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Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ «ΛΑΓΟΥ» ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

-ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΝΕΡΓΟΥΣ

-ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 30 ΜΑΗ

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Η «επομένη μέρα»…για την καπιταλιστική οικονομία απασχολεί όλα τα επιτελεία του
κεφαλαίου. Ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ και όλοι οι φορείς, έχουν ήδη διατυπώσει τα «θέλω» και τα
«πρέπει» για να ισχυροποιήσουν τη θέση και την κερδοφορία των μονοπωλίων, με μια
συνισταμένη: τσάκισμα κάθε λαϊκού δικαιώματος που έχει απομείνει, φθηνή εργατική
δύναμη, φορομπηξία στο λαό και φοροελάφρυνση του κεφαλαίου!

Πάνω σε αυτή τη γραμμή κινούνται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι κατευθύνσεις
Ε.Ε.-ΔΝΤ-ΟΟΣΑ καθώς και όλα τα κόμματα του αστικού τόξου, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής
κλπ.
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Στο «αναπτυξιακό σχέδιο» της κυβέρνησης που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο υπουργικό
συμβούλιο, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, ότι η βάση του σχεδίου δεν είναι άλλη από τη
«δημοσιονομική σταθερότητα που έχουμε πλέον κατακτήσει», ενώ «το πλαίσιο της
επόμενης περιόδου προφανώς προβλέπει τους συμφωνημένους ήδη στόχους της επόμενης
τετραετίας, τόσο στο επίπεδο των πλεονασμάτων όσο και σε αυτό της ανάπτυξης»!

Σε αυτά τα πλαίσια αξιοποιείται και το ΟΕΕ, ως θεσμός του κράτος, παίζοντας το ρόλο
του «λαγού» για να γίνουν πράξη οι απαιτήσεις του κεφαλαίου.
Με ευθύνη των παρατάξεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής, ΔΗΚΙΟ-ΠΔΣΟ/ΠΑΣΚΟ,
συζητήθηκε και εγκρίθηκε σε συνεδρίαση της Κεντρικής Διοίκησης (ΚΔ) του ΟΕΕ σχέδιο
πρότασης για «σταθερό φορολογικό σύστημα».
Η συγκεκριμένη πρόταση όχι μόνο δεν κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τα
αντιλαϊκά μέτρα που έχουν ψηφιστεί, αλλά στην πραγματικότητα στηρίζεται πάνω
στους άξονες που έχει ήδη δώσει ο ΣΕΒ. Στην ουσία προτείνουν:

-Ολοκληρωτική κατάργηση ακόμα και αυτού του κουτσουρεμένου αφορολόγητου για
μισθωτούς-συνταξιούχους-ανέργους-αγρότες (έστω με τη μορφή έκπτωσης φόρου) και
περιορισμός της προοδευτικότητας στη φορολογία εισοδήματος. Αντί να πάρουν θέση και
να καταδικάσουν την μείωση των ορίων για την έκπτωση φόρου που θα ισχύει βάσει νόμου
από το 2020, ΔΗΚΙΟ-ΠΔΣΟ/ΠΑΣΚΟ ζητούν την ολοκληρωτική κατάργηση τους!

-Μέσω της εφαρμογής του Αμερικανικού συστήματος φορομπηξίας φυσικών
προσώπων (η λογική «έσοδα-έξοδα» και φορολόγηση της διαφοράς), προτείνουν
φορολόγηση των εισοδημάτων και των πιο φτωχών λαϊκών οικογενειών. Αύξηση
των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα (πρότειναν
ενιαίο φορολογικό συντελεστή εισοδημάτων μέχρι 20.000€ το 25% από 22%), μείωση για τα
πιο υψηλά εισοδήματα… Ακόμα και τα έσοδα από ενοίκια θα φορολογούνται με συντελεστή
από 25% και πάνω!
Την ίδια στιγμή ζητούν μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα μερίσματα
των καπιταλιστών-μετόχων, γενικά μείωση φορολογικών συντελεστών για τα
κέρδη του κεφαλαίου.

-Ενίσχυση της έμμεσης φορολογίας (διακηρυγμένος στόχος ΣΕΒ-Ε.Ε. και όλων των
κυβερνήσεων), της πιο ταξικά άδικης και αντιλαϊκής φορολογίας, αφού αποτελεί
κεφαλικό φόρο, διατηρώντας υψηλούς φορολογικούς συντελεστές ΦΠΑ (10% και
20%). Σαφέστατα έφτασαν στο σημείο να ζητούν την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για
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Φάρμακα και σχολικά είδη (από 6% στο 10%). Σε καμιά περίπτωση δεν θέτουν ζήτημα
κατάργησης του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, καθώς και το ΕΦΚ (π.χ. στο
πετρέλαιο θέρμανσης ή στη βενζίνη).
Ουσιαστικά προτείνουν μειωμένους
φορολογικούς συντελεστές ΦΠΑ για να κλείνουν καλύτερες συμφωνίες το
τουριστικό κεφάλαιο και οι βιομήχανοι.

Αυτά άλλωστε τα παραδέχτηκε και ο πρόεδρος του ΟΕΕ κατά το κλείσιμο της
συζήτησης με βασικό επιχείρημα ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να πάνε
χαμένες οι θυσίες» και να ξαναγυρίσουμε σε όλα αυτά που κατά την προπαγάνδα
τους μας οδήγησαν στην κρίση. Κοινώς, οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματα τους
δήθεν ευθύνονται για την κρίση…

Στην Ελλάδα το πλουσιότερο 25% κατέχει το 47% του συνολικού διαθέσιμου
εισοδήματος και το φτωχότερο 25% μόλις το 9% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, που φυσικά δεν
αποτυπώνουν την πραγματικότητα στις συνολικές διαστάσεις της).

Με το αγαπημένο τους σύνθημα για «φορολογική διεύρυνση» (σύνθημα του ΣΕΒ που
έχει υιοθετηθεί από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΑ), ΔΗΚΙΟ-ΠΔΣΟ/ΠΑΣΚΟ
προτείνουν επί της ουσίας διεύρυνση της φορολογίας στο φτωχότερο 25% που
κατέχει μόλις το 9% του διαθέσιμου εισοδήματος και μείωση στο πλουσιότερο 25%
που κατέχει το 47%.

Αιδώς αργείοι!

Έμμεσα προβάλλεται σαν πρότυπο φορολογικού συστήματος το αντίστοιχο των
ΗΠΑ, αλλά και άλλων χωρών, όπως η Αυστραλία κ.α. Και μάλιστα σαν πρότυπα
καταπολέμησης τάχα της διαφθοράς. Η υποκρισία της σε όλο το μεγαλείο. Μα αν
υπάρχει μια χώρα που κυριαρχεί η διαφθορά και το «μαύρο χρήμα» αυτές είναι οι ΗΠΑ.
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Αποκρύβουν τα Panama Papers, τους φορολογικούς παραδείσους για τους μονοπωλιακούς
ομίλους, την πανσπερμία Off Shore εταιριών σε αυτές τις χώρες, τη μικρή έως μηδενική
φορολογία των κερδών του κεφαλαίου. Κρύβουν ότι σε αυτά τα καπιταλιστικά κράτη
υπάρχουν σταθερά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές για τα λαϊκά εισοδήματα, βαριά
φορολογία ακίνητης περιουσίας, η ασφάλιση είναι ιδιωτική υπόθεση, ενώ υποχρεώνεται σε
μειωμένη σύνταξη ή δεν τη δικαιούται καν όποιος διαθέτει ακίνητη περιουσία (Αυστραλία)!
Σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη, ιδιαίτερα στην Ε.Ε., η «συνταγή» είναι ίδια: βαριά
φορολογία στο λαό, φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση για τα μονοπώλια με
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και πρωτογενή πλεονάσματα.

Αυτές είναι οι θέσεις που προωθούν οι παρατάξεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής,
συνεπείς προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και τα προγράμματα των κομμάτων τους.
Τέτοιου είδους προτάσεις, συμμερίζεται και συζητήσει και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
δήλωσε ο εκπρόσωπός της. Από κοντά τις υπερψήφισε και η ΠΟΦΕΕ. Ξεδιάντροπα
κοροϊδεύουν ότι τάχα με την εφαρμογή των προτάσεων τους θα μειωθεί γενικά η φορολογία
για το λαό.

Μόνο η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ/ΔΠΚ-Ο άνοιξε ξεκάθαρη διαπάλη με τη πρόταση που
αποφάσισε η πλειοψηφία της ΚΔ του ΟΕΕ, την καταδίκασε τονίζοντας ότι είναι
απαράδεκτη και την καταψήφισε!

Η πρόταση του ΟΕΕ είναι αποκαλυπτική. Το ΟΕΕ έχει ταχθεί με τα μονοπώλια και
την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Είναι εχθρικό για τους μισθωτούς και
αυτοαπασχολούμενους οικονομολόγους. Το ΟΕΕ και η ηγεσία του «συμμαχούν» με
τις ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕ, που τώρα έφτιαξαν και μια συμμαχία μαζί με
το ΣΕΒ για να ενσωματώσουν τις λαϊκές αντιδράσεις. Όλοι μαζί μας σκάβουν το
λάκκο για λογαριασμό του κεφαλαίου!

Μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι οικονομολόγοι, απομονώστε το ΟΕΕ και τις
παρατάξεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ/ΚΑ-ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την ΠΟΦΕΕ που πρόθυμα
συνεργάζεται μαζί τους. Πάρτε θέση δίπλα στις ταξικές δυνάμεις μέσα στα
εργατικά συνδικάτα, το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ στους αυτοαπασχολούμενους.
Πάρτε μαζικά μέρος, δώστε μαζική απάντηση με τη συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις
30/5 και στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ.
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