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ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Εισήγηση Ευκλείδη Τσακαλώτου,  

Γενικού Εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2015 

Το Σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015 επαληθεύει: 

Πρώτον,  την αποτυχία της πολιτικής του Μνημονίου. Με βάση τα δεδομένα, όπως 

θα φανεί στη συνέχεια, η Ελλάδα αποτελεί μια ακραία περίπτωση του τι συμβαίνει και 

στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Δεύτερον, τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής, ανεξάρτητα από τη νομική-πολιτική μορφή 

και το μέγεθος της νέας βοήθειας. Άλλωστε, η Πιστωτική Γραμμή με Ενισχυμένες 

Προϋποθέσεις (ECCL), που αποφασίστηκε στο τελευταίο Eurogroup σημαίνει και την 

υπογραφή Μνημονίου Συνεννόησης, με αξιολογήσεις κάθε τρίμηνο, και συμμετοχή 

του ΔΝΤ.  

Με τον νέο Προϋπολογισμό, τίποτα δεν αλλάζει στις βασικές αρχές του Μνημονίου, 

ιδιαίτερα όσον αφορά: 

 τους στόχους για τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους 

 τη στήριξη της ανάκαμψης στις ιδιωτικές επενδύσεις και τις εξαγωγές 

 τη χαμηλή κατανάλωση και τη μείωση μισθών και συντάξεων. 

1. Επιτυχής ή όχι η πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης; 

 

Η αξιολόγηση μιας οικονομικής πολιτικής – αν είναι επιτυχημένη ή όχι -  προϋποθέτει 

κάποια κριτήρια. Δεν αποτελεί κριτήριο επιτυχίας ότι κάποια στιγμή, μετά από μια 

μεγάλη ύφεση, η οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς το 

ΑΕΠ δεν μπορεί να φτάσει στο μηδέν! 

Χωρίς μεγάλη αυστηρότητα, δύο χρήσιμα κριτήρια για την αξιολόγηση της 

οικονομικής πολιτικής μπορεί να είναι αυτά που έχει προτείνει μεταξύ άλλων και ο J. 

Stiglitz: 

Α) Κατάφερε η ασκούμενη οικονομική πολιτική να μετριάσει τις επιπτώσεις και τη 

διάρκεια της ύφεσης;  
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Β) Η ανάκαμψη είναι βιώσιμη και μπορεί να επαναφέρει την οικονομία στην 

προηγούμενη τάση ανάπτυξής της (trend growth rate); 

Τα διάφορα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας καταδεικνύουν την αποτυχία της 

πολιτικής του Μνημονίου και απονομιμοποιούν το success story της κυβέρνησης. 

 

 

1.1 Διεθνείς Εξελίξεις 

 

Η διεθνής οικονομία χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια, καθώς οι προβλέψεις για 

τους ρυθμούς ανάπτυξης αναθεωρούνται προς τα κάτω. Οι αρνητικές ειδήσεις 

πολλαπλασιάστηκαν μετά από το καλοκαίρι, τόσο στο κέντρο όσο και στην 

περιφέρεια της Ευρώπης. Η ανησυχία για οικονομίες όπως της Γαλλίας και της 

Ιταλίας είναι έντονη, αλλά και για την Γερμανία όπου τα στοιχεία για την βιομηχανική 

παραγωγή κάθε άλλο από ενθαρρυντικά ήταν. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, τα 

τελευταία στοιχεία έδειξαν μείωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 4% τον 

περασμένο Αύγουστο. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι και η Γερμανία βρίσκεται πλέον 

μπροστά στο φάσμα της ύφεσης. 

Ο δείκτης PMI για τη μεταποίηση – που αποτελεί σχετικά αξιόπιστο στοιχείο των 

προβλέψεων για μελλοντική ανάπτυξη – κινείται πτωτικά τους τελευταίους μήνες για 

την ευρωζώνη, δείχνοντας ότι έρχεται στασιμότητα ή στην καλύτερη περίπτωση 

αναιμική ανάπτυξη. Ο δείκτης μόλις που ξεπερνά τις 50 μονάδες, το όριο δηλαδή 

μεταξύ ανάπτυξης-ύφεσης. 

 

Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός τρίτου 

επεισοδίου ύφεσης, καθώς πολλές οικονομίες βρίσκονται σε φάση στασιμότητας 
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έπειτα από την ύφεση ενώ άλλες που έχουν ήδη ανακάμψει, το επίπεδο του ΑΕΠ 

βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με το παρελθόν. 

Αυτό αναγνωρίζεται και από το ΔΝΤ στην τελευταία έκθεσή του για την παγκόσμια 

οικονομία 1 , στην οποία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την 

παγκόσμια ανάπτυξη το 2014 και το 2015 και προειδοποίησε ότι η παγκόσμια 

οικονομία μπορεί να μην επιστρέψει ποτέ στο ρυθμό επέκτασης πριν από την 

οικονομική κρίση. Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Ολ. Μπλανσάρντ, 

εξέφρασε μάλιστα φόβους για τρίτο επεισόδιο ύφεσης στην ευρωζώνη που μπορεί να 

οδηγήσει σε αποπληθωρισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια έκθεση, το ΔΝΤ 

τονίζει την ανάγκη αύξησης των δημόσιων επενδύσεων, ασκώντας κριτική και στη 

Γερμανία για το θέμα αυτό. Έπειτα από την πτώση που έχει παρατηρηθεί τα 

τελευταία 30 χρόνια στις δαπάνες για υποδομές, η τάση αυτή πρέπει να αντιστραφεί. 

Ιδιαίτερα σήμερα, οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση 

στην ανάπτυξη όταν υπάρχει φόβος για μια μεγάλη περίοδο στασιμότητας. Η 

χρηματοδότησή τους μπορεί να γίνει μέσω δανεισμού, χωρίς να αυξήσουν το λόγο 

χρέους/ΑΕΠ καθώς θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη.  

Η καλύτερη απόδειξη για την συνολική αποτυχία της πολιτικής που ασκείται διεθνώς 

είναι η πορεία του παγκόσμιου χρέους. Ενώ μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, ο κυρίαρχος στόχος ήταν η απομόχλευση, η 

μείωση δηλαδή του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους, τα δεδομένα δείχνουν το 

αντίθετο. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση 2 , ο λόγος του παγκόσμιου χρέους 

(δημόσιου και ιδιωτικού) προς το ΑΕΠ, παρότι παρέμεινε σταθερός κατά την χρονική 

περίοδο 2008 – 2009, από το 2010 – 2011 συνέχισε να αυξάνεται χωρίς να 

παρουσιάζει σημάδια αναστροφής ή αποκοπής αυτής της πορείας. Επιπρόσθετα, η 

χρηματοδότηση μέσω μόχλευσης/δανεισμού συνεχίζει και αποτελεί την κυρίαρχη 

πηγή χρηματοδότησης στις διεθνείς αγορές. 

Παγκόσμιο Χρέος / ΑΕΠ, 2001 - 2013 

                                                            
1  International Monetary Fund, 2014, World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties, 
Washington (October). 
2 Buttiglione L. et al, “Deleveraging? What Deleveraging?”, Geneva Reports on the World Economy, 
No. 16, September 2014, International Center for Monetary and Banking Studies 
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Πηγή: “Deleveraging? What Deleveraging?”, Geneva Reports on the World 

Economy, No. 16 

Προς επίρρωση και όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, η έκθεση διαπιστώνει ότι η 

αύξηση της δυνητικής παραγωγής στις ανεπτυγμένες χώρες μειώνεται σταθερά από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980 – την εποχή δηλαδή που αρχίζει και εφαρμόζεται ο 

νεοφιλελευθερισμός στην πλειονότητα των αναπτυγμένων οικονομιών - ενώ η 

τρέχουσα κρίση έχει οδηγήσει στην απώλεια σε μόνιμη βάση ως προς το επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης καθώς και ως προς τους ρυθμούς μεγέθυνσης. 

1.2 Εξελίξεις στην Ελλάδα 

Η αποτυχία της πολιτικής, με βάση τα κριτήρια που θέσαμε, είναι κάτι παραπάνω 

από προφανής στην περίπτωση της Ελλάδας. Μάλιστα, η ασκούμενη πολιτική αντί 

να μετριάσει τις επιπτώσεις και τη διάρκεια της ύφεσης, τις επέτεινε. 

Σε σχέση με τη διάρκεια της ύφεσης, όπως έχει δείξει και σχετική Έκθεση του 

Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους3, η Ελλάδα κατέχει πλέον το παγκόσμιο 

ρεκόρ, ξεπερνώντας ακόμα και την Μεγάλη Ύφεση των ΗΠΑ. 

Σε σχέση με τη σωρευτική απώλεια του ΑΕΠ, δηλαδή το μέγεθος της ύφεσης, τα 

δεδομένα είναι εξίσου αποκαλυπτικά. Το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε στην Ελλάδα 

κατά 24% μεταξύ 2013-2007 (ενώ στην Ευρωζώνη κατά 1,8% και στην ΕΕ κατά 

0,9%) 

Πραγματικό ΑΕΠ, Ελλάδα, 2007-2013 (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

                                                            
3 Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, Τριμηνιαία Έκθεση Ιανουάριος – Μάρτιος 2013, Βουλή των 
Ελλήνων 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί 

Τα πράγματα είναι χειρότερα αν λάβουμε υπόψη το Καθαρό Εθνικό Διαθέσιμο 

Εισόδημα  το οποίο μειώθηκε κατά 30% την ίδια περίοδο (ενώ στην ΕΕ και την 

Ευρωζώνη συνολικά αυξήθηκε κατά 2,7% και 4,3% αντίστοιχα) 

Καθαρό Εθνικό Διαθέσιμο Εισόδημα, Ελλάδα, 2008-2013 (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί 

Το επόμενο σημείο στο οποίο αξίζει να σταθεί κανείς είναι το κόστος της 

δημοσιονομικής προσαρμογής. Πράγματι, η Ελλάδα έχει να επιδείξει ίσως τη 

μεγαλύτερη προσαρμογή που έχει γίνει ποτέ, με τα μέτρα λιτότητας να έχουν φτάσει 

μέχρι σήμερα στα €62 δις. Αντίστοιχα, η βελτίωση στο πρωτογενές ισοζύγιο της 

Γενικής Κυβέρνηση είναι σωρευτικά περίπου €30 δις. Επί της ουσίας δηλαδή, 

επιβάλλονταν μέτρα 2 ευρώ για να κερδίσουμε 1 ευρώ στο δημοσιονομικό ισοζύγιο. 

Και κάθε ευρώ που αφαιρούνταν από το κοινωνικό κράτος, οδηγούσε σε μια ισόποση 

μείωση του ΑΕΠ. Με αυτά τα δεδομένα, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι «οι 

θυσίες των πολιτών άξιζαν τον κόπο». 

Αν πρέπει να επιλέξει κανείς έναν οικονομικό δείκτη που δείχνει το κοινωνικό κόστος 

της ύφεσης, αυτός δεν είναι άλλος από το ποσοστό της ανεργίας. Στα χρόνια της 

ύφεσης, το ποσοστό ανεργίας εκτινάχτηκε στο 28%. Ο αριθμός των ανέργων 
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προσέγγισε τα 1,5 εκατ. άτομα, εκ των οποίων σχεδόν το 1 εκατ. είναι μακροχρόνια 

άνεργοι. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι η οριακή μείωση της ανεργίας δεν αφήνει 

περιθώρια για πανηγυρισμούς εκ μέρους της κυβέρνησης. 

 Μεταξύ του 2ου τριμήνου 2013 – 2014, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά περίπου 

48.000 άτομα. Η μείωση, όμως, αυτή ελάχιστα έχει να κάνει με την αύξηση 

της απασχόλησης, καθώς οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν μόλις κατά 4.000. 

Αντίθετα, οφείλεται στη μείωση του πληθυσμού κατά 25.000 άτομα και την 

αύξηση του μη ενεργού πληθυσμού, δηλ. όσων δεν αναζητούν εργασία κατά 

18.000. 

 Η απασχόληση συνεχίζει να μειώνεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας 

και αυξάνεται μόνο στον τουρισμό (που υπερκαλύπτει και τις απώλειες) 

 Η πλήρης απασχόληση μειώνεται , ενώ αυξάνονται οι ευέλικτες μορφές 

εργασίας. 

 Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας4, 

ακόμα κι αν η απασχόληση αυξάνεται κάθε χρόνο με ρυθμό 1,3%, το επίπεδο 

απασχόλησης θα επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα το 2034! Θα χρειαστούν 

δηλαδή 20 χρόνια για να έχουμε την ίδια απασχόληση με εκείνη του 2008. 

2. Γιατί απέτυχαν Ευρώπη και Ελλάδα; 

 

Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα οικονομικά δεν είναι κανονική επιστήμη, καθώς οι 

διάφορες θεωρίες δεν μπορούν να επαληθευτούν σε συνθήκες πειράματος σε 

εργαστήριο. Στην περίπτωση της χώρας μας, όμως, είχαμε ό,τι πιο κοντινό μπορεί να 

υπάρξει σε εργαστηριακό πείραμα - ένα τέλειο παράδειγμα εφαρμογής των θεωριών 

των αντιπάλων μας.  

Η θεωρία των νεοφιλελεύθερων λέει συνοπτικά τα εξής: 

 Πρώτον, τα οικονομικά συστήματα της αγοράς είναι εγγενώς σταθερά. 

 Δεύτερον, οι μόνες επαρκείς και αναγκαίες συνθήκες για να λειτουργήσουν 

όλα ομαλά είναι η μακροοικονομική σταθερότητα και η εύρυθμη (χωρίς 

εμπόδια) λειτουργία των αγορών – αυτό ακριβώς το επιχείρημα 

επαναλαμβάνεται και στην Εισηγητική Έκθεση του Κρ. Προϋπολογισμού 

2015. 

                                                            
4 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, «Ελλάδα: Παραγωγικές θέσεις εργασίας για την Ελλάδα», Τμήμα 
Ερευνών Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, Γενεύη, 2014 
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Η κρίση για τους νεοφιλελεύθερους προέρχεται πάντα από εξωγενείς παράγοντες, 

όχι από τη λειτουργία των αγορών. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα η ευθύνη ανήκει 

στις κυβερνήσεις που με τις σπατάλες τους οδήγησαν σε διαρκή ελλείμματα και στην 

εκτίναξη του δημοσίου χρέους. Ακόμα, όμως, κι όταν εμφανίζεται μια κρίση, η 

οικονομία έχει αυτόματους μηχανισμούς που την επαναφέρουν σε ισορροπία και στη 

μακροχρόνια τάση ανάπτυξής της, μειώνουν την ανεργία κλπ. Για παράδειγμα, μέσω 

της μείωσης των μισθών και συνολικά της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης, θα 

έρχονταν η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, με συνέπεια και την αύξηση 

του ΑΕΠ. Με λίγα λόγια, η πολιτική ήταν προ-κυκλική, αποσκοπούσε στην ενίσχυση 

των αυτόματων μηχανισμών που υποτίθεται ότι βγάζουν την οικονομία από την 

κρίση. 

Όπως είδαμε, το πείραμα αυτό απέτυχε. Και απέτυχε γιατί πολύ απλά δεν ισχύει η 

θεωρία. 

 Οι αυτόματοι μηχανισμοί δε λειτουργούν ή είναι πολύ αδύναμοι 

 

 Η νέα ισορροπία δεν εμπεριέχει τις αναγκαίες δομικές αναδιαρθρώσεις 

 

2.1 Γιατί δεν λειτουργούν οι αυτόματοι μηχανισμοί; 

 

Οι αυτόματοι μηχανισμοί της αγοράς είναι είτε ανύπαρκτοι, είτε αδύναμοι, είτε 

αντισταθμίζονται από αντίρροπες δυνάμεις 

2.1.1 Ανυπαρξία – Αδυναμία μηχανισμών 

 

Α) Ανάπτυξη μέσω εξαγωγών 

Η πολιτική του Μνημονίου αποσκοπεί, εκτός των άλλων, στη διαμόρφωση ενός 

μοντέλου εξωστρεφούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η εσωτερική 

υποτίμηση, μέσω κυρίως της μείωσης των μισθών υποτίθεται ότι αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα, δίνοντας ώθηση στις εξαγωγές. Από αυτό προκύπτει ότι δεν 

χρειάζεται κανείς να ενδιαφέρεται για την εγχώρια ζήτηση αφού θα υπάρχει 

εξωτερική ζήτηση – αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα της απάντησης που εξέδωσε το 

Υπουργείο Οικονομικών στις εξαγγελίες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. 

Ο συγκεκριμένος αυτόματος μηχανισμός δεν λειτουργεί για μια σειρά από λόγους: 
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 Η εξωστρεφής ανάπτυξη είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Δεν 

μπορούν να κερδίσουν όλες οι χώρες κάνοντας το ίδιο, αφού οι εξαγωγές της 

μιας χώρας είναι οι εισαγωγές της άλλης και αντίστροφα. 

 Αν την ίδια στιγμή με την Ελλάδα, άλλες πιο ανταγωνιστικές χώρες 

προσπαθούν να πράξουν το ίδιο, τότε το μέγεθος της εσωτερικής υποτίμησης 

πρέπει να είναι τεράστιο για να έχει -αν έχει - κάποιο αποτέλεσμα.  

 Η Ελλάδα είναι μια σχετικά κλειστή οικονομία – αν λάβουμε υπόψη τις 

εισαγωγές και τις εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Επομένως, μια αύξηση των εξαγωγών π.χ. 1 με 

2% έχει μικρή επίπτωση στο ΑΕΠ. Χρειάζεται μια πραγματικά μεγάλη 

βελτίωση στις εξαγωγές για να αντισταθμιστεί η μείωση της κατανάλωσης – 

πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. 

 Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά την κρίση του 2008, η αύξηση του διεθνούς 

εμπορίου είναι χαμηλότερη από την αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ. Επιπλέον, 

η παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα η ευρωζώνης φαίνεται να εισέρχεται σε 

νέα φάση στασιμότητας. Επομένως, η εξωτερική ζήτηση για τα προϊόντα της 

Ελλάδας θα είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη. 

 

Β) Προσδοκίες - Επενδύσεις 

Όταν μια οικονομία βρίσκεται σε καθοδική φάση είτε σε τέλμα – όπως συμβαίνει και 

στην περίπτωση της Ελλάδας – οι προσδοκίες των πολιτών είναι αρνητικές. Οι 

αρνητικές προσδοκίες αναβάλλουν τις επενδύσεις. Τα στοιχεία για την πορεία των 

επενδύσεων στην Ελλάδα είναι αποκαλυπτικά – όπως θα δούμε στη συνέχεια.  

Η ίδια όμως κατάσταση παρατηρείται και συνολικά στην Ευρώπη. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι η Ευρώπη έχασε την δυναμική ανάπτυξης και η ευρωπαϊκή μεταποίηση 

δεν μπορεί να ανακάμψει. Οι επιχειρήσεις μειώνουν τα κόστη, δεν δημιουργούν 

θέσεις εργασίας και μειώνουν τις τιμές σε βάρος των περιθωρίων κέρδους γεγονός 

που καθιστά τις μελλοντικές επενδύσεις ακόμα χαμηλότερες (αφού τα κέρδη τις 

χρηματοδοτούν) 

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των προσδοκιών διαδραματίζει η βιωσιμότητα του 

χρέους. Όσο το χρέος παραμένει μη βιώσιμο και «κρέμεται» πάνω από την 

οικονομία, η αβεβαιότητα εντείνεται και παραμένουν αρνητικές οι προσδοκίες Γι’ αυτό 

ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αναγκαία τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Εκτός 
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των άλλων θετικών επιπτώσεων που θα έχει στις προοπτικές ανάπτυξης, θα 

σηματοδοτήσει και μια νέα αρχή. 

Οι ιδιωτικοποιήσεις εξίσου δεν έχουν βοηθήσει, καθώς δεν μπορούν να δώσουν 

ώθηση στις επενδύσεις, σε μια περίοδο κρίσης. Η διεθνής εμπειρία άλλωστε έχει 

δείξει ότι στην πραγματικότητα η ιδιωτικοποίηση υποδομών οδηγεί σε αποεπένδυση. 

Οι ιδιωτικές εταιρίες μειώνουν τις επενδύσεις και το βάρος ξαναπέφτει στους 

φορολογούμενους. Η πρόβλεψη του προηγούμενου Υπουργού Οικονομικών, κ. 

Στουρνάρα, ότι για κάθε ένα ευρώ ιδιωτικοποιήσεων θα έρθουν 3 ευρώ σε 

επενδύσεις, δεν έχει ακόμα – και μάλλον ούτε πρόκειται να – επαληθευτεί. 

2.1.2 Αντίρροπες Δυνάμεις  

 

Εκτός από το γεγονός ότι οι αυτόματοι μηχανισμοί της αγοράς δεν λειτουργούν ή 

είναι πολύ αδύναμοι, μέσα σε μια κρίση αναπτύσσονται και αντίρροπες δυνάμεις που 

κρατούν την οικονομία σε τέλμα. 

Α) Αποπληθωρισμός 

Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μείωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και του 

αποπληθωριστή του ΑΕΠ  το 2013 και το 2014. Συγκεκριμένα, ο Εναρμονισμένος 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή διαμορφώθηκε σε -0,9 το 2013 και θα διαμορφωθεί σε -1 

το 2014. Αντίστοιχα, τα μεγέθη για τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ είναι -2,3 το 2013 

και -2,5 το 2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με τις προβλέψεις του 

Προσχεδίου, η αναθεώρηση του αποπληθωριστή για το 2014 είναι πολύ μεγάλη (η 

αρχική πρόβλεψη ήταν -0,7) και επιφέρει σημαντικές συνέπειες, όπως θα φανεί στη 

συνέχεια.  Η πρόβλεψη του Μνημονίου για την επίτευξη ολοένα και υψηλότερων 

πρωτογενών πλεονασμάτων θα εντείνει την τάση αποπληθωρισμού και έτσι 

υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο επαληθευτεί η πρόβλεψη για θετικό πρόσημο 

στον πληθωρισμό το 2015. 

Ο αποπληθωρισμός έχει μια σειρά από αρνητικές συνέπειες: 

 Πρώτον, αυξάνει την πραγματική αξία του χρέους, γεγονός που 

αποτυπώνεται και στο λόγο δημοσίου χρέους/ΑΕΠ που θα φανεί παρακάτω. 

 Δεύτερον, ενισχύει τις αρνητικές προσδοκίες. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 

αναβάλλουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις αφού αναμένουν ότι οι τιμές 

θα συνεχίσουν να μειώνονται. 
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 Τρίτον, όπως έδειξε ο οικονομολόγος Irving Fisher στο Μεσοπόλεμο, ο 

αρνητικός πληθωρισμός ευνοεί αυτούς που έχουν αποταμιεύσεις και πλούτο, 

καθώς αυξάνεται η πραγματική αξία της περιουσίας τους όσο πέφτουν οι 

τιμές. Ωστόσο, χάνουν πολύ περισσότερο εκείνοι που έχουν χρέη κι έτσι το 

συνολικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό.  Με άλλα λόγια για κάθε 1 αποταμιευτή 

που κερδίζει από τη μείωση των τιμών υπάρχουν 5 δανειολήπτες που 

χάνουν. Ακόμα χειρότερο, όμως, είναι το γεγονός ότι η επιδείνωση της θέσης 

των δανειοληπτών δημιουργεί προβλήματα και στις τράπεζες – ακριβώς αυτό 

που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική οικονομία με τα «κόκκινα δάνεια». Η μη 

αποπληρωμή των δανείων οδηγεί στη χειρότερη περίπτωση στη χρεοκοπία 

τραπεζών και στην καλύτερη, στη διακοπή της παροχής χρηματοδότησης σε 

πολίτες και επιχειρήσεις. 

Ως συνέπεια όλων των παραπάνω, σε όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου που 

είναι αντιμέτωπες με τον αποπληθωρισμό, ελλοχεύει ο κίνδυνος για μια μακρά 

περίοδο οικονομικής στασιμότητας. 

Β)  Ανισότητα - Φτώχεια 

H αύξηση της ανισότητας και της φτώχειας επίσης μειώνει τη ζήτηση και παρατείνει 

την ύφεση. Το αυξημένο εισόδημα των πλουσίων δεν μετατρέπεται σε κατανάλωση – 

το μεγαλύτερο μέρος αποταμιεύεται, ενώ από την άλλη η μείωση του εισοδήματος 

των φτωχότερων στρωμάτων συνεπάγεται μια σχεδόν αυτόματη μείωση της 

κατανάλωσης.  

Η αύξηση της ανισότητας και της φτώχειας κατά την εποχή του Μνημονίου, 

επιβεβαιώνεται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 Το 2009, το εισόδημα του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ήταν 5,8 φορές 

υψηλότερο από το εισόδημα του φτωχότερου 20%. Το 2013 ήταν 6,6 φορές 

υψηλότερο. Αύξηση παρουσιάζει και ο συντελεστής GINI που μετρά τις 

ανισότητες 

 Είναι προκλητικό επίσης το γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθμός των πολύ 

πλούσιων Ελλήνων, από 505 άτομα το 2013 σε 565 άτομα το 2014, 

σύμφωνα με μελέτη της εταιρίας Wealth-X και της τράπεζας UBS. Κι ενώ το 

ΑΕΠ συνεχίζει να μειώνεται, η περιουσία τους αυξήθηκε από 60 δις σε 70 δις 

δολάρια. 

 Το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας παρουσιάζει συνεχώς 

αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη, το κατώφλι 
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φτώχειας του 2008 στην έναρξη δηλαδή της κρίσης, τα νούμερα είναι 

δυσθεώρητα. Από 18% του πληθυσμού το 2010 το ποσοστό 

υπερδιπλασιάστηκε σε 44,3% το 2013. 

Κίνδυνος Φτώχειας με βάση το κατώφλι φτώχειας του 2008, 2010-2013 
(% του πληθυσμού) 

 
 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισόδημα και Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών 
 

 Σημαντική αύξηση παρουσιάζει και το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό από την έναρξη της κρίσης, από 27,6% το 

2007 σε 35,7% το 2013. Σε απόλυτα μεγέθη αυτό σημαίνει ότι προστέθηκαν 

σχεδόν 1 εκατ. άτομα, με το συνολικό νούμερο να ανέρχεται σε 3,9 εκατ. 

πολίτες. 

Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικό αποκλεισμό, 2007-2013 (χιλ. 
άτομα) 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ, Εισόδημα και Συνθήκες Διαβίωσης των 
Νοικοκυριών 

 

2.2 Γιατί η ασκούμενη πολιτική δεν οδηγεί στις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις  
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Το περιεχόμενο της κριτικής μας για την πολιτική λιτότητας που ακολουθείται στη 

χώρα μας, αλλά και στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, δεν αφορά μόνο το αν οδηγεί 

στην έξοδο από την κρίση ή αν αυτό γίνεται αρκετά γρήγορα, αλλά και το ότι δεν 

δημιουργεί τις συνθήκες για την αναδιάρθρωση (rebalancing) της οικονομίας όταν 

έρθει η ανάκαμψη. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, είτε είναι εντός, είτε εκτός 

ευρωζώνης. 

Το παράδειγμα της Βρετανίας 

Στη Βρετανία, μια χώρα με δικό της νόμισμα και συνεπώς αυτόνομη νομισματική 

πολιτική, η τόνωση της ζήτησης οδήγησε στην αναπαραγωγή του ίδιου 

αποτυχημένου μοντέλου που ίσχυε πριν από την κρίση (συνέχιση του 

υπερδανεισμού, εκτεταμένες επενδύσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα και στα 

ακίνητα κλπ), παρότι η χώρα ακολούθησε πολιτική νομισματικής χαλάρωσης. 

Βέβαια, το να επιλέξει μια χώρα να προχωρήσει σε νομισματική χαλάρωση είναι 

καλύτερο από το να μην κάνει καμία νομισματική παρέμβαση, αλλά αυτό δεν λύνει τα 

διαρθρωτικά προβλήματα της πραγματικής οικονομίας. Αυτό που κυριαρχεί στη 

Βρετανία, όπως και στη νότια Ευρώπη είναι μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική 

λιτότητας. Τα πράγματα είναι απλώς χειρότερα στο Νότο όπου δεν υπάρχει ούτε η 

ανακούφιση της νομισματικής χαλάρωσης. 

Το παράδειγμα της Ισπανίας 

Η σημαντική μείωση στα σπρεντ των ισπανικών ομολόγων δείχνει ότι η Ισπανία έχει 

αποφύγει προς στιγμή τα χειρότερα. Ωστόσο, όπως σημειώνει σε άρθρο του ο Paul 

De Grauwe5: 

Η μείωση των σπρεντ δεν οφείλεται στη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της 

Ισπανικής οικονομίας, ούτε όσον αφορά το λόγο χρέος/ΑΕΠ, ούτε την πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία, ούτε τον ρυθμό αύξησης του ίδιου του ΑΕΠ. Ο βασικός 

λόγος για τη μείωση των σπρεντ είναι οι παρεμβάσεις που εξήγγειλε η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, γεγονός που καθησύχασε τις αγορές.  

Το Παράδειγμα της Πορτογαλίας  

Ενδιαφέρον όμως έχει και πρόσφατη μελέτη που έγινε στην Πορτογαλία σχετικά με 

τα αποτελέσματα της μείωσης του γραφειοκρατικού και οικονομικού κόστους και την 

                                                            
5 Paul De Grauwe, “Revisiting the pain in Spain”, voxeu.org, 7/7/2014. 
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χαλάρωση των κριτηρίων για το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων6. Από τη μία πλευρά η 

μελέτη δείχνει κάτι αναμενόμενο: την αύξηση του ρυθμού ανοίγματος νέων 

επιχειρήσεων και την αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης. Αποδεικνύει όμως ότι οι 

επιχειρήσεις που κυρίως ωφελήθηκαν από την (από)ρύθμιση αυτή δεν ήταν 

δυναμικές επιχειρήσεις στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας αλλά “μικρομάγαζα 

της γειτονιάς”.  

Το παράδειγμα της Ελλάδας 

Η περίπτωση της Ελλάδας έχει πολλές ομοιότητες με εκείνη της Ισπανίας. Στην 

περσινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό, για παράδειγμα, είχα αναδείξει το 

γεγονός ότι μέρος της βελτίωσης των εξαγωγών οφείλεται σε κυκλικούς και όχι 

διαρθρωτικούς παράγοντες. Η φετινή στασιμότητα των εξαγωγών και η αύξηση των 

εισαγωγών επιβεβαιώνει αυτό το επιχείρημα. 

Στο βαθμό που η μείωση των σπρεντ δεν αντανακλά πραγματικές αλλαγές στην 

οικονομία, αλλά γίνεται λόγω της παρέμβασης της ΕΚΤ και του Μ. Ντράγκι, μιλάμε 

για μία εύθραυστη βελτίωση, μακριά από την κυβερνητική ρητορική τoυ success 

story. Εξάλλου, αυτό απέδειξε ήδη η πρόσφατη άνοδος του επιτοκίου των ελληνικών 

ομολόγων.  

 

 

 

  

                                                            
6 Lee Branstetter, Francisco Lima, Lowell Taylor, and Ana Venâncio, “Prometheus unbound? 
The modest benefits of entry deregulation in Portugal”, voxeu.org, 18/9/2014. 
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3. Αξιολόγηση Κρατικού Προϋπολογισμού 2015   

3.1 Μακροοικονομικές Προβλέψεις – Πλεόνασμα 

Η  κυβέρνηση προβλέπει ότι η φετινή σταθεροποίηση (αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6%) 

θα μετατραπεί σε ισχυρή ανάπτυξη, καθώς το 2015 το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,9%. 

Ατμομηχανές της ανάπτυξης αναμένεται να είναι οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι για το 2014, η κυβέρνηση διατήρησε την πρόβλεψη για ανάπτυξη 

0,6%, μεταβάλλοντας όμως όλα τα υπόλοιπα μεγέθη σε σχέση με το Προσχέδιο 

(αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης και καθαρών εξαγωγών, μείωση επενδύσεων). Έτσι, 

η διατήρηση της πρόβλεψης προκύπτει από την σημαντική αναθεώρηση του 

αποπληθωριστή του ΑΕΠ (από -0,7 στο Προσχέδιο, σε -2,5 τώρα).    

Για Επενδύσεις 

Κατ’ αρχάς, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, η κυβέρνηση αναθεώρησε 

προς τα κάτω τις προβλέψεις για τις επενδύσεις. Αντί για αύξηση το 2014 κατά 5,3% 

που προβλεπόταν στο Προσχέδιο, οι επενδύσεις τελικά θα αυξηθούν κατά 1%. Η 

αναθεώρηση αυτή ήταν επιβεβλημένη καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι τα πρώτα 2 

τρίμηνα του 2014 οι επενδύσεις συνέχισαν να μειώνονται (-14,6% το 1ο τρίμηνο και -

3,6% το 2ο τρίμηνο).  Με αυτά τα δεδομένα, υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις και για 

την πρόβλεψη του 2015, όπου οι επενδύσεις αναμένονται να αυξηθούν κατά 11,7%. 

Ακόμα και αν – για πρώτη φορά – επαληθευτούν οι προβλέψεις, το ύψος των 

επενδύσεων είναι χαμηλό τόσο σε σχέση με παλαιότερα όσο και σε σχέση με το 

μέγεθος που χρειάζεται για την αναδιάρθρωση της οικονομίας. 

 Το 2007, οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 27% περίπου του ΑΕΠ. Το 2013 

αντιστοιχούσαν μόλις στο 12,6% του ΑΕΠ. 

 Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξανόταν κάθε χρόνο από 

το 2001 κι έπειτα - από €35 δις σε €56 δις το 2007 και το 2013 ήταν μόλις €20 

δις. (σε σταθερές τιμές 2005) 

Η εισροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ήταν €1,1 δις μέχρι τον Αύγουστο – ένα 

σχετικά χαμηλό μέγεθος σε σχέση με τη στρατηγική της κυβέρνησης. Αξίζει επιπλέον 

να σημειωθεί ότι το ήμισυ αυτής της εισροής προέρχεται από την πώληση μετοχών 

της Eurobank, με την οποία άλλωστε ζημιώθηκε το Δημόσιο.  

Για εξαγωγές 
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Όπως παραδέχεται η ίδια η κυβέρνηση στην Εισηγητική Έκθεση, η βελτίωση στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του 

τουρισμού.  

Αν δει κανείς μάλιστα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εμπορικό ισοζύγιο, θα 

διαπιστώσει ότι το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014, οι εξαγωγές αγαθών 

μειώνονται σε σχέση με πέρυσι κατά 4,4%, 

Η παραπάνω εικόνα δείχνει ότι η προβλεπόμενη αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών 

το 2015 είναι μάλλον επισφαλής. 

Ύψος Πλεονάσματος 

Το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 1,8% του ΑΕΠ ή €3,3 

δις, υπερβαίνοντας τους στόχους που έχουν τεθεί στο Μνημόνιο. Για το 2015, 

προβλέπεται να φτάσει το 3% του ΑΕΠ (5,6 δις ευρώ) – ακριβώς στο ύψος του 

στόχου που τίθεται από το Μνημόνιο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι λίγους 

μήνες πριν, στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-

2018, προβλεπόταν χαμηλότερο ύψος πλεονάσματος κατά 850 εκατ. ευρώ. 

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση δεν προσπαθεί καν να πιέσει για χαλάρωση των στόχων – 

όπως κάνουν άλλες κυβερνήσεις. Μένει πιστή κατά γράμμα στις επιταγές του 

Μνημονίου και τη βασική λογική του, ότι μια πτωχευμένη χώρα θα πρέπει να 

μεταφέρει πόρους προς τις πλουσιότερες, για να αποπληρωθεί ένα μη βιώσιμο 

χρέος.  

Κριτική  

Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν εστιάζεται στο αν το επαληθευτούν οι προβλέψεις για ένα 

επιμέρους μέγεθος. Δεν αμφισβητούμε ότι η κυβέρνηση μπορεί να πετύχει 

πλεόνασμα €5,6 δις το 2015. Άλλωστε, έχει αποδείξει ότι είναι αδίστακτη σε σχέση με 

το κοινωνικό κόστος για να επιτύχει τους στόχους του Μνημονίου.  

 

Αμφισβητούμε, όμως, την υπόθεση ότι για τα επόμενα πολλά χρόνια η οικονομία θα 

αναπτύσσεται με ρυθμό πάνω από 3% το χρόνο και ταυτόχρονα θα επιτυγχάνονται 

πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 4% του ΑΕΠ. Η υπόθεση αυτή δεν στέκει ούτε 

θεωρητικά, ούτε πρακτικά. 
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Πρόσφατη μελέτη 7  έδειξε ότι ελάχιστες χώρες κατάφεραν να έχουν τόσο υψηλά 

πρωτογενή πλεονάσματα και για τόσα πολλά χρόνια. Οι περιστάσεις μάλιστα, ήταν 

ειδικές και έτσι τα παραδείγματά τους δεν μπορούν να γενικευτούν. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι η Νορβηγία το κατάφερε αυτό στηριζόμενη στο πετρέλαιο της Βόρειας 

Θάλασσας και η Σιγκαπούρη ως μια πολύ μικρή και πολύ ανοιχτή οικονομία. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η εν λόγω μελέτη εκφράζει επιφυλάξεις μόνο για την επίτευξη 

πλεονασμάτων και όχι σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αύξηση του ΑΕΠ. Ειδικά για 

την Ελλάδα, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα αν ληφθεί υπόψη ότι το πλεόνασμα 

θα πρέπει να είναι 7,2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο μέχρι το 2030 για να φτάσει το χρέος 

στο 60% του ΑΕΠ – όπως προβλέπει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. 

3.2 Το κοινωνικό μοντέλο του Προϋπολογισμού 

 

Η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή στην οποία προχώρησαν οι κυβερνήσεις όλα 

αυτά τα χρόνια των μνημονίων έδειξε και τον ταξικό τους προσανατολισμό και, κατ’ 

επέκταση, το κοινωνικό μοντέλο που θέλουν να εφαρμόσουν. Η επικοινωνιακή 

τακτική του “τα μνημόνια τελειώνουν στις 31/12”και “έρχεται η ανάπτυξη” όχι μόνο 

δεν κρύβουν, αλλά αντίθετα, αναδεικνύουν αυτή την κατεύθυνση. Μια σειρά 

στοιχείων μαρτυρούν το προφανές: 

Φορολογία φυσικών - νομικών προσώπων 

Η σχέση φορολογικών εσόδων φυσικών/νομικών προσώπων δείχνει την ταξική 

κατεύθυνση των προϋπολογισμών. Αν στη φορολογία φυσικών προσώπων 

προστεθεί και η φορολογία περιουσίας (που βασικός της κορμός είναι ο ΕΝΦΙΑ ο 

οποίος αφορά κυρίως τα φυσικά πρόσωπα)8 τότε προκύπτουν τα εξής για τα έτη της 

κρίσης: 

Φόροι Εισοδήματος Φ.Π. – Ν.Π και Φόροι Περιουσίας, 2008-2015 (ποσά σε 

εκατ. ευρώ) 

Έτος Φόρος 

Εισοδήματος 

Φ.Π. συν 

Φόρος 

Εισοδήματος 

Ν.Π.  

σχέση 

(1)/(2) 

ΑΕΠ (1)  

% ΑΕΠ 

(2) 

 % 

ΑΕΠ 

                                                            
7 Eichengreen B. and Panizza U., “A Surplus of Ambition: Can Europe Rely on Large Primary 

Surpluses to Solve its Debt Problem?”, NBER Working Paper, July 2014 
 
8 Ο φόρος περιουσίας κυμαινόταν περίπου στα 500 εκατ. € αλλά από το 2012 και έπειτα, με την 
εισαγωγή του ΕΕΤΗΔΕ/ΕΝΦΙΑ φτάνει τα 3-3,5 δις. €, επιβαρύνοντας κυρίως τα φυσικά πρόσωπα 
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Φόρος 

Περιουσίας  

(1) 

(2) 

2008 11.302 4.211 2,68 239.141 4,73% 1,76% 

2009 11.367 3.813 2,98 235.035 4,84% 1,62% 

2010 9.885 3.167 3,12 227.318 4,35% 1,39% 

2011 9.457 2.760 3,43 208.532 4,54% 1,32% 

2012 12.827 1.715 7,48 193.749 6,62% 0,89% 

2013 10.962 1.681 6,52 182.438 6,01% 0,92% 

2014 11.656 2.806 4,15 178.944 6,51% 1,57% 

2015 12.256 2.740 4,47 184.870 6,63% 1,48% 

% 

μεταβολή 

2008-2015 8,44% -34,93%         

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εισηγητικές Εκθέσεις Κρατικών Προϋπολογισμών 

Τα φυσικά πρόσωπα, σε συνθήκες πρωτοφανούς μείωσης των εισοδημάτων τους, 

επιβαρύνθηκαν φορολογικά πολύ περισσότερο από τα νομικά πρόσωπα. Ο λόγος 

της μεταξύ τους φορολόγησης εμφανίζεται στο επόμενο διάγραμμα. 

Λόγος εσόδων από φορολογία Φυσικών Προσώπων (συμπεριλαμβανομένου 

του φόρου περιουσίας) προς φορολογία Νομικών Προσώπων 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εισηγητικές Εκθέσεις Κρατικών Προϋπολογισμών 

Η αποτύπωση της φορολογικής επιβάρυνσης Φ.Π. και Ν.Π. ως ποσοστό του ΑΕΠ 

δείχνει το άνοιγμα της ψαλίδας που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. 

2,684 
2,981 3,121 

3,426 

7,479 

6,521 

4,154 
4,473 
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Ποσοστό επί του ΑΕΠ των εσόδων από φορολογία Φ.Π (συμπεριλ/μένου του 

φόρου περιουσίας) και Ν.Π 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εισηγητικές Εκθέσεις Κρατικών Προϋπολογισμών 

Το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να εξηγήσει αυτή την 

κατάσταση είναι ότι σε συνθήκες ύφεσης μειώθηκαν τα κέρδη των επιχειρήσεων και 

συνεπώς μειώθηκε η φορολογική τους επιβάρυνση. Μένει, βέβαια, να εξηγηθεί το 

εξής παράδοξο: γιατί τα έσοδα από τη φορολογία των επιχειρήσεων θα μειωθούν το 

2015 κατά 2,35% τη στιγμή που φέτος το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,6% και το 2015 

κατά 2,9%; 

Με βάση τους εθνικούς λογαριασμούς, η μείωση των μισθών μεταξύ 2008-2013 

ανέρχεται σε 28% αλλά η φορολογική τους επιβάρυνση έχει μείνει σχεδόν ίδια.  Η 

μείωση των κερδών ανέρχεται σε 23% - η φορολογική τους επιβάρυνση όμως 

μειώθηκε ακόμα περισσότερο. Αν μάλιστα πάρουμε ως παράδειγμα τους φόρους 

νομικών προσώπων το 2013, η φορολογική τους επιβάρυνση μειώθηκε κατά 60%! 

Κοινωνικές δαπάνες 

Η κατανομή των δαπανών από τον τακτικό προϋπολογισμό και το ΠΔΕ στα 3 

“κοινωνικά” υπουργεία (παιδείας, υγείας, εργασίας) τα τελευταία έτη είναι 

αποκαλυπτική του τι έχει συμβεί.  

Δαπάνες από Τακτικό Προϋπολογισμό και ΠΔΕ για τα Υπουργεία Παιδείας, 

Υγείας, Εργασίας, 2008 -2015 (σε εκατ. ευρώ) 

4,726% 4,836% 
4,349% 4,535% 

6,620% 
6,009% 

6,514% 6,630% 

1,761% 1,622% 1,393% 1,324% 
,885% ,921% 

1,568% 1,482% 
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Φόρος Εισοδήματος Φ.Π. συν Φόρος Περιουσίας (% ΑΕΠ) 

Φόρος Εισοδήματος Ν.Π. (% ΑΕΠ) 
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ΕΤΟΣ ΥΠ. 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠ. 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΠ. 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2008 7.938 6.027 11.680 

2009 7.480 7.587 14.881 

2010 6.739 4.993 14.857 

2011 6.317 5.252 15.790 

2012 5.792 5.415 15.430 

2013 5.244 5.428 13.997 

2014 5.077 4.744 12.879 

2015 4.817 4.228 12.522 

% μεταβολή 

από το 

υψηλότερο 

σημείο 

-39,32% -44,27% -20,70% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εισηγητικές Εκθέσεις Κρατικών Προϋπολογισμών 

Από το 2008 μέχρι και το 2015, η συνολική περικοπή δαπανών για τα Υπουργεία 

που αποτελούν το κέντρο του κοινωνικού κράτους θα ανέλθει σε €8,8 δις. Ειδικά οι 

δαπάνες των Υπ. Παιδείας και Υγείας έχουν κοπεί σχεδόν στο μισό αφού τα 

ποσοστά μείωσης φτάνουν το 39,3% και 44,3% αντίστοιχα. 

Επίσης, ο κοινωνικός προϋπολογισμός έχει συρρικνωθεί ανάλογα. Τα έξοδα των 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας και των νοσοκομείων έχουν 

περικοπεί κατά 25,4% τα τελευταία χρόνια και έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

 

 

 

Έξοδα κοινωνικού προϋπολογισμού, 2009-2015 (σε εκατ. ευρώ) 

ΕΤΟΣ 

ΕΞΟΔΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2009 46.469 

2010 46.234 

2011 44.364 
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2012 40.720 

2013 40.146 

2014 36.279 

2015 34.660 

% 

μεταβολή 

2009-2015 

-25,41% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εισηγητικές Εκθέσεις Κρατικών Προϋπολογισμών 

Είναι προφανές ότι το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται, αλλά μόνο το κοινωνικό. Η 

απάντηση της κυβέρνησης περί της αναγκαιότητας για ένα αρκετά μικρότερο κράτος 

σκοντάφτει στον επόμενο διάγραμμα. 

Δαπάνες Υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης, 2008-2015 (ποσά 

σε εκατ. ευρώ) 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εισηγητικές Εκθέσεις Κρατικών Προϋπολογισμών 

Οι δαπάνες π.χ. για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχουν κατακρημνιστεί 

όπως οι υπόλοιπες. Μάλιστα, για φέτος και το 2015 προβλέπεται να είναι αυξημένες 

σε σχέση με το 2013.  

ΕΤΟΣ 

ΥΠ. 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΤΑΞΗΣ 

2013 5.244 5.428 1.792 
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2014 5.077 4.744 2.009 

2015 4.817 4.228 1.942 

% μεταβολή 

2013-2015 
-8,14% -22,11% 8,37% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εισηγητικές Εκθέσεις Κρατικών Προϋπολογισμών 

Κάποτε, για κάθε ευρώ που δαπανούσε η κυβέρνηση για δημόσια τάξη, δαπανούσε 

άλλα 4 ευρώ για παιδεία ή υγεία. Τώρα δαπανά σχεδόν 2,5 ευρώ παραπάνω. Όταν 

φτάσουμε να έχουμε περισσότερους αστυνομικούς από εκπαιδευτικούς ή γιατρούς 

μάλλον η κυβέρνηση θα αισθάνεται δικαιωμένη για το έργο της.  

Ο Προϋπολογισμός του 2015 δείχνει, λοιπόν, το κοινωνικό μοντέλο που θέλει να 

εφαρμόσει η κυβέρνηση. Η κοινωνική πλευρά του κράτους (οι συντάξεις, η 

περίθαλψη, η παιδεία, η εργασία) πληρώνει την “απαίτηση” για μικρότερο κράτος. Η 

αυταρχική πλευρά του τελευταίου θα εξακολουθεί να υπάρχει ως συμπλήρωμα και 

αναγκαιότητα για την λειτουργία του φιλελεύθερου μοντέλου οργάνωσης της 

κοινωνίας. 

Επιβεβαιώνεται έτσι και η λογική που διαπνέει και το Μεσοπρόθεσμο – το 2018 οι 

συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης θα φτάσουν στο 38% του ΑΕΠ και αν 

αφαιρέσουμε τους τόκους, οι πρωτογενείς δαπάνες θα βρίσκονται στο 33%, ένα 

επίπεδο τριτοκοσμικής χώρας.  

3.3 Έσοδα – Επενδύσεις – Χρέος 

Έσοδα 

Η κυβέρνηση δεν μπορεί καν να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχει 

καλλιεργήσει. Δεν παρουσίασε καμία ουσιαστική ελάφρυνση, πλην της μείωσης του 

ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής. 

Παρουσιάζει σαν ελάφρυνση τη διατήρηση του ΦΠΑ 13% στην εστίαση. Επεκτείνει 

την εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης – έστω μειωμένης κατά 30% - ενώ 

έπρεπε να καταργηθεί. 

Η αύξηση των εσόδων το 2015 θα προέλθει υποτίθεται από την ανάπτυξη ενώ ακόμα 

€1 δις θα προέλθει από την αύξηση των εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων σε σχέση με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έχει εδώ ότι θα αυξηθούν τα συγκεκριμένα έσοδα κατά €500 εκατ. από επιστροφές 

κεφαλαίων, δηλαδή έργα που δεν θα γίνουν. 
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Δαπάνες για Δημόσιες Επενδύσεις 

Αν αυξάνονταν τα έσοδα των δημοσίων επενδύσεων για να αυξηθούν και οι 

δαπάνες, δεν θα είχε αντίρρηση κανείς. Όμως, επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη του 

Μεσοπρόθεσμου για μείωση των δαπανών για επενδύσεις το 2015 κατά 400 εκατ. σε 

σχέση με φέτος.  Έτσι το 2015, οι δημόσιες δαπάνες για επενδύσεις θα περιοριστούν 

στο 3,4% του ΑΕΠ – ιστορικό χαμηλό ακόμα και σε σχέση με 2013-2014. Η πολιτική 

αυτή έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με τις προτάσεις των διεθνών οργανισμών αλλά 

και με τους στόχους της κυβέρνησης για ανάπτυξη μέσω επενδύσεων. 

Χρέος 

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2014 αναμένεται να διαμορφωθεί 

στα  €318 δις σημειώνοντας οριακή μείωση στο απόθεμα σε σχέση με το 2013 – 

μείωση κατά €1,1 δις. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, όμως, είναι το εξής: 

Ενώ στο Προσχέδιο προβλεπόταν μείωση και του ποσοστού χρέους/ΑΕΠ, τώρα 

προβλέπεται ότι το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται! Από 174,9% του ΑΕΠ το 2013, 

θα διαμορφωθεί σε 177,7% του ΑΕΠ το 2014. Αυτό οφείλεται στην αρνητική 

επίδραση του αποπληθωρισμού και την αναθεώρησή του από -0,7% σε -2,5%, όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως 

Για το 2015, προβλέπεται να μειωθεί το απόθεμα του χρέους και πάλι οριακά, κατά 

€1,1 δις, αλλά το ποσοστό χρέους/ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 6,3 μονάδες και θα 

διαμορφωθεί στο 171,4%. Έτσι, η βελτίωση για το 2015 οφείλεται κυρίως στον 

παρονομαστή, δηλ. στην υπόθεση ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,9% και ότι ο 

πληθωρισμός θα επιστρέψει σε θετικά επίπεδα (0,4%).  

Η πρόβλεψη αυτή είναι πολύ εύθραυστη – αν η ανάπτυξη δεν είναι τόσο υψηλή ή/και 

αν ο πληθωρισμός παραμείνει αρνητικός τότε η μείωση του ποσοστού χρέους/ΑΕΠ 

θα είναι ακόμα πιο οριακή. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν επαληθευτούν οι 

προβλέψεις, το χρέος με την υφιστάμενη πολιτική δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο  

4. Συμπεράσματα 

4.1 Το μοντέλο είναι λάθος 

Η καλύτερη απόδειξη για την αποτυχία της ίδιας της θεωρίας της κυβέρνησης και των 

κυρίαρχων δυνάμεων στην Ευρώπη είναι η διαχρονική υπερεκτίμηση των 

επενδύσεων. Από την αρχή του Μνημονίου, παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Για 

κάθε έτος γίνεται μια πρόβλεψη για το ύψος των επενδύσεων. Στις επόμενες εκθέσεις 
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το ύψος αυτό μειωνόταν. Τελικά, όμως, αυτό που παρατηρούνταν ήταν ότι το 

μέγεθος των επενδύσεων ήταν πάντα χαμηλότερο ακόμα και από τις πιο 

απαισιόδοξες προβλέψεις. 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Το διάγραμμα παρουσιάζει για κάθε χρόνο ξεχωριστά από το 2010 και έπειτα την 

πορεία των προβλέψεων της Επιτροπής για το ρυθμό μεταβολής των επενδύσεων 

στην Ελλάδα και το τελικό αποτέλεσμα. Ας πάρουμε ως παράδειγμα το 2011 (η 

γραμμή με τα τετράγωνα στο διάγραμμα). Αρχικά, η Επιτροπή προέβλεπε ότι το 

2011 οι επενδύσεις θα μειώνονταν κατά 7% σε σχέση με το 2010. Λίγους μήνες 

αργότερα, η πρόβλεψη επιδεινώθηκε και έπεσε στο 7,5%. Η αναθεώρηση προς τα 

κάτω συνεχίστηκε, με την τελική πρόβλεψη τον Οκτώβριο του 2011 να δείχνει μείωση 

-Γενικός τύπος 

-Γενικός τύπος 

-Γενικός τύπος 

-Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Προβλέψεις Ευρ. Επιτροπής και Αποτελέσματα 
για τις Επενδύσεις στην Ελλάδα 

Προβλέψεις 2010 Προλέψεις 2011 Προβλέψεις 2012 

Προβλέψεις 2013 Προβλέψεις 2014 Αποτέλεσμα 
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των επενδύσεων κατά 15,9%. Τελικά, η πτώση που παρατηρήθηκε ήταν ακόμα 

μεγαλύτερη και έφτασε στο 19,6%. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στα επόμενα έτη. 

Αυτή η συστηματική υπερεκτίμηση των επενδύσεων (με εξαίρεση το 2010) εξηγεί σε 

μεγάλο βαθμό και την υπερεκτίμηση του ΑΕΠ, αφού στα υπόλοιπα συστατικά του 

(κατανάλωση, καθαρές εξαγωγές) οι αποκλίσεις των προβλέψεων δεν ήταν πολύ 

μεγάλες.  Για παράδειγμα οι αρχικές προβλέψεις της Ευρ. Επιτροπής για το ΑΕΠ της 

Ελλάδας το 2012 έκαναν λόγο για ανάπτυξη 1%. Όσο περνούσε ο καιρός, οι 

προβλέψεις όλο και επιδεινώνονταν και στα τέλη του 2012 έφτασαν στο -6%. Τελικά, 

το ΑΕΠ μειώθηκε το 2012 κατά 7%. Η Ελλάδα αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα 

μόνο, καθώς το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε σχέση με τις προβλέψεις για το 

ΑΕΠ της ευρωζώνης. 

Αν γίνονταν λάθη και προς τις δύο κατευθύνσεις – τη μια χρονιά υπερεκτίμηση και 

την άλλη υποεκτίμηση – θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει 

πρόβλημα. Όταν, όμως, το λάθος γίνεται πάντα στη μια κατεύθυνση, αυτό δείχνει ότι 

το μοντέλο δεν είναι σωστό, κι έτσι 

 η οικονομία της αγοράς δεν είναι σταθερή 

 σε μια ύφεση οι μηχανισμοί της αγοράς δεν λειτουργούν 

4.2 Ανάγκη για άλλη διαπραγμάτευση 

Η αποτυχία του μοντέλου και της πολιτικής του Μνημονίου αναδεικνύει την ανάγκη 

για μια άλλη διαπραγμάτευση για την Ελλάδα. Κεντρικό θέμα αυτής της 

διαπραγμάτευσης οφείλει να είναι το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να αρχίσει κανείς με το χρέος και συγχρόνως να θέσει ως 

προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίση και την άμεση 

επανεκκίνηση της οικονομίας. Διότι έτσι μπαίνουν τα θεμέλια για να προχωρήσει η 

οικονομία στην παραγωγική ανασυγκρότηση. 

Η κυβέρνηση από την άλλη υποβαθμίζοντας το ζήτημα του χρέους και μην 

αρχίζοντας από την ανθρωπιστική κρίση και την επανεκκίνηση της οικονομίας, 

συντηρεί τα προβλήματα. Ούτε το χρέος γίνεται βιώσιμο, ούτε έρχονται οι 

επενδύσεις, ούτε διορθώνονται τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής 

οικονομίας.  

Όσο δεν υπάρχει λύση για το πρόβλημα του χρέους, η ελληνική οικονομία πάντα θα 

είναι εξαρτημένη από τους δανειστές. Το αν είτε αυτοί είναι επίσημοι μέσω της 

Τρόικας ή ανεπίσημοι μέσω των διεθνών αγορών και με την υποστήριξη μιας 
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προληπτικής γραμμής πίστωσης, είναι δευτερεύον ζήτημα. Το ΔΝΤ υποτίθεται ότι 

είναι ένας θεσμός υποστηρικτικός στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και σε εκείνες τις 

δυνάμεις που έχουν πολλά να κερδίσουν από την μορφή του οικονομικού ελέγχου 

που επιβάλλουν οι διεθνείς αγορές. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από την ανάδειξη της αποτυχίας της πολιτικής του Μνημονίου, θα 

θέσει στη συζήτηση και όλες τις παραβιάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών . 

Οι μειώσεις μισθών, οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, οι περικοπές δαπανών στην 

υγεία παραβιάζουν σειρά άρθρων της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ – η 

οποία από το 2007 έχει ενσωματωθεί στις Συνθήκες. 

Η εμπλοκή άλλωστε των οργάνων της ΕΕ στην κοινωνική πολιτική ενός κράτους 

μέλους παραβιάζει και το άρθρο 153 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ. 

Παραβιάσεις Δικαίου ΕΕ Μνημονιακή Πολιτική 

Άρθρο 28 Χάρτας Δικαιωμάτων ΕΕ – 

Δικαίωμα στις Συλλογικές 

Διαπραγματεύσεις. 

Αλλαγές στο καθεστώς ιεράρχησης 

των Συλλογικών Συμβάσεων και 

Τροποποίηση (‘κατάργηση’) των  

Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. 

Εισαγωγή Ελαστικών Σχέσεων 

Εργασίας. 

Άρθρο 31 Χάρτας Δικαιωμάτων ΕΕ – 

Δίκαιες και Πρόσφορες Συνθήκες 

Εργασίας 

Μειώσεις μισθών στο Δημόσιο και 

Ιδιωτικό Τομέα, μειώσεις στις 

υπερωρίες και στα επιδόματα και 

δώρα. 

Άρθρο 34 της Χάρτας Δικαιωμάτων 

ΕΕ – Κοινωνική Ασφάλιση και 

Κοινωνική Αρωγή 

Μειώσεις στις δαπάνες για κοινωνική 

Στέγη. Αφαίρεση και μείωση παροχών 

κοινωνικής ασφάλισης, επιδομάτων και 

μισθων/συντάξεων 

Άρθρο 35 της Χάρτας Δικαιωμάτων 

ΕΕ – Προστασία της Υγείας 

Μειώσεις δαπανών για την Υγεία. 

Μειώσεις αριθμού γιατρών. Εισαγωγή 

χρεώσεων για τις επισκέψεις στα 

νοσοκομεία και αύξηση συμμετοχής 

στα φάρμακα. 
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Άρθρο 153 της Συνθήκης 

Λειτουργίας της ΕΕ 

Η Ένωση και οι θεσμοί της (Κομισιόν, 

Συμβούλιο κτλ) έχουν μόνο 

συμπληρωματικό ρόλο να παίξουν στη 

χάραξη των κοινωνικών πολιτικών 

ενός κράτους μέλους. Η παρουσία της 

ΕΕ στην Τρόικα, με τους κάθε φορά 

εκβιασμούς, αποδεικνύει το ακριβώς 

αντίθετο. 

 

Επιπλέον, αυτές οι μνημονιακές πολιτικές παραβιάζουν και άρθρα άλλων διεθνών 

συμβάσεων, γεγονός που έχει ήδη τονιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη 

Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. 

 

 

 

 

4.3 Ανάγκη για εξωτερικό θετικό σοκ 

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι για να βγει η χώρα από αυτή την κρίση και να διορθωθούν τα 

προηγούμενα λάθη χρειάζονται πολύ διαφορετικές πολιτικές 

Περί κατανάλωσης 

Το γεγονός ότι η κατανάλωση στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει 

υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι το βασικό επιχείρημα του 

Υπουργείου Οικονομικών όταν απαντά στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να ακυρώσει τη 

σημασία της ζήτησης. Η κατανάλωση παραμένει υψηλή ως ποσοστό του ΑΕΠ επειδή 

αυτό κάνει ο κόσμος σε μια τόσο μεγάλη κρίση – προσπαθεί να διατηρήσει την 

κατανάλωσή του σε βάρος των αποταμιεύσεων (που είναι σήμερα αρνητικές). Το 

επιχείρημα δεν είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια γενικευμένη αύξηση της 

κατανάλωσης, αλλά μια στοχευμένη αύξηση στις μερίδες της κοινωνίας που το έχουν 

πιο πολύ ανάγκη. Μια τέτοια προσέγγιση θα δημιουργήσει πολύ καλύτερο έδαφος 

για τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές στην πραγματική οικονομία. 
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Περί Επενδύσεων  

Οι επενδύσεις είναι βέβαια χαμηλές, αλλά θα έρθουν ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης. 

Και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη: 

 Όταν εφαρμόζονται πολιτικές λιτότητας, όταν πρέπει να επιτυγχάνονται 

τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα – που αφαιρούν πόρους από την 

οικονομία – και όταν επιχειρείται να μειωθεί  η  κατανάλωση του ιδιωτικού 

τομέα. 

 Όταν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αυξήσουν τις 

αποταμιεύσεις τους για να μειώσουν τα χρέη τους και το κράτος κάνει 

ταυτόχρονα το ίδιο, τότε το μοναδικό αποτέλεσμα είναι η μείωση των 

εισοδημάτων χωρίς να αυξάνονται οι αποταμιεύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

Επειδή δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι αυτή η κυβέρνηση μαθαίνει κάτι από την 

εμπειρία του παρελθόντος, συνεχώς θα επιδιώκει τη μείωση της κατανάλωσης όταν 

οι πολιτικές της δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα. 

Ένας Άλλος Δρόμος 

Η μόνη λογική απάντηση από μια κυβέρνηση που κατανοεί τα οικονομικά της ύφεσης 

θα ήταν να μην προσπαθήσει να αυξήσει τις αποταμιεύσεις της αλλά να 

αντισταθμίσει την απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα με στοχευμένες παρεμβάσεις για 

την αντιμετώπιση της  ανθρωπιστικής κρίσης και την επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Στην αρχική φάση τουλάχιστον η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι αυτές οι παρεμβάσεις 

πρέπει να συμπληρώνονται με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Το βασικό 

ζήτημα είναι ότι σε μεγάλες υφέσεις μόνο η κυβέρνηση μπορεί να σπάσει τους 

φαύλους κύκλους που δημιουργούνται. 

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επίσης χρειάζονται, πολύ διαφορετικές βέβαια από 

αυτές που προωθεί η κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα 

απαντήσει η αγορά. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο στη Μεγάλη Κρίση του ’30, δεν συμβαίνει 

και σήμερα. 

Πρέπει να επανεκκινήσουμε την οικονομία έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνονται μια 

ελπίδα για ανάκαμψη, πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για να έρθουν οι 

επενδύσεις (κι όχι αντίστροφα) και προπαντός πρέπει να απομακρυνθεί ο φόβος, 

που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των επενδύσεων. 
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Γι’ αυτό στον Προϋπολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ, θα περιλαμβάνονται τα μέτρα που 

εξαγγείλαμε στη ΔΕΘ: 

Για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης: 

 Παροχή δωρεάν ρεύματος και επιδότηση διατροφής σε 300.000 

νοικοκυριά 

 Επαναφορά 13ης σύνταξης 

 Δωρεάν ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη για ανασφάλιστους 

 Κάρτα μετακίνησης για ανέργους 

 Κατάργηση της εξίσωσης του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης 

Όλα αυτά τα μέτρα στοιχίζουν €1,9 δις δηλαδή 1% του ΑΕΠ. Χρειάζεται πολύ θράσος 

για να χαρακτηριστούν ως παροχολογία, ιδιαίτερα δε όταν θα ανακουφίσουν τα 

φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας.  

Για την επανεκκίνηση της οικονομίας 

 Δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ – αντί να 

περιμένεις τις επενδύσεις, δημιουργείς απασχόληση και εισόδημα που 

θα φέρουν τις επενδύσεις. 

 Επαναφορά κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και εργασιακής 

νομοθεσίας 

 Ρυθμίσεις οφειλών σε Κράτος και τράπεζες 

 Κατάργηση ΕΝΦΙΑ και θέσπιση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, 

αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ 

 Ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας 

 

Αυτά τα μέτρα αν μη τι άλλο δείχνουν μια αίσθηση του επείγοντος, πράγμα 

απαραίτητο αν θέλουμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Αυτή η αίσθηση είναι που 

λείπει από ολόκληρο τον Προϋπολογισμό που παρουσίασε η κυβέρνηση. 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ     27/11/2014 


