Αντιµεταρρύθµιση στις ∆ΕΚΟ
(Περίληψη Οµιλίας)

Η Ν∆, σήµερα, µας έχει βοµβαρδίσει, µε τις συνεχείς αναφορές της, σε µεταρρυθµίσεις που τάχα προωθεί για να
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της οικονοµίας.
Συµβαίνει κάτι τέτοιο; Σύµφωνα µε έγκυρη ανάλυση (Μπαµπινιώτης) της έννοιας µεταρρύθµιση, αυτή ορίζεται σαν η
µεταβολή του ρυθµού ,του τρόπου λειτουργίας, οργανώσεως ή της µορφής µιας κατάστασης ή ενός συστήµατος για την επίτευξη
καλύτερου αποτελέσµατος. Η έννοια όµως καλύτερο αποτέλεσµα δεν εννοείται µε τον ίδιο τρόπο από όλους; δεν είναι ίδια για
όλους.
Ας εξετάσουµε µέτρα και νόµους που έχει θεσπίσει ως σήµερα η κυβέρνηση της Ν∆ (π.χ. ο περιβόητος αναπτυξιακός
νόµος που ως γνωστό αποσύνδεσε τα κίνητρα από τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, το ωράριο
λειτουργίας καταστηµάτων, το ασφαλιστικό των τραπεζών, η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας που προωθείται µε την πιο
ακραία εκδοχή απελευθέρωσης, οι περιβόητες συµπράξεις δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα κλπ.).
Αποτελούν αυτά µεταρρυθµίσεις; Ναι αποτελούν µεταρρυθµίσεις για την κυβέρνηση, για το ΣΕΒ, για τα
υπερκαταστήµατα, για το διοικητή της τράπεζας Ελλάδος, για το Μάνο. Όµως για µας αποτελούν αντιµεταρρυθµίσεις.
Ας δούµε στη συνέχεια την πολιτική της Ν∆ για τις ∆ΕΚΟ µέσα από τα 2 πρόσφατα κείµενα, πρώτο του Νοµοσχεδίου
για τις ∆ΕΚΟ και δεύτερο τον Προϋπολογισµό 2006.Συνιστά το νοµοθέτηµα για τις ∆ΕΚΟ µεταρρύθµιση, τι θεσµοθετεί;
–
∆ιαχωρίζει τους νέους από τους ήδη εργαζόµενους επιφυλάσσοντάς τους δυσµενέστερους όρους.
–
Εισάγει µε αντιεπιστηµονικό τρόπο την έννοια του αρνητικού αποτελέσµατος που µπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση της
συλλογικής ρύθµισης και να οδηγήσει σε νοµοθετική ρύθµιση τις εργασιακές σχέσεις.
–
Επιβάλλει, µε το έτσι θέλω, τη µεταβολή των καταστατικών τους.
–
Υποβαθµίζει τη συµµετοχή εκπροσώπων εργαζοµένων από 2 στους έως 2, δηλαδή µπορεί και κανένα.
–
Οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωµένες να "τηρούν" την εισοδηµατική , τιµολογιακή, δανειοληπτική πολιτική της κυβέρνησης
χάνοντας παραπέρα την ανεξαρτησία τους . Οι ΣΣΕ λοιπόν χάνουν το νόηµά τους.
–
Η εποπτεία των ∆ΕΚΟ συγκεντρώνεται, κυρίως, στον Υπ. Οικονοµίας του οποίου το ενδιαφέρον θα είναι το ταµειακό, ενώ οι
καθ' ύλην υπουργοί θα υποβαθµιστούν και θα χάσουν σε µεγάλο βαθµό τη δυνατότητα να εντάξουν την όποια δηµόσια
επιχείρηση εποπτεύουν σε αναπτυξιακή λογική.
–
Σε περίπτωση αρνητικής πορείας µιας ∆ηµόσιας Επιχείρησης, θα επιβάλλονται κυρώσεις βασικά στους εργαζόµενους, αφού
δεσµεύοντας κονδύλια του τακτικού προϋπολογισµού και των επενδύσεων οι εργαζόµενοι τιµωρούνται.
–
Συστήνει µία νέα Γραµµατεία µε σηµαντικό ρόλο χωρίς να προβλέπει την παραµικρή συµµετοχή εκπροσώπου φορέα (π.χ.
ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ).
Το Νοµοσχέδιο αυτό όπως ανέφερε και ο βουλευτής µας Γ. ∆ραγασάκης στη Βουλή αποτέλεσε προϊόν ισχυρών πιέσεων διεθνών
παραγόντων παραγόντων και βέβαια όχι µόνο .
Ας εξετάσουµε στη συνέχεια τον προϋπολογισµό 2006 που είναι το αντικείµενό µας σε σχέση µε τις ∆ΕΚΟ.
Κάνοντας ανάλυση των στοιχείων του νέου προϋπολογισµού, συνδέοντας τα µε παλιότερους Προϋπολογισµούς και
διαµορφώνοντας πίνακες που δεν µπορούν να παρουσιαστούν στα στενά χρονικά πλαίσια, τα συµπεράσµατα που βγαίνουν
είναι τα εξής:
•
Από το 81 ως σήµερα ακούµε για εξυγιάνσεις ή για µεταρρυθµίσεις αλλά ως σήµερα µε εξαίρεση ίσως τη διετία 81-83 καµία
τέτοια εξυγίανση δεν έγινε. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα η ΟΑ, η ∆ΕΗ, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΣΕ, το ΙΓΜΕ που οδηγήθηκαν στο
αδιέξοδο ή στο τέλµα.
•
Το µόνο στο οποίο έχουν διαπρέψει οι κυβερνήσεις είναι µε τη χρήση δηµιουργικής λογιστικής, στις περιόδους
ιδιωτικοποιήσεων – αποκρατικοποιήσεων, η δηµιουργία µιας ωραιοποιηµένης, πλαστής εικόνας µε στόχο να τραβήξουν το
ενδιαφέρον των "επενδυτών".
•
Οι δηµόσιες επιχειρήσεις συρρικνώνονται σύµφωνα µε την αντίληψη του νεοφιλελευθερισµού. Την 20ετία 1985-2005 οι
∆Ε έχουν µειωθεί από 48 σε 37 και το προσωπικό των ∆Ε από 175.000 σε 85.000 εργαζόµενους, µείωση πάνω από 50%. Αν
συγκριθούν οι ίδιες 37 επιχειρήσεις του 85 και του 2005 σύµφωνα µε τον πίνακα της εισηγητικής έκθεσης του
προϋπολογισµού 2006 η µείωση είναι από 95.000 εργαζόµενους σε 83.000 µείωση, περίπου 13%. Η µείωση δηλαδή του
προσωπικού ∆ΕΚΟ αφορά και την αφαίρεση επιχειρήσεων από τον κατάλογο ∆ΕΚΟ (π.χ. ΟΤΕ, ΟΑ, Olympic Catering, ,
ΚΑΕ, ΙΚΑ κλπ.) αλλά και την απόλυτη µείωση ανά δηµόσια επιχείρηση. Η επιπλέον αυτή µείωση οφείλεται όχι τόσο σε
κάποια µέτρα ορθολογικής οργάνωσης αλλά στην προσπάθεια των κυβερνήσεων εκτός από την καθαρή ιδιωτικοποίηση να
αφαιρούνται αντικείµενα ή λειτουργίες και να παραδίνονται σε ιδιώτες (εργολάβους).
•
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα φέτος, για πρώτη φορά µετά το 1991, εµφανίζονται αρνητικά για το 2004 και προβλέπεται
το ίδιο και για το 2005, 2006. Το 2005 προβλέπεται οικονοµικό αποτέλεσµα -273,58 εκ. € και το 2006 –624,42 €.
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Η αρνητική αυτή εικόνα αξιοποιείται για προώθηση ανατιµήσεων στα τιµολόγια, αποκρύβεται όµως ότι το θετικό συνολικό
αποτέλεσµα πέρυσι, και αρνητικό φέτος, εξηγείται µε τα θετικά περυσινά δεδοµένα του ΟΠΑΠ, που πέρυσι περιλαµβανόταν
και φέτος δεν περιλαµβάνεται στις ∆ΕΚΟ. Τα τιµολόγια που παλιότερα, σε µόνιµη βάση, εξελίσσονταν µε ρυθµούς
µικρότερους του πληθωρισµού, τα τελευταία 8 χρόνια , παράλληλα µε την προώθηση των µετοχοποιήσεωνιδιωτικοποιήσεων, εξελίσσονται µε γρηγορότερους ρυθµούς και κινούνται κοντά στον πληθωρισµό. Λόγω των ισχυρών
πιέσεων των "επενδυτών" και σκοπιµοτήτων του χρηµατιστηρίου, των σηµαντικών προβληµάτων στις επιχειρήσεις
µεταφορών (αστικές συγκοινωνίες και ΟΣΕ), στη ∆ΕΗ όπου η απελευθέρωση βρίσκεται σε κρίσιµο στάδιο, στην ΕΥ∆ΑΠ κλπ,
νέες ανατιµήσεις επίκεινται και θα είναι τσουχτερές.
Η πορεία των επενδύσεων ενώ από το 84 ως το 2000 κινείται ανοδικά (το 2000 φτάνουν στο ανώτερο επίπεδο) στη
συνέχεια µειώνονται µε κάποια έξαρση το 2004 λόγω και των ολυµπιακών αγώνων. Το 2006 φαίνεται να µπαίνει κάποιος
υψηλός στόχος επενδύσεων που όµως πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασµό µε τη µεγάλη αύξηση των δανειακών αναγκών.
∆ανεισµός - δανειακές ανάγκες. Από το 90 και µετά έχουµε σταθερή αύξηση των δανειακών αναγκών που πέφτουν
κατακόρυφα τη διετία 2001,2002 λόγω και της µεγάλης µείωσης των επενδύσεων και στη συνέχεια έχουµε ξανά σηµαντική
αύξηση των δανειακών. ∆εν µπορεί λοιπόν να αντιµετωπίσει αποσπασµατικά κάποιος το γεγονός ότι από το 2005 στο 2006
οι επενδύσεις προγραµµατίζεται (ποτέ δεν υλοποιείται ο στόχος) να αυξηθούν από 2.263,91 εκ. € σε 2.852,94 εκ. €
(προϋπολογιζόµενη αύξηση 26%) όταν οι δανειακές ανάγκες εκτιµάται να αυξηθούν κατά 80%. Τα στοιχεία αποδείχνουν από
τη µια στασιµότητα επενδύσεων από το 2001 ως σήµερα και από την άλλη δεκαπλασιασµό των δανειακών αναγκών την ίδια
περίοδο.
Αναπτυξιακές προτάσεις για τις ∆ΕΚΟ δεν αναφέρονται από την κυβέρνηση. Το µόνο που αναφέρεται κάθε λίγο και λιγάκι
είναι το χρονοδιάγραµµα ιδιωτικοποίησής τους. Η εικόνα αυτή αποδείχνει µια µίζερη πολιτική και όχι ανάπτυξη ή
µεταρρύθµιση στις ∆ΕΚΟ.

Η Ν∆ µάλιστα για να κάνει αποδεκτή την πολιτική της στις ∆ΕΚΟ, από την κοινωνία, την επενδύει µε την ανάλογη ιδεολογική
επίθεση που αναφέρεται στους "προνοµιούχους των ∆ΕΚΟ", στο "διογκωµένο δηµόσιο τοµέα" κλπ. που τα υπάρχοντα στοιχεία
διαψεύδουν.
Με βάση λοιπόν τα 2 παραπάνω νοµοθετήµατα η Ν∆ δεν κάνει καµία µεταρρύθµιση που να ανταποκρίνεται στις λαϊκές
ανάγκες.
Αλλά και στα επόµενα βήµατα της η Ν∆, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του προϋπολογισµού 2006 αλλά και όσα έχουν
γραφεί στον τύπο, χωρίς να διαψευστούν, εντάσσεται ο περιορισµός των ∆ηµόσιων Επενδύσεων, η αξιοποίηση (διάβαζε
εκποίηση) της περιουσίας του δηµοσίου (π.χ. ολυµπιακά ακίνητα, τουριστικά ακίνητα, ακίνητα λιµένων) µέσω Σ∆ΙΤ.
∆ηµιουργούνται, µέσα στο 2006, οι όροι για πλήρη αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ, του Ο∆ΙΕ (Οργανισµού
Ιπποδροµιών) και επιταχύνεται η διαδικασία για ανάλογες εξελίξεις, πέραν της Ολυµπιακής Αεροπορίας, και στις ανώνυµες
εταιρείες στον τοµέα των µεταφορών και της ενέργειας. Σχεδιάζεται να πωληθούν και άλλες εταιρείες, µεταξύ των οποίων και
"κοµµάτια" του ΟΣΕ. Ο Υπουργός Οικονοµικών, όπως έχει φανεί, µετά την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, επιθυµεί έντονα την καθαρή
ιδιωτικοποίηση και της ∆ΕΗ. Γεννάται µάλιστα το ερώτηµα πως αντιλαµβάνεται η κυβέρνηση - σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο για τον
ενεργειακό τοµέα- τη δυνατότητα στοιχειώδους ελέγχου του.
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ

Ενώ όµως η Ν∆ δεν προωθεί µεταρρυθµίσεις που να υπηρετούν τη κοινωνία αλλά και το ΠΑΣΟΚ δεν παρουσιάζει καµιά τέτοια
µεταρρυθµιστική πρόταση ,η Αριστερά δεν έχει σταµατήσει ποτέ να παρεµβαίνει µε ουσιαστικές µεταρρυθµιστικές προτάσεις.
Είναι γνωστές οι προτάσεις του ΣΥΝ για την Απλή Αναλογική, για το 35ωρο, για το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, για τη
φορολογική µεταρρύθµιση κλπ.
Ο ΣΥΝ επίσης δεν έχει σταµατήσει ποτέ να προβάλει πραγµατικά µεταρρυθµιστικές προτάσεις τόσο γενικά για το ∆ηµόσιο Τοµέα
όσο και ειδικότερα για επιµέρους επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της αντίληψης του για τον ∆ηµόσιο Τοµέα ο ΣΥΝ και το 1992 είχε
καταθέσει σχέδιο Νόµου σε µια µεταρρυθµιστική λογική αλλά και το1999 δια του Προέδρου του είχε καταθέσει 10 προτάσεις για
τις ∆ΕΚΟ που βρήκαν τεράστια απήχηση στο µαζικό κίνηµα.
Σήµερα συνεχίζουµε τις επεξεργασίες µας για να µπει φραγµός στις ιδιωτικοποιήσεις, να δηµιουργηθεί µέτωπο επαναφοράς στο
∆ηµόσιο στρατηγικών και σηµαντικών επιχειρήσεων (πχ ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ) να προωθηθεί ο στόχος του δηµοκρατικού και
αναπτυξιακού εκσυγχρονισµού τους, ο στόχος να µετεξελιχθεί ο τυπικά σήµερα δηµόσιος τοµέας σε πραγµατικά δηµόσιο.
Νίκος
Γεωργακάκης
13/12/2005
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