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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Για τη Θράκη χειροκρότησαν και οι
Υπουργοί!
Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Αν υπάρχει κάτι, στο οποίο συμφωνούμε σ' αυτήν την
Αίθουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο χαρακτηρισμός του
Προϋπολογισμού, όπως προσφυέστατα εδήλωσε ο κύριος Υπουργός Εθνικής
Οικονομίας, ως του σκληρότερου της τελευταίας δεκαπενταετίας. Με βεβαιότητα,
όμως, ο Προϋπολογισμός που συζητούμε σήμερα είναι ανάλγητος, γιατί δε
συνεκτιμά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, που επικρατούν σε ευρύτερες
κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Είναι αντιλαϊκός, γι' αυτό και βρίσκει καθολική
αντίδραση από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Είναι αναξιόπιστος, γιατί υπερεκτιμά τα έσοδα και υποεκτιμά τις δαπάνες.
Είναι αντιαναπτυξιακός, γιατί οδηγεί στη φτώχεια και στην ύφεση.
Αλλά αναξιόπιστος δεν είναι μόνο ο Προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι και η ίδια η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, που παραμονές των εκλογών
διαβεβαίωνε τον Ελληνικό Λαό, ότι η οικονομία βαδίζει στο σωστό δρόμο και ότι
δεν υπάρχει ανάγκη επιβολής νέων μέτρων, επιβολής νέων φορολογιών.
'Ηρθε ο κύριος Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές να επιβάλει νέα φορολογία, στην
ακίνητη περιουσία, στα κρατικά ομόλογα, στις καταθέσεις συναλλάγματος, στις
σύνθετες τραπεζικές εργασίες, μια σειρά φορολογίες που δεν πλήττουν μόνο
αυτούς που σύμφωνα με το νεολογισμό της Κυβέρνησης αποκαλούνται έχοντες και
κατέχοντες, αλλά τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.
Δεν μας εξήγησε ο κύριος Πρωθυπουργός τι εννοεί με τον όρο "έχοντες και
κατέχοντες", για να στραφεί εν συνεχεία, να στρέψει τη φορομπηχτική μήνι της
Κυβέρνησης εναντίον όλης της ελληνικής κοινωνίας. Και κατάφερε μέσα σε τρεις
μήνες από τις εκλογές να στρέψει εναντίον της Κυβέρνησης το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας, να δημιουργήσει μία πρωτοφανή σε έκταση κοινωνική ένταση
την οποία πυροδοτεί η αδιάλλακτη και αυθαίρετη αυτή τακτική της Κυβέρνησης. Ο
κύριος Πρωθυπουργός αρνείται ακόμη και το διάλογο με τις κοινωνικές ομάδες. Η
συζήτηση του Προϋπολογισμού γίνεται σ' ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα μετά τις
τελευταίες δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτών, που αποτελούν το 22% του
ενεργού πληθυσμού της Χώρας μας και επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική και
κοινωνική ζωή της ελληνικής περιφέρειας. Είναι γνωστά τα αδιέξοδα στα οποία έχει
οδηγηθεί ο αγροτικός τομέας τα τελευταία χρόνια. 'Αλλωστε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κυβέρνησε
δώδεκα χρόνια την τελευταία δεκαπενταετία. Δεν είναι ο κ. Σημίτης εκείνος ο
οποίος ευθύνεται για την καταχρέωση των συνεταιριστικών οργανώσεων; Δεν
είναι η Κυβέρνηση η οποία έχει συμφωνήσει και αποδεχθεί αδιαμαρτύρητα μια
σειρά από κοινοτικές ρυθμίσεις ιδιαίτερα καταστροφικές για σημαντικά προϊόντα,
όπως το βαμβάκι, όπως ο καπνός, όπως τα οπωροκηπευτικά, όπως το ελαιόλαδο,

όπως το ρύζι, όπως τα σιτηρά, όπως τα δημητριακά ή όπως τα κτηνοτροφικά
προϊόντα και ιδιαίτερα το αγελαδινό γάλα; Δεν είναι ο τότε Υπουργός Γεωργίας, ο κ.
Μωραϊτης, ο οποίος θριαμβολόγησε μετά τη συμφωνία με βάση την οποία
καταρτίστηκε ο κοινοτικός Κανονισμός τον Ιούνιο του 1995 και που οδήγησε σε
κατάρρευση τον κρίσιμο και δυναμικό τομέα της βαμβακοκαλλιέργειας στη Χώρα
μας;
Η Κυβέρνηση αρνείται να συζητήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Και κάνει
και κάτι άλλο. Παρά τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας στη
Χώρα μας, περικόπτει σημαντικά τα κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού που
αφορούν έργα για την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και για τον αγροτικό τομέα.
Ενδεικτικό του πόσο αξιόπιστος είναι ο Προϋπολογισμός, είναι το γεγονός της
χαμηλής απορροφητικότητας κοινοτικών κονδυλίων, αλλά και εθνικών πόρων,
όταν αναφερόμασθε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή στις απορροφήσεις
από το τμήμα προσανατολισμού του ΦΕΟΓΚΑ. Το 1994, κύριοι συνάδελφοι, είχε
προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό κονδύλιο 114 δισ. δραχμών και η
πραγματοποίηση ήταν μόνο 96,2 δισ. Το 1995 το ποσό που προβλέφθηκε ήταν 137
δισ. και απορροφήθηκαν 114. Το 1996 προβλέφθηκαν 145 δισ. και
απορροφήθηκαν 128. Αλλά και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύεων η εικόνα δεν
είναι καθόλου διαφορετική. Το 1995 προβλέφθηκαν 105 δισ., για να
απορροφηθούν 54,5 δισ., το 1996 προβλέφθηκαν 85 δισ. για να απορροφηθούν 76
και τώρα η Κυβέρνηση θριαμβολογεί που καθόρισε ως ποσό για το 1997 που θα
αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στον τομέα της γεωργίας τα 154 δισ.
Μειώνονται οι χρηματοδοτήσεις του τομέα της γεωργίας σε μία περίοδο που ο
ενεργός αγροτικός πληθυσμός μειώνεται ραγδαία και έχει φθάσει μόλις στο
επίπεδο του 21%, χωρίς ως κοινωνία και ως Πολιτεία να παρέχουμε οποιαδήποτε
εναλλακτική λύση απασχόλησης στους αγρότες, που άνεργοι πλέον
μετεγκαθίστανται στα μεγάλα αστικά κέντρα με τεράστιες δυσμενείς κοινωνικές,
οικονομικές, αλλά και εθνικές επιπτώσεις, όταν αναφερόμασθε στην απερήμωση
της περιφέρειας, στις ευαίσθητες παραμεθόριες περιοχές. Πρόσφατα είχαμε τη
συζήτηση για το βαμβάκι και τα σιτηρά, για το αγελαδινό γάλα και μια σειρά από
προϊόντα και καλλιέργειες που καταρρέουν ως αποτέλεσμα των δυσμενών,
καταστροφικών, θα έλεγα, ρυθμίσεων στις οποίες συνεφώνησε η Kυβέρνηση την
τελευταία τριετία. Αποδεχθήκαμε για το βαμβάκι ρύθμιση, η οποία προέβλεπε
στήριξη ελληνικής παραγωγής, του 60% της παραγόμενης ποσότητας έναντι
εγγύησης δύο φορές μεγαλυτέρας ποσότητας από την παραγωγή της Ισπανίας. Και
αυτή η εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα καταστροφική, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης.
Αποδεχθήκαμε να εξαιρεθεί η Ισπανία από τη συνυπευθυνότητα που πλήρωνε μέχρι
τότε και γι' αυτό το λόγο οι Ισπανοί εισπράττουν τιμή που υπερβαίνει τις 320 δρχ.,
όταν εμείς αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε να εξασφαλίσουμε μια πενιχρή τιμή της
τάξεως των 240-250 δρχ.
Ο κ. Σημίτης παραμονές των εκλογών, υποσχέθηκε στη Λάρισα, στην
πλατείαΤαχυδρομείου ότι θα εξασφαλίσει το εισόδημα των βαμβακοπαραγωγών με
βάση την περσινή τιμή του προϊόντος. Και μιλούσε τότε για ενίσχυση από εθνικούς
πόρους, από το Υπουργείο της Γεωργίας. Χθες ο κύριος Υπουργός της Γεωργίας
προκλητικότατα μας είπε ότι ακολουθούμε μεθόδους του κ. Λεπέν, των ακροδεξιών
της Γαλλίας που εισηγούνται την επανεθνικοποίηση της γεωργίας.

Αυτά πρέπει να τα απευθύνει στον κ. Σημίτη ο κ. Τζουμάκας. Η Νέα Δημοκρατία
είναι εκείνη που ενέταξε τη Χώρα στην Ε.Ο.Κ., είναι εκείνη που έδωσε την ευκαιρία
να αντλούμε κάθε χρόνο 1.200.000.000.000 .... Και σε καμία περίπτωση δεν
αποδέχεται το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την επανεθνικοποίηση της κοινής
αγροτικής πολιτικής. Αντλούμε σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση
και χάρη σ' αυτή προχώρησαν τα έργα ανάπτυξης, τα έργα προόδου και προκοπής
της ελληνικής περιφέρειας. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια με την
κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οι ρυθμοί απορροφητικότητας έχουν μειωθεί στο
κατακόρυφο, χάνουμε σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, την ίδια
στιγμή που επιβάλουμε βαριά φορολογία στον 'Ελληνα πολίτη.
Προχωρήσαμε πριν από λίγες μέρες σε χαριστικές ρυθμίσεις μέσα από το νόμο που
κύρωσε τον Τελωνειακό Κώδικα, έχουμε προχωρήσει σε ρυθμίσεις χρεών της
Ολυμπιακής, χρεών της Ε.Τ.Β.Α., χρεών της Ε.Ρ.Τ. που αριθμούν σε πολλές
εκατοντάδες δισεκατομμύρια την ίδια στιγμή που προσπαθούμε, επιβάλλοντας
βαριά φορολογία επί δικαίων και αδίκων, να αντλήσουμε 1 τρισ. απ' όλες τις ομάδες
του ελληνικού πληθυσμού, μιας και είναι γνωστό ότι και εκείνοι ακόμα που
θίγονται, υψηλά ιστάμενοι εισοδηματικά, θα μετακυλήσουν κάποια στιγμή τους
φόρους τους στους χαμηλότερους εισοδηματίες. Και βέβαια κάποια στιγμή
προχώρησε η Κυβέρνηση στη διαπόμπευση των φοροφυγάδων και δημοσιοποίησε
τετρακόσια ονόματα φοροφυγάδων. Αλλά και εκεί διέπραξε λάθος, λόγω της
προχειρότητας που τη διακρίνει. Και ανεκοίνωσε ονόματα που στη συνέχεια τους
ζήτησε συγγνώμη, διότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν δράσει σωστά για να
εκτιμήσουν αν πράγματι όφειλαν, ή είχαν προχωρήσει στην τακτοποίηση των
θεμάτων αυτών. Την ίδια στιγμή που ανεκοίνωνε τη λίστα των φοροφυγάδων
προέβαινε σε χαριστικές ή ευνοϊκές ρυθμίσεις για μια σειρά εκκρεμών φορολογικών
υποθέσεων στις εφορίες.
Αυτή είναι η αξιοπιστία της Κυβέρνησης, αυτή είναι η εικόνα της Κυβέρνησης που
εμφανίζετε, Κύριοι της Κυβέρνησης, στον Ελληνικό Λαό. Και νομίζετε ότι θα
μπορέσετε να τον πείσετε και να εφαρμόσετε αυτήν την ανάλγητη και αναξιόπιστη
πολιτική;
Ο προϋπολογισμός θα έρθει προς ψήφιση αύριο. Είναι ένας Προϋπολογισμός που
οδηγεί στη φτώχεια και στην ύφεση και έχουμε χρέος όλοι μας απέναντι του
Ελληνικού Λαού να τον καταψηφίσουμε, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η γεωργία που
αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλη κρίση και που οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα δυσμενείς
ως αποτέλεσμα και της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Γι' αυτό θα πρέπει
όλοι οι Βουλευτές, ακόμα και αυτοί του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οι οποίοι διετύπωσαν δημοσίως,
είτε στην Αίθουσα αυτή είτε εκτός Αιθούσης, τις επιφυλάξεις τους, να
καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό.
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

