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Εθνικό Σχέδιο για έξοδο από την κρίση
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ*

Τι θα επαναδιαπραγματευθούμε άμεσα:
Πρώτον, αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων στα επίπεδα που ήταν
το 2009. Ακόμα αποκατάσταση των πολυτεκνικών επιδομάτων, στα επίπεδα του
2009. Και αποκατάσταση της εξισωτικής για τους κτηνοτρόφους. Αποκατάσταση
ειδικών μισθολογίων αστυνομικών, που βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία και - σε
πρώτη φάση- των χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας. Θα γίνει αμέσως μετά
η προσπάθεια για τους υπόλοιπους. Αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν
από το κούρεμα του χρέους φυσικά πρόσωπα (ομολογιούχοι) και ασφαλιστικά
ταμεία: Σχετική βιώσιμη πρόταση έχει συζητηθεί με τους εκπροσώπους των
ενδιαφερομένων. Η τρέχουσα τιμή των ομολόγων καθιστά πολύ ικανοποιητική την
πρόταση, χωρίς να επιβαρύνει το Δημόσιο, ενώ δίνει διέξοδο και στα ασφαλιστικά ταμεία και στους
ιδιώτες ομολογιούχους. Και υπάρχει και θετική γνωμοδότηση από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
Δεύτερο, επέκταση του επιδόματος ανεργίας κατά ένα χρόνο ακόμα, στα δύο χρόνια, έστω και
με τη μορφή προγραμμάτων επανεκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί από αδιάθετα
κοινοτικά κονδύλια. Τρίτο, έκτακτο επίδομα ανεργίας και για μη μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους
ή καταστηματάρχες που έκλεισαν τα μαγαζιά τους και δεν δικαιούνται σήμερα κανένα βοήθημα, εφ’
όσον βέβαια βρίσκονται κάτω από ένα εισοδηματικό όριο. Κι αυτό από ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν
μείνει αδιάθετα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτά τα επιδόματα για όσους έχασαν τα πάντα, εγώ θα
δώσω μεγάλη προσωπική μάχη. Τέταρτο, να ρυθμιστούν οι αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις
των επομένων μηνών. ΕΤΑΚ του 2009, Έκτακτη εισφορά που μπήκε από τον κ. Παπακωνσταντίνου
το 2009, ΦΜΑΠ του 2010 και 2011, και φόρος εισοδήματος με μειωμένες απαλλαγές για το 2011. Ώστε
να μην ξεπερνούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις το 25% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος και να
μετακυλήσουν τα υπόλοιπα αργότερα, ακόμα και στα επόμενα δύο χρόνια. Πέμπτο, να μην πέσουν άλλο
οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Διαφωνούμε με την ιδέα ότι, για να υπάρξει Ανάπτυξη χρειάζονται ακόμα
χαμηλότεροι μισθοί.
Η Βουλγαρία δεν είναι… «πρότυπο ανταγωνιστικότητας» και Ανάπτυξης. Στηρίζουμε τις Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Για τη «μετενέργεια» ζητάμε επαναφορά της
στα προηγούμενα χρονικά όρια, δηλαδή στους 6 μήνες (από τους 3 μήνες που είναι τώρα). Στο μεταξύ,
θα ζητήσουμε, επίσης, να παγώσουν οι μισθοί στα τωρινά επίπεδα, μέχρι να υπάρξει νέα συμφωνία
ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Έκτον, μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση των εσόδων,
σταδιακή άνοδος του αφορολόγητου ορίου από τις 5.000 σήμερα στις 8.000 για την επόμενη χρονιά και
στις 10.000 χιλιάδες για τη μεθεπόμενη. Έβδομο, αντικατάσταση του περιβόητου χαρατσιού από νέο
διευρυμένο ΕΤΑΚ, πιο δίκαιο, πιο αναπτυξιακό και υποφερτό για όλους. Όγδοο, σταδιακή μείωση των
φορολογικών συντελεστών: α) με πρώτο βήμα, τη μείωση του Φόρου για Νομικά πρόσωπα – εταιρίες
και επιχειρήσεις – στο 15% για την επόμενη χρονιά, β) επίσης άμεση μείωση του ΦΠΑ για την εστίαση
στο 9% (από το 23% που βρίσκεται σήμερα), γ) με επόμενα βήματα (για τις επόμενες τρείς χρονιές),
τη σταδιακή μείωση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 19%, του μεσαίου από 19% στο 9%
και του χαμηλού από το 6,5% στο 5% (για το συνολικό τουριστικό πακέτο), και δ) τέλος, με τη σταδιακή
μείωση του ανώτατου συντελεστή για τα Φυσικά πρόσωπα στο 32% (από 45% που φτάνει σήμερα). Μη
ξεχνάμε ότι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών από το 2010 μέχρι σήμερα, προκάλεσε μείωση
των φορολογικών εσόδων κατά 9%! Αυτή την τάση πρέπει να αντιστρέψουμε.
Σημειώστε, πως όσοι μιλούν για μονομερή καταγγελία της δανειακής σύμβασης, μας εξαγγέλλουν
ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2012: Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
c InfoCommunicator LTD – w w w . g p j . i n f o

c InfoCommunicator LTD – w w w . g p j . i n f o

1

ήδη από την τηλεόραση νέους φόρους. Στις καταθέσεις, στα εισοδήματα, στην περιουσία, παντού… Τα
ακούει
ο κόσμοςgpjκαι τρομάζει. Οι ίδιοι τον τρομοκρατούν! Ένατο, η περικοπή 11,7 δισεκατομμυρίων
www.eklogesonline.com/
δημοσίων δαπανών για 2013-14 - να επεκταθεί για δύο ακόμα χρόνια. Ως το 2016 τουλάχιστον. Έτσι
στον επόμενο Προϋπολογισμό του 2013, θα θεσπίσουμε περικοπές 3,5 δισεκατομμυρίων κι όχι 7,5
όπως θα συνέβαινε, αν το πρόγραμμα είχε διετή διάρκεια.
Η χρονική επέκταση του προγράμματος θα επιτρέψει να γίνουν περικοπές από σπατάλη και
διαφθορά, όχι από μισθούς και συντάξεις. Δέκατο, πέρα από τον κανόνα 1 προς 10, επαναφέρουμε τη
δική μας πρόταση για το πλεονάζον προσωπικό από οργανισμούς του Δημοσίου, που συγχωνεύονται και
καταργούνται: Να μην απολύονται, αλλά να μπαίνουν σε ειδικό καθεστώς για τρία χρόνια τουλάχιστον.
Θα παίρνουν το βασικό τους μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές στα Ταμεία τους. Και σε μια τριετία μέχρι τετραετία - θα μπορούν να βρουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα, από την Οικονομική Ανάπτυξη,
που θα έχει προκύψει στο μεταξύ. Κεντρική μας πολιτική είναι: όχι άλλες οριζόντιες περικοπές μισθών
και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι, κι όχι άλλη περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
που το έχουν κόψει 10 φορές από τις αρχές του 2010. Και συνεχίζουν να το κόβουν. Φορολόγηση σε
εισοδήματα που δεν υπάρχουν, με τεκμήρια και χαράτσια, δεν πάει άλλο! Σημειώστε πως όσοι μιλούν
για μονομερή καταγγελία της δανειακής σύμβασης, οδηγούνται σε ρήξη με τους εταίρους μας που
χρηματοδοτούν σήμερα τα ελλείμματά μας. Και θα αναγκαστούν σε νέες οριζόντιες περικοπές μισθών,
συντάξεων, περίθαλψης, κοινωνικής προστασίας και δημοσίων επενδύσεων.
Ερχόμαστε τώρα σε μέτρα που δεν χρειάζονται επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειστές, αλλά
μπορούν να βοηθήσουν την Ανάπτυξη, να ανακουφίσουν την κοινωνία και να ενισχύσουν τις διαρθρωτικές
αλλαγές. Ενδέκατο, μέτρα για τους δανειολήπτες: Ρύθμιση του τρόπου αποπληρωμής χρεών των
νοικοκυριών σε τράπεζες, έτσι ώστε η μηνιαία δόση να μην ξεπερνά ποσοστό 30% του διαθέσιμου
εισοδήματός τους. Κι εφ’ όσον έχουν χάσει την εργασία τους ή την επιχείρησή τους, να μπορούν να
πληρώνουν μόνον τόκους για δύο ή τρία χρόνια. Δωδέκατο, αναστολή των συνεπειών εγγραφής στον
Τειρεσία, για όσους γράφτηκαν την τελευταία διετία. Δέκατο τρίτο, για τη ρευστότητα. Αμέσως μετά
την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εξασφαλίζουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και
ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. που δημιουργούν το 70% των θέσεων εργασίας. Η ρευστότητα
αυτή θα προέλθει από το «ειδικό εργαλείο ρευστότητας», που θα δημιουργηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής
Επενδυτικής Τράπεζας (της EIB), με εγγυοδοσία από τα αδιάθετα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Και με κεφάλαια
που θα περισσέψουν από τα 50 δισεκατομμύρια επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αλλά και με
ειδικά προγράμματα για τους μικρομεσαίους (ΕΤΕΑΝ κλπ.). Κι από ειδικό αναπτυξιακό Ταμείο για τη
χρηματοδότηση της Οικονομίας. Βασικός μηχανισμός αποκατάστασης της ρευστότητας του τραπεζικού
συστήματος, ωστόσο, είναι η επιστροφή των καταθέσεων. Και εδώ θα συμβάλει η πρόταση του Ιταλού
Πρωθυπουργού Μόντι, για πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησής τους. Ώστε να αποτραπεί η συνεχής
αιμορραγία από τις χώρες του Νότου, στις χώρες του Βορρά. Δέκατο τέταρτο, εφαρμογή του αναγκαίου
και δίκαιου συμψηφισμού οφειλών από και προς το Δημόσιο, που θα απελευθερώσει και ρευστότητα
για την αγορά. Δέκατο πέμπτο, άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποδέσμευση της ακίνητης
περιουσίας του Δημοσίου.
Γιατί χωρίς τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Να ξεκαθαρίσουν οι τίτλοι,
να προσδιοριστούν χρήσεις γης και συντελεστές δόμησης, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν επενδυτικά
σχέδια και να αρχίσει η αξιοποίηση. Μη ξεχνάμε ότι το κράτος μπορεί να δημιουργεί υπεραξίες γης
νομοθετώντας! Δέκατο έκτο, να προωθήσουμε αποφασιστικά τις αποκρατικοποιήσεις και πέρα από τις
προβλέψεις της δανειακής σύμβασης. Για παράδειγμα, το λειτουργικό κομμάτι των σιδηροδρόμων. Για
το οποίο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και Γάλλοι και Ρώσοι και Κινέζοι. Γιατί οι σιδηρόδρομοι σήμερα
επιβαρύνουν το Δημόσιο με 800 εκατομμύρια έλλειμμα κάθε χρόνο. Ενώ, αν ιδιωτικοποιηθούν, μπορεί
να εξαλειφθεί αυτό το έλλειμμα και να έλθουν επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Το ίδιο ισχύει για
συμβάσεις παραχώρησης λιμανιών και περιφερειακών αεροδρομίων. Μπορούμε έτσι και το έλλειμμα
να μειώσουμε και νέες περικοπές μισθών και συντάξεων να αποφύγουμε. Και τους πάντες να πείσουμε
ότι τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η Ελλάδα τις εννοούμε και τις προωθούμε. Δέκατο έβδομο,
πέρα από την Οικονομία, Πολιτική για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη.
Και για την ανακοπή της λαθρομετανάστευσης: καλύτερη φύλαξη των συνόρων, απομάκρυνση των
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λαθρομεταναστών από τα αστικά κέντρα, χτύπημα του παραεμπορίου και μαζικό επαναπατρισμό των
λαθρομεταναστών
www.eklogesonline.com/gpj με κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Που ήδη συζήτησα με Προέδρους και Πρωθυπουργούς
της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας και της Κύπρου.
Αλλά και μέτρα ασφαλείας, πέρα από την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, όπως αποκάλυψη
των κουκουλοφόρων και χτύπημα του οργανωμένου εγκλήματος, που οργιάζει. Αλλά και της λεγόμενης
«χαμηλής εγκληματικότητας», που είναι διάχυτη παντού. Σημειώστε πως όσοι ετοιμάζουν μονομερή
καταγγελία της δανειακής σύμβασης, προστάτευαν τους κουκουλοφόρους και θέλουν να δώσουν και
άσυλο και επίδομα ανεργίας σε εκατοντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες. Σε μια Ελλάδα που έχει ήδη
πάνω από ένα εκατομμύριο ανέργους. Τέλος, δέκατο όγδοο, η επίσπευση της ανακήρυξης ΑΟΖ! Ώστε
να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον υποθαλάσσιο ενεργειακό πλούτο μας.
*Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
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