
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/10/2016  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 
Νέοι φόροι, νέες περικοπές και νέα παραμύθια ανάπτυξης  

Και εγένετο φως !Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2017, που κατέθεσε στην επιτροπή 
οικονομικών ο αγγλόφωνος υπουργός, η «δίκαιη», βεβαίως, ανάπτυξη απο αρνητική 0,3% φέτος σε 
σχέση με το 2015 του χρόνου ως δια μαγείας γίνεται θετική  2,7% !!! Αντίστοιχα η ιδιωτική 
κατανάλωση από αρνητική 0,6% φέτος, σε σχέση με το 2015  του χρόνου προβλέπεται ν’ αυξηθεί 
στο 1,8% θετικά. Το ίδιο «αισιόδοξα» αναλόγως είναι και τα υπόλοιπα νούμερα. Σημειωτέον ότι 
πρόβλέπεται και μείωση της ανεργίας στο 20,4%! Φυσικά, αυτοί θεωρούν εργαζόμενο αυτόν που 
εργάζεται έστω και 1 ώρα το μήνα!! Το ωραίο είναι ότι θεωρούν το ΦΠΑ «αναπτυξιακό» φόρο («η 
φορολόγηση της κατανάλωσης κρίνεται λιγότερο επιζήμια για την απασχόληση από άλλες 
κατηγορίες φόρων» κατα το προσχέδιο Τσακαλώτου). Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Να 
αναμένουμε και νέες αυξήσεις του ΦΠΑ για να ... μειώσουμε   την ανεργία, στέλνοντας άλλους στο 
εξωτερικό και άλλους στο χώμα. Άλλωστε στα νεκροταφεία η ανεργία, ο πληθωρισμός και τα 
ελλείμματα είναι...μηδέν. 

  Ούτε με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας (118 εκ. μόνο!!), ούτε με την 
υπερφορολόγηση που θα επιταθεί, ιδίως στους επαγγελματίες που καλούνται να πληρώνουν 70% έως 
80% των εσόδων τους σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ούτε με το ξεπούλημα των «κόκκινων» 
δανείων, σπιτιών και επιχειρήσεων, που έχουν δρομολογήσει, πρόκειται να έχουμε ανάπτυξη, το 
αντίθετο, μάλιστα, θα έχουμε νέα ύφεση. Αυτοί ισχυρίζονται ότι η ανάπτυξη θα βασισθεί  στις 
εξαγωγές (αύξηση 5,3% σε σχέση με φέτος που ήταν -6,3% σε σχέση με το 2015) και στις 
επενδύσεις (αύξηση 9,1% από 3,3% αντίστοιχα), όταν ακόμη και η Γερμανία αντιμετωπίζει οξύ 
επενδυτικό πρόβλημα λόγω Ντόιτσε Μπανκ και ιταλικών τραπεζών στα πρόθυρα χρεωκοπίας.   

Με πλεόνασμα 1,8% του ΑΕΠ (3,33 δις, που πάει στους δανειστές), τόκους δανείων 5,65 δις 
(3,1% του ΑΕΠ), πρόσθετους φόρους  1,835 δις( από ποιούς θα τα πάρουν ;), νέες περικοπές στις 
συντάξεις 133 εκ. και με  το έλλειμμα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλισης  (ασφαλιστικά 
ταμεία, ΕΟΠΥΥ κ.λ.π) να προβλέπεται στα 2,054 δις, πώς γίνεται αυτή η μαγική εικόνα; Eίναι 
απορίας άξιον μόνο για τους αφελείς. Για τους υπόλοιπους είναι βέβαιο ότι όλα αυτά είναι 
υπαγορευμένα από τους «θεσμούς» που επιδιώκουν την αποτυχία του νέου προϋπολογισμού και 
να αυξήσουν τα χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, αφού είναι βέβαιο ότι δεν είναι 
δυνατον να εξοφληθούν, όπως και τα προηγούμενα,  με σκοπό να μας έχουν αγκιστρωμένους 
εσαεί,  ώστε  να ξεπουλήσουμε σ’ αυτούς όλη την Ελλάδα, τα πάντα δημόσια και ιδιωτικά. 
Ποίοι, όμως, θα τολμήσουν να εφαρμόσουν αυτόν τον προϋπολογισμό; 

Και καλά να έχουν τέτοιους στόχους τα ξένα, κρατικά και ιδιωτικά, κοράκια. Οι, υποτίθεται, 
δικοί μας όμως δε φοβούνται να επιτίθενται τόσο απροκάλυπτα κατά της χώρας «τους» ; Δεν 
αισθάνονται ή, έστω, διαισθάνονται το ογκούμενο ήδη μίσος εναντίον τους ;   

 
 


