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Περιλήψεις και αποσπάσµατα Εισηγήσεων από την διηµερίδα του 

Συνασπισµού για τον Προϋπολογισµό- Ζάππειο 12&13/12/2005 

 
"ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ" 

 

                                                                                               Γ. ∆ΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
  Οι προϋπολογισµοί του ελληνικού κράτους και όχι µόνο αυτός του 2006, 

χαρακτηρίζονται, από µεγάλες ανισότητες ως προς την κατανοµή των φορολογικών βαρών, 

καθώς και από χαµηλή κοινωνική και αναπτυξιακή αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων 

δαπανών. Αν αυτές είναι οι δύο κύριες συντεταγµένες του περιεχοµένου των 

προϋπολογισµών, οι τελευταίοι χαρακτηρίζονται επίσης από µεγάλη αδιαφάνεια και από 

διαχρονική απουσία θεσµών και διαδικασιών που να επιτρέπουν το δηµοκρατικό έλεγχο του 

περιεχοµένου τους και σε επίπεδο κοινωνίας και σ' αυτό του Κοινοβουλίου. 

 Αυτές οι δύο όψεις του προϋπολογισµού, το περιεχόµενό του, δηλαδή, και οι όροι 
συγκρότησης και εκτέλεσής του δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους.  
 Και οι δύο αυτές όψεις, από κοινού, συνθέτουν ένα αντιδηµοκρατικό σύστηµα ταξικής 
και δικοµµατικής πελατειακής λογικής. Το ερώτηµα, συνεπώς, που τίθεται είναι κατά πόσον 

µπορεί να υπάρξει µια νέα σχέση προϋπολογισµού και δηµοκρατίας, κατά πόσο, δηλαδή,  

µπορούµε να µετατρέψουµε τον προϋπολογισµό σ' ένα πεδίο διαλόγου, αντιπαράθεσης, αλλά 

και παρέµβασης της κοινωνίας, µε στόχο την αλλαγή του περιεχοµένου του. 

 Επί του θέµατος αυτού, θα ήθελα να διατυπώσω ορισµένες σκέψεις αρχίζοντας από 

την παθογένεια των προϋπολογισµών όπως αυτοί καταρτίζονται και υλοποιούνται σήµερα. 

 

2. Η ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 Πρώτα - πρώτα, αυτό που ονοµάζουµε προϋπολογισµό, δεν είναι παρά ένας µερικός 
προϋπολογισµός. ∆εν απεικονίζει καν το σύνολο των δηµόσιων εσόδων και δαπανών, όπως 

απαιτεί το Σύνταγµα. Ένα σηµαντικό µέρος τους διακινείται µέσω ειδικών λογαριασµών που 

τηρούνται εκτός προϋπολογισµού και είναι εκτός ελέγχου. 

 Επίσης οι προϋπολογισµοί, όπως είναι σήµερα, δεν περιλαµβάνουν κάποιο 

λογαριασµό για τις υποχρεώσεις του κράτους. Για παράδειγµα, αν και το κράτος οφείλει 
σήµερα πάνω  από ένα δις ευρώ, σε εργολάβους, για έργα που έχουν παραδοθεί, όπως οι 
ίδιοι καταγγέλλουν, το ποσό αυτό, όπως και άλλες υποχρεώσεις, δεν αναφέρεται. Άρα, και 
µόνο για το λόγο αυτό, όλη η συζήτηση που γίνεται για το ακριβές ύψος του ελλείµµατος είναι, 
σε µεγάλο βαθµό, στον αέρα.  

 Οι σηµερινοί προϋπολογισµοί δεν έχουν, επίσης, κάποιο λογαριασµό στον οποίο να 

απεικονίζεται η ακίνητη και κινητή περιουσία του κράτους, η αποτίµηση και η εξέλιξή της, ως 

αποτέλεσµα κυβερνητικών επιλογών και αποφάσεων 

 Ακόµη, οι προϋπολογισµοί του ελληνικού κράτους δεν προβλέπουν αποθεµατικά για 

έκτακτες ανάγκες. Ούτε υπάρχει γενικότερα κάποια λογική αποθεµατοποιήσεων έναντι 
µελλοντικών αναγκών ή κινδύνων όπως είναι οι µελλοντικές ανάγκες της κοινωνικής 
ασφάλισης ή οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών και η ανάγκη αποκατάστασης των ζηµιών. 

 Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των δαπανών του προϋπολογισµού, οι όποιοι έλεγχοι 
γίνονται σήµερα αφορούν στην τυπική νοµιµότητα των δαπανών. ∆εν υπάρχουν, δηλαδή, 

συστήµατα αξιολόγησης  της σκοπιµότητας και ελέγχου της κοινωνικής και αναπτυξιακής 

αποτελεσµατικότητας των δαπανών. Ούτε υπάρχει κάποιος θεσµός ή διαδικασία, που να 

ελέγχει ή να πιστοποιεί την αξιοπιστία των µεγεθών που αναφέρονται στον εκάστοτε 
προϋπολογισµό.  

 Η Βουλή, αν και θα έπρεπε, δε διαθέτει τη δυνατότητα ενός τέτοιου ουσιαστικού 

ελέγχου, ούτε έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού ή και 
να επιφέρει αλλαγές στο περιεχόµενό του. Η Βουλή, µέσα από µια συζήτηση που έχει τα 

χαρακτηριστικά µιας τυπικής τελετουργίας, επικυρώνει µε την εκάστοτε πλειοψηφία της τον 

προϋπολογισµό ως µια πράξη παροχής ψήφου εµπιστοσύνης προς την κυβέρνηση που τον 

υποβάλλει και όχι ως αποτέλεσµα ελέγχου και αξιολόγησης του περιεχοµένου του.  
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 Τέλος, σε κανένα στάδιο της προετοιµασίας του προϋπολογισµού, δεν προβλέπεται, 
ούτε κεντρικά, ούτε περιφερειακά, ούτε κατά υπουργείο, η όποια διαβούλευση µε φορείς της 

κοινωνίας, ως προς την ιεράρχηση των αναγκών ή την κατανοµή των δαπανών. Αλλά ούτε 
και στο εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης γίνεται µια ανάλογη διαδικασία. 

 

3.  ΓΙΑ ΕΝΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ… 

 

Πρώτο προαπαιτούµενο ενός εναλλακτικού προϋπολογισµού, είναι η διαφάνεια , η 

αρτιότητα και η αξιοπιστία του. Η άρση της παθογένειας στην οποία αναφερθήκαµε και η 

εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής διαφάνειας, αρτιότητας και αξιοπιστίας του 

προϋπολογισµού είναι προϋπόθεση κάθε ουσιαστικού διαλόγου ως προς το περιεχόµενό του. 

Είναι επίσης προϋπόθεση ώστε ο διάλογος και η αντιπαράθεση να ξεφύγουν από τη στείρα 

αριθµοµαχία και να αναπτυχθούν, στο πεδίο της πολιτικής, της ιεράρχησης των αναγκών και 
των πολιτικών επιλογών. 

 ∆εύτερο συστατικό ενός εναλλακτικού προϋπολογισµού είναι η δυνατότητα 

συµµετοχής και ελέγχου. Πώς και σε ποιο επίπεδο µπορεί αυτή η συµµετοχή να ασκηθεί; Σε 
επίπεδο ∆ήµου, έχουµε, διεθνώς, παραδείγµατα συµµετοχικών διαδικασιών για τους 
τοπικούς προϋπολογισµούς,  όπως στη Σεβίλλη, το Πόρτο Αλέγκρε κλπ. Στην περίπτωση 

αυτή έχουµε µια πρωτογενή σύνδεση του προϋπολογισµού µε µορφές άµεσης δηµοκρατίας 
που φαίνεται να  αποδίδει θετικά αποτελέσµατα, τόσο στο επίπεδο του πρακτικού 

αποτελέσµατος όσο, και κυρίως, στο επίπεδο της διαµόρφωσης µιας δηµοκρατικής 
κουλτούρας ενεργητικής συµµετοχής στις δηµόσιες υποθέσεις.  
 Η ιδέα ενός συµµετοχικού προϋπολογισµού, µπορεί, υπό τροποποιηµένη µορφή, να 

βρει εφαρµογή και στο επίπεδο του κεντρικού προϋπολογισµού, εξασφαλίζοντας καταρχήν τη 

συµµετοχή της Βουλής, στον έλεγχο, στη διασφάλιση της διαφάνειας, στην παρακολούθηση 

της εκτέλεσης  του προϋπολογισµού, καθώς και στη δυνατότητα ανακατανοµής των δαπανών 

του. Στην κατεύθυνση αυτή έχουµε προτείνει, ήδη, τη συγκρότηση, στο πλαίσιο της Βουλής, 
ενός Γραφείου για τον προϋπολογισµό µε διακοµµατική πολιτική εποπτεία, επαρκή 

επιστηµονική στήριξη και συµµετοχή συλλογικών επιστηµονικών φορέων όπως το ΙΝΕ της 
ΓΣΕΕ, το ΙΟΒΕ κ.ά. Ανάλογες πρακτικές µπορούν να εφαρµοστούν σε επίπεδο περιφερειών 

και υπουργείων. 

 Η εξασφάλιση της "συµµετοχής" σ' ένα τέτοιο αντιπροσωπευτικό επίπεδο, όχι µόνο 

δεν υποκαθιστά, αλλά και προϋποθέτει την κοινωνική κινητοποίηση, την αγωνιστική προβολή 

διεκδικήσεων και αιτηµάτων. 

 Τρίτον, ένα εναλλακτικό µοντέλο προϋπολογισµού, πρέπει να το κατανοήσουµε ως 
τµήµα ενός πολυετούς σχεδίου και τον κάθε προϋπολογισµό ως ένα προϋπολογισµό 

προγραµµάτων και όχι τυφλών κονδυλίων, όπως συµβαίνει σήµερα. Ένας 

«προϋπολογισµός προγραµµάτων», σχεδίων ή συγκροτηµένων δράσεων, καθιστά το 

περιεχόµενό του περισσότερο διαφανές και το αποτέλεσµά του ελέγξιµο και αξιολογήσιµο. 

Κυρίως, όµως, διευκολύνει, αν υπάρχει η πολιτική βούληση, την κοινωνική συµµετοχή στην 

κατάρτιση και τον έλεγχο των σχετικών προγραµµάτων. 

 Τέταρτον, κάθε προϋπολογισµός υλοποιείται µέσω της κεντρικής διοίκησης και των 

περιφερειακών υπηρεσιών. Ένα εναλλακτικό µοντέλο προϋπολογισµού, βασισµένο στις 

αρχές της δηµοκρατικής συµµετοχής και του προγραµµατισµού, απαιτεί, συνεπώς, µια 

συνολικότερη δηµοσιονοµική και διοικητική µεταρρύθµιση. Οι αρχές της διαφάνειας, της 

αποκέντρωσης, του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, της αξιολόγησης και του ελέγχου της 

κοινωνικής αποτελεσµατικότητας, είναι µεταξύ των αρχών που πρέπει να εµπεδωθούν σε όλη 

την κλίµακα της διοίκησης, µε τελικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη. Θα ήταν χρήσιµη 

επίσης η αξιοποίηση της πληροφορικής, της διπλογραφικής λογιστικής, καθώς και η 

εισαγωγή  συστηµάτων «κοινωνικής λογιστικής» ικανών να µετρούν και να απεικονίζουν 

µεγέθη που σήµερα δεν είναι µετρήσιµα, όπως οι κοινωνικές και οι περιβαλλοντικές συνέπειες 

των ασκούµενων πολιτικών. 

 

4. … ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Στη βάση λοιπόν των παραπάνω, εµείς προτείνουµε, διεκδικούµε και 
αγωνιζόµαστε για έναν προϋπολογισµό συµµετοχικό ως προς την κατάρτισή του, 

δηµοκρατικά ελεγχόµενο ως προς την εκτέλεσή του, διαφανή και αξιόπιστο ως προς 
το περιεχόµενό του, µε δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών, µε κοινωνική και 
αναπτυξιακή κατανοµή των δαπανών του. 
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 Οι δυνατότητες, ωστόσο, ανακατανοµής, εντός ενός δεδοµένου  προϋπολογισµού, αν 

και υπαρκτές, δεν είναι απεριόριστες. Ακόµη και αν τα δεδοµένα έσοδα και οι δεδοµένες 

δαπάνες ενός συγκεκριµένου προϋπολογισµού αναδιαταχθούν σε πιο δίκαιες κοινωνικά ή σε 
πιο αναπτυξιακές κατευθύνσεις, το κοινωνικό αποτέλεσµα θα είναι πάντα περιορισµένο αν το 

µοντέλο ανάπτυξης, που επικρατεί σε µια κοινωνία κατανέµει και αναδιανέµει άνισα τον 

παραγόµενο πλούτο ή αν οι γενικότερες πολιτικές επιλογές δεσµεύουν πόρους σε 
λανθασµένες κατευθύνσεις.  
 Για παράδειγµα, κατά την περίοδο 2001 – 2004,  η Ελλάδα και η Φινλανδία είχαµε το 

ίδιο περίπου ύψος δηµοσίων δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Φινλανδία είχε 50,6% και η 

Ελλάδα 50%. Όµως, ενώ η Φινλανδία προσανατόλισε µεγάλο µέρος αυτών των δαπανών στη 

χρηµατοδότηση της παιδείας και της έρευνας, στην Ελλάδα µε ευθύνη του ΠΑΣΟΚ και της 
Ν∆, µεγάλο µέρος των δαπανών δεσµεύτηκε στη χρηµατοδότηση µιας  Φαραωνικής 

Ολυµπιάδας και ενός υπερτροφικού εξοπλιστικού προγράµµατος που φέρνει τη χώρα µας 
τρίτη στον κόσµο σε αγορές όπλων. 

  Ένας εναλλακτικός προϋπολογισµός, στη δική µας αντίληψη, είναι, 
συνεπώς, συνυφασµένος µε την ανάγκη για ένα εναλλακτικό µοντέλο οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης, το κοινωνικό πλεόνασµα της οποίας δε θα µετατρέπεται σε 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα, αλλά θα είναι µέσο για την ικανοποίηση των κοινωνικών 

αναγκών. 
  


