Γ. Χουλιαράκης: Αν δεν
αποκαταστήσεις την εμπιστοσύνη,
δεν μπορείς να βγεις στις αγορές
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Στοθέμα της συνειδητής υπερφορολόγησης των πολιτών ως κεντρική επιλογή της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επανήλθε και σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος
Χουλιαράκης. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της κύρωσης του Απολογισμού
και Ισολογισμού 2016, ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι δεν ήταν περιττή η
υπερφορολόγηση και έριξε το γάντι στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι κι εκείνοι "το ίδιο θα έκαναν".
"Δενπρόκειται για περιττή υπερφορολόγηση. Την ίδια ή και μεγαλύτερη θα έφερναν εάν τα
πράγματα έμεναν ως είχαν το 2015", τόνισε. "Και με ένα επιπλέον κόστος, γιατί μια κυβέρνηση
που δεν τηρεί τον λόγο της δεν μπορεί να αποκαταστήσει εμπιστοσύνη. Κι αν δεν αποκαταστήσει
την εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να επιστρέψει τις αγορές και κλειδώνει την χώρα αέναο κύκλο
ύφεσης και λιτότητας".
Υπενθυμίζεταιότι χθες ο υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στην επιλογή της υπερφορολόγησης,
λέγοντας ότι ήταν μονόδρομος για να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα.
"Το2014 έκλεισε με οριακό πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 0,3% του ΑΕΠ. Ενώ η
πρόβλεψη στο Μεσοπρόθεσμο 2013-2017 προέβλεπε 2,5%. Άρα έπεσε έξω", τόνισε ο Γ.
Χουλιαράκης. "Το 2014 η τότε κυβέρνησή έπεσε σημαντικά κάτω από τον στόχο και την
πρόβλεψη. Θα κάνω την υπόθεση πως το 2016 δεν έγιναν εκλογές και συνέχιζαν να έχουν τα
δημόσια οικονομικά αυτοί που τα είχαν. Το 2016 ο στόχος ήταν 4,5% . Άρα από τις αρχές του
2015 έως τέλος 2016 η κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να κλείσει ένα κενό μεγαλύτερο των 7,5
δισ. Εγώ θα δεχτώ τις μακροοικονομικές υποθέσεις που προέβλεπαν 2,9 και 3,7 ανάπτυξη για το
‘15 και ’16.
Τοκενό των 7,5 δισ. θα παρέμενε κάπου μεταξύ 5 με 5,5 δισ. ευρώ. Θα έπρεπε να τα
βρει. Πώς κλείνει ένα κενό τέτοιας τάξης; Λέει το τότε Μεσοπρόθεσμο στην σελ. 19 ότι το μείγμα
πολιτικών της κυβέρνηση στοχεύει στην δημιουργία από το 2014 και μετά πλεονασμάτων άνω του
6% του ΑΕΠ, γεγονός που απαιτεί την λήψη μέτρων. Δηλαδή αύξηση εσόδων, δηλαδή φόροι και
μείωση δαπανών. Δεν ανακαλύπτει τον τροχό. Ή θα φορολογήσεις ή θα μειώσεις δαπάνες".
Απαντώνταςστην παρατήρηση του βουλευτή της ΝΔ Γ. Φορτσάκη για την πηγή δανεισμού του

Κράτους από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είπε:
"Βλέπω μια εμμονή στον δανεισμό κράτους από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Δηλαδή από τους
φορείς που εποπτεύει. Μας κατηγορεί γιατί δεν δανειστήκαμε από το πρόγραμμα. Εμένα με
εκπλήσσει ως θέση. Όταν δανείζεισαι, αυξάνεις το δημόσιο Χρέος. Θα ήταν 10% υψηλότερο απ’
ότι είναι τώρα. Δανειζόμενοι από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, δεν αυξάνεται το Δημόσιο Χρέος.
Γιατί μιλάμε για τα δικά του ταμειακά αποθέματα. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης εκτελούν
Προϋπολογισμούς, δεν χρησιμοποιούν κατά βούληση τα αποθέματα. Και γι’ αυτό τα Δημόσια
οικονομικά είναι εκεί που είναι τώρα".
Σύμφωναμε το Γ. Χουλιαράκη ο προϋπολογισμός του 2016 αποτελεί ορόσημο γιατί έθεσε τα
θεμέλια επιστροφής στην αξιοπιστία και σταθεροποίησε την οικονομία, βάζοντας έτσι "τέλος στην
Επιτροπεία από τα Μνημόνια τον Αύγουστο του 2018".
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