Άλλος ένας προϋπολογισμός που
κρύβει την αλήθεια...
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Τινα σχολιάσει κανείς για τον προϋπολογισμό. Έτσι κι αλλιώς θα αναθεωρηθεί ως προς τους
στόχους του κατά τον Μάιο... Προϋπολογισμός λιτότητας και αυτός, χωρίς όμως να παράγεται
αποτέλεσμα για την κοινωνία, για την οικονομία.
Μα, παράγεται πλεόνασμα! Σωστά, αλλά ένα πλεόνασμα βασισμένο στην υπερφορολόγηση που
έχει διαλύσει την κοινωνία, έχει "στύψει" την επιχειρηματικότητα και έχει θέσει υπό ομηρία την
αγορά. Μία υπερφορολόγηση που έχει προκαλέσει πλήρη αφαίμαξη κάθε διαθέσιμου πόρου
κυρίως στα μεσαία εισοδήματα, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, που έχουν υποστεί και το
μεγαλύτερο πλήγμα.
Καιστην οποία εν τέλει - μαζί με τα... φέσια του Δημοσίου- οφείλεται εν πολλοίς και το "μαξιλαράκι"
των διαθεσίμων που αποτελεί προϋπόθεση της εξόδου στις αγορές. Και την ίδια στιγμή το 4ο
Μνημόνιο έρχεται με βήμα ταχύ. Και χωρίς δανειακή σύμβαση αυτή τη φορά... Βεβαίως η έννοια
Μνημόνιο έχει δαιμονοποιηθεί από την κυβέρνηση που σκοπεύει να πανηγυρίσει το καλοκαίρι την
έξοδο από τα Μνημόνια. Χαλάει τη φιέστα. Όμως όπως και αν ονομάσουν τη νέα σερί οδό
ασφυκτικής επιτήρησης και φιλοδοξιών δημοσιονομικών στόχων, ε, πάλι Μνημόνιο θα είναι στην
ουσία.
Θαπερίμενε πάντως κανείς σε αυτόν τον... τελευταίο Μνημονιακό προϋπολογισμό, όπως τον
αποκαλεί η κυβέρνηση, να υπάρχει μία ιδιαίτερη έμφαση σε αναπτυξιακές δράσεις. Μοιάζει όμως
να απουσιάζει γα μία ακόμη φορά η αναπτυξιακή ατζέντα, πέρα από κάτι ελάχιστα... Σαν να μην
τους ενδιαφέρει το ζήτημα της ανάπτυξης... Σαν να τους έλκει το μοντέλο της υπερφορολόγησης
που τους εξασφαλίζει την ισοπέδωση της κοινωνίας. Ποια ανάπτυξη; Εκεί, με σκυμμένα κεφάλια...
Μόνο που τα περιθώρια έχουν στενέψει και οι φοροδοτικές δυνατότητες τείνουν να στρέψουν... Με
ό,τι αυτό σημαίνει για τους δημοσιονομικούς στόχους.
Μεάλλα λόγια, άλλος ένας προϋπολογισμός που... δεν λέει την αλήθεια. Δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματική εικόνα, στις πραγματικές ανάγκες. Η κοινωνία στο... απόσπασμα και ο χρόνος να
περνάει... Άλλωστε υπάρχει πλέον και το τρυκ της επιδοματικής πολιτικής για να ξεγελιούνται οι
μάζες. Και δυστυχώς είναι τόσο μεγάλη η ανέχεια της κοινωνίας που προς το παρόν το κόλπο
πιάνει...
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