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Σε καταχώριση στις εφηµερίδες για τον Προϋπολογισµό του 2006 η κυβέρνηση
ισχυρίζεται ότι υλοποιεί πολλές από τις δεσµεύσεις της σχετικά µε την κοινωνική
προστασία και πως γι’ αυτό διαθέτει περισσότερους πόρους για την απασχόληση και
την κοινωνική συνοχή, Μάλιστα, θέτει, ως µία από τις βασικές προτεραιότητές της,
την αύξηση της απασχόλησης και τη µείωση του κινδύνου του κοινωνικού
αποκλεισµού.
Είναι, όµως, τα πράγµατα έτσι, όπως µας τα περιγράφει η κυβέρνηση της ∆εξιάς;
Σύµφωνα µε στοιχεία του τακτικού προϋπολογισµού η επιχορήγηση για τους
«Οργανισµούς Κοινωνικής Πολιτικής» το 2005 ήταν 96 εκ. ευρώ και προβλέπεται για
το 2006 να ανέλθει, µόνο, σε 97 εκ. ευρώ (ποσοστό µεταβολής 1,2%).
∆εύτερον, οι πιστώσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ενώ το 2004-2005 ήταν 10,5% το 2006 αυξάνονται κατά 7,6%, όπου µεταξύ άλλων
καλύπτουν τις «πολιτικές απασχόλησης και καταπολέµησης της ανεργίας» και την
«ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών για την καταπολέµηση της παράνοµης και
ανασφάλιστης εργασίας…», στην οποία όπως γνωρίζουµε περιλαµβάνονται όχι µόνο
οι Έλληνες που εργάζονται στην µαύρη εργασία, αλλά κυρίως οι µετανάστες
εργαζόµενοι.
Τρίτον, οι επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό προς τον ΟΑΕ∆
προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε 82,69 εκ. ευρώ το 2005 (το 2004 ήταν 70,47 εκ.
ευρώ, αύξηση 17,2%), ενώ το 2006 υπολογίζονται σε 88,90 εκ. ευρώ (αύξηση µόνο
7,6% σε σχέση µε το 2005).
Όπως είναι γνωστό οι δαπάνες για επιδόµατα ανεργίας είναι από τις χαµηλότερες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ο προϋπολογισµός δεν διαθέτει τα απαιτούµενα ποσά
για την προστασία των ανέργων, πράγµα το οποίο σηµαίνει έλλειψη κοινωνικής
αλληλεγγύης. Επίσης, τα προγράµµατα νοµιµοποίησης των µεταναστών επειδή
διακρίνονται από προχειρότητα και αποσπασµατικότητα, ωθούν, ουσιαστικά, ένα
µεγάλο µέρος των αλλοδαπών στο περιθώριο, µε αποτέλεσµα να στερείται το κράτος
από σηµαντικές ροές και στα ασφαλιστικά ταµεία και στα φορολογικά έσοδα.
Αν στα προαναφερθέντα προσθέσουµε ότι οι κοινωνικές δαπάνες, για το 2006,
περικόπτονται δραστικά, αυξανόµενες µόνο κατά 4,8% σε σχέση µε το 2005, καθώς
επίσης ότι το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων υφίσταται κι αυτό σηµαντική
περιστολή, διαπιστώνουµε ότι ο Κρατικός Προϋπολογισµός έχει χαρακτήρα
αντιαναπτυξιακό και αντικοινωνικό αφού περιορίζει τη συµβολή των κοινωνικών
δαπανών στην αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης.
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Εισήγηση σε διηµερίδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) για τον
Προϋπολογισµό του 2006, η οποία έγινε στο Ζάππειο, στις 12-13/12/2005.
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Οι συνέπειες από αυτή την πολιτική θα είναι οδυνηρές για τον κόσµο της εργασίας,
διότι:
1) Θα µειώσει την αγοραστική δύναµη των µισθωτών και των συνταξιούχων.
2) Θα αυξήσει το δηµόσιο έλλειµµα
3) Θα επιβραδυνθούν οι ρυθµοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
4) Θα δηµιουργηθούν υφεσιακά φαινόµενα και τέλος
5) Θα επέλθει περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.
Αντίθετα, αν αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες, ιδιαίτερα αυτές που προορίζονται για
την καταπολέµηση της ανεργίας και την υποστήριξη των ανέργων, όπως είναι το
επίδοµα ανεργίας και αν εφαρµοστεί µια εκτεταµένη πολιτική νοµιµοποίησης των
µεταναστών, τα αποτελέσµατα για την οικονοµία και την εργασία θα είναι θετικά, κι
αυτό για τους εξής λόγους:
1) Εφόσον θα βρουν εργασία οι άνεργοι θα µειωθούν τα έξοδα του Κρατικού
Προϋπολογισµού για επιδόµατα ανεργίας και θα αυξηθούν τα έσοδα του
κράτους, τόσο άµεσα, διότι αυτοί που θα εργάζονται θα καταβάλλουν φόρους,
όσο και έµµεσα επειδή οι άνεργοι που θα βρουν εργασία θα αποκτήσουν
εισόδηµα, το οποίο θα το ξοδέψουν στη κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών.
Η αύξηση της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών θα επιφέρει µε τη σειρά
της αύξηση της παραγωγής και άρα της απασχόλησης, µε αποτέλεσµα την
περαιτέρω µείωση της ανεργίας.
2) Κάτι ανάλογο θα συµβεί και από µια πολιτική εκτεταµένης νοµιµοποίησης
των µεταναστών. ∆ιότι, η ασφαλιστική τους κάλυψη στο ΙΚΑ θα επιφέρει
έσοδα στον Κρατικό Προϋπολογισµό, µε θετικά αποτελέσµατα για την
οικονοµία εφόσον θα συµβάλλει στην άµβλυνση των ελλειµµάτων.
Παρενθετικά, να αναφέρουµε ότι µόλις 20.000 µετανάστες χωρίς χαρτιά είχαν
καταφέρει να ενταχθούν στην εν εξελίξει διαδικασία νοµιµοποίησης, τη
λεγόµενη και ως «τρίτη ευκαιρία νοµιµοποίησης», σύµφωνα µε στοιχεία που
προσκόµισαν στην συνέντευξη που έδωσαν στις 7/12/2005 εκπρόσωποι των
µεταναστευτικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων (βλέπε Αυγή, 8/12/2005).
Κατά συνέπεια, µια πολιτική, η οποία θα αυξάνει τις πιστώσεις στους κοινωνικούς
τοµείς, θα ενισχύει τους χαµηλόµισθους, τους συνταξιούχους και τους άνεργους και
θα εντάσσει τους αλλοδαπούς στην νόµιµη οικονοµική δραστηριότητα, τότε θα
µπορεί ταυτόχρονα να µειώνει τα ελλείµµατα και θα βοηθάει την συνολική ανάπτυξη
της χώρας.
Εποµένως, µια Αριστερή πρόταση θα πρέπει καταρχήν να κινηθεί στην κατεύθυνση
της αναδιανοµής του πλούτου υπέρ της εργασίας, να εκφράσει τη δυσαρέσκεια των
πολιτών, όπου το 88,5% διαφωνεί µε την πολιτική για την αντιµετώπιση της
ανεργίας, όπως φάνηκε σε έρευνα της Metron Analysis, και να προωθεί δυναµικά το
αίτηµα για δραστική µείωση του χρόνου εργασίας ως το µόνο σοβαρό µέτρο για τη
µείωση της ανεργίας και ως τον πιο σοβαρό στόχο, ο οποίος µπορεί να κινητοποιήσει
και να ενεργοποιήσει τους εργαζόµενους και τους άνεργους.
Μάλιστα, για όσους λένε ότι η Αριστερά δεν έχει πια στόχους, µπορούµε να πούµε
ότι η δραστική µείωση του χρόνου εργασίας για την εξάλειψη της ανεργίας είναι ένας
υπέροχος στόχος που πρέπει να αξιοποιήσει η Αριστερά και ο οποίος, εάν
χρησιµοποιηθεί σωστά, µπορεί να κινητοποιήσει χιλιάδες εργαζόµενους.
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Είναι ένα βαθύτατα ριζοσπαστικό αίτηµα, το οποίο προϋποθέτει την εκπόνηση ενός
πλατιού
προγράµµατος
οικονοµικής
αναδιοργάνωσης
και
κοινωνικών
µεταρρυθµίσεων, τέτοιων, που θα επιφέρουν ρήξη σε όλους τους τοµείς της ζωής.
Ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι, ουσιαστικά, ένα σοσιαλιστικό πρόγραµµα, που όχι
µόνο δεν υπάρχει, αλλά θα πρέπει σοβαρά, πλέον, να απασχολήσει τους σηµερινούς
αριστερούς για την επαναδιατύπωσή του...
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