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Στη συζήτηση που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ολομέλεια της Βουλής για τον προϋπολογισμό τ

Παράλληλα σημείωσε την επιτυχία της κυβέρνησης μετά την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup πο

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της Βουλευτή.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ύστερα από επτά χρόνια συνεχούς λιτότητας και ύφεσης, όλοι αναγνωρίζουμε ότι η έξοδος
από την κρίση δεν θα γίνει μαγικά, αλλά με σταθερά βήματα. Έχει θετικά μηνύματα, αλλά
και δυσκολίες, μια που βρισκόμαστε ακόμη εν μέσω της κρίσης. Υπάρχουν άνθρωποι που
επιβαρύνονται και άλλοι που προσπαθούμε να προστατεύσουμε. Σ’ αυτή την κατεύθυνση και
το χθεσινό διάγγελμα του πρωθυπουργού, όπου αποτυπώνεται η πρόθεση μας και η
δέσμευσή μας, ότι τα πλεονάσματα θα έχουν αναδιανεμητικό χαρακτήρα και θα πηγαίνουν
σ’ αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Η στρατηγική μας εδώ και ενάμιση χρόνο είναι να προστατεύσουμε τις ευάλωτες τάξεις, να
σταθεροποιήσουμε την οικονομία και να οδηγήσουμε τη χώρα σε μια κανονικότητα, ώστε
να βγει από την κρίση οριστικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι πρότινος οι «κατέχοντες»
πλήρωναν φόρους σε εθελοντική βάση και ότι έχει πέσει δυσανάλογο βάρος σε μερίδα των
μεσαίων στρωμάτων και των αυτοαπασχολούμενων. Αυτό το αναγνωρίζουμε, δεν το
κρύβουμε, δεν προσπαθούμε να το υποτιμήσουμε. Είναι πραγματικά μεγάλο το βάρος και
σταδιακά το μειώνουμε, καθώς η χώρα ανακάμπτει και ανασυγκροτείται η οικονομία της και
η παραγωγική της βάση. Ενώ όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις προεκλογικά θεωρούσαν
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κορυφαίο το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, είναι η πρώτη φορά που έχουμε απτά και
μετρήσιμα αποτελέσματα στον αγώνα για την πάταξή της.

Επομένως αυτή η στρατηγική, να βοηθήσουμε τα ευάλωτα στρώματα, ξεκίνησε
συστηματικά πέρσι, όπου για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε μια σειρά άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, με 100 εκατ. € για το 2015, με 270 εκατ. € για
φέτος και 760 εκατ. για το 2017 μέσα από την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης.

Ο προϋπολογισμός του 2017 επιχειρεί να διατηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία, ώστε να
εμπεδωθεί και να ανακτηθεί πλήρως η αξιοπιστία της οικονομικής μας πολιτικής που είναι
προϋπόθεση εξόδου από τα μνημόνια και τη σκληρή επιτροπεία.

Επιπλέον επιχειρεί όχι μόνο να διατηρήσει σταθερό ή να αυξήσει το επίπεδο των δημοσίων
επενδύσεων, για να στηριχθεί μεσομακροπρόθεσμα ο οικονομικός ρυθμός μεγέθυνσης, εκεί
που η ιδιωτική οικονομία δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί, αλλά να βάλει σε νέα βάση την
οικονομική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα ενισχύοντας την υγιή επιχειρηματικότητα
κόντρα στους αεριτζήδες που λυμαίνονταν την μερίδα του λέοντος για δεκαετίες. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στο προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007-2013 η κάθε θέση εργασίας κόστισε
90.000 €/ανά έτος. Προφανώς δεν πήγε σε αμοιβές εργαζόμενων. Στο τρέχον πρόγραμμα η
πρόθεσή μας είναι να μοιραστεί σε πολύ περισσότερους δικαιούχους, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, νέους ερευνητές και άνεργους.

Η απόφαση του πρόσφατου Eurogroup για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αφορούν το χρέος
είναι σημαντική επιτυχία. Με όσα συμφωνήθηκαν, εξασφαλίζεται μείωση χρέους ύψους 22%
του ΑΕΠ και σταθεροποιούνται τα επιτόκια στο 1,5%, παρά τις προβλέψεις για πολύ
μεγαλύτερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πετύχαμε κάτι που καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε καν διεκδικήσει σε οικονομικό και
πολιτικό επίπεδο, γιατί, αν θυμάστε, προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι το χρέος είναι
βιώσιμο. Όσοι δεν το βλέπουν ή το υποτιμούν αδικούν όχι την κυβέρνηση, αλλά την
προσπάθεια του λαού μας. Είναι αποφασιστικό βήμα, για την έξοδο της ελληνικής
οικονομίας από την κρίση.
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Τα επόμενα βήματα είναι απολύτως συγκεκριμένα : ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ (Q.E.) και έξοδος της χώρας στις αγορές το 2017 με
περαιτέρω χαλάρωση των capitalcontrol, με στόχο την οριστική άρση τους και την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018.

Το αναγνωρίζουν πλέον όλοι στην Ευρώπη παρά τη μιζέρια της αντιπολίτευσης στην
Ελλάδα, ενώ είναι προφανές ότι η χώρα κατευθύνεται προς την ανάπτυξη, καθώς έχουμε
θετικούς ρυθμούς στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 και περιμένουμε το ίδιο για το τρίτο, ώστε
να έχουμε ένα συνολικά θετικό αποτέλεσμα.

Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα -κι αυτό ζητάει ο κόσμος- δεν είναι απλώς η επιστροφή στην
προ κρίσης κατάσταση και η μείωση της ανεργίας (που έχει ήδη αρχίσει να καταγράφεται),
αλλά συνολικά

η αντιμετώπιση των παθογενειών που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας και έφεραν τα
μνημόνια και

η απαλλαγή από την επιτροπεία, που περιορίζει και τη Δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία.

Όχι μοιράζοντας λεφτά που δεν υπάρχουν και παράγοντας έτσι ελλείμματα και χρέη, όχι
για να επαναλάβουμε το προηγούμενο μοντέλο διακυβέρνησης, αλλά για να γίνει η Ελλάδα
επιτέλους μία χώρα με ισχυρή οικονομία, μικρότερη ανεργία, χωρίς φοροδιαφυγή,
διαφθορά και πελατειακές σχέσεις, με διαφανή και αποτελεσματική διοίκηση.

Κανείς δεν πανηγυρίζει και κανείς δεν έχει δικαίωμα να πανηγυρίσει, επειδή η οικονομία
ξέφυγε από την ύφεση δύο τρίμηνα πριν από το 2017. Θα πάμε ακόμα καλύτερα κι αυτό δεν
αποδεικνύεται μόνο από τον προϋπολογισμό, αλλά το υποστηρίζουν η Τράπεζα της
Ελλάδος, η έκθεση της Comission, αλλά και διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων, όπως της
Citigroup και της J&PMorgan. Δεν τους λες και ΣΥΡΙΖΑ όλους αυτούς!!!

Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται ο προϋπολογισμός του παρόντος έτους.

3/5

Στην Ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε η Αφροδίτη Θεοπεφτάτου για τον προϋπολογισμό
Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2016 10:04

Να απαντηθεί και η καταστροφολογία της αντιπολίτευσης και πολλών Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης… Έλεγαν θα καταρρεύσουν τα έσοδα και θα πάμε σε νέα δημοσιονομικά
μετρά. Πραγματικά εκτός πραγματικότητας…

Σε επίπεδο 11μηνου (Ιανουάριος- Νοέμβριος) τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο του
προϋπολογισμού κατά 2,44 δισ. Ευρώ, δηλαδή τα καθαρά έσοδα είναι πάνω από το στόχο
του προϋπολογισμού κατά 5,79%.

Η αξιολόγηση ενός προϋπολογισμού κρίνεται από το πόσο αξιόπιστα και ειλικρινά απαντά
σε αυτά τα διλήμματα και η επιτυχία του τελικά αξιολογείται στο τέλος του έτους από την
πορεία της οικονομίας και την χρηστή διαχείριση των χρημάτων των Ελλήνων
φορολογουμένων. Ο Προϋπολογισμός του 2016, ο περσινός, αυτός που η αντιπολίτευση μας
έλεγε ότι θα πέσει έξω, είναι τελικά επιτυχής βάση του σχεδίου, διότι η πολύ καλύτερη
επίδοση της ελληνικής οικονομίας μακροοικονομικά από την πρόβλεψη πέρυσι τέτοια
εποχή, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην συνετή εκτέλεσή του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σ ένα ευρύτερα ευαίσθητο χώρο, η χώρα μας αποτελεί δύναμη σταθερότητας και ειρήνης
και προχωράει σε συμμαχίες απλώνοντας χέρι φιλίας και συνεργασίας στους γειτονικούς
λαούς για την εμπέδωση της ειρήνης, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο στην εποχή μας,
προκειμένου να εδραιωθεί η δημοκρατία, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Δουλεύοντας με σύστημα και αποφασιστικότητα, έτσι θα προχωρήσουμε με τον
προϋπολογισμό του 2017, όπου θα είναι ορατά τα σημάδια εξόδου της χώρας από τη βαθιά
κρίση των τελευταίων ετών.

Αθήνα, 7-12-2016
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Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Βουλευτής Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 9.12.2016
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