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ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 

 

Σε σύγκριση με το 2011, οι δαπάνες του Κοινωνικού Προϋπολογισμού είναι 

μειωμένες κατά 9 δισ. ευρώ (20,3%)! 

 

Οι άγριες περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση και στην πρόνοια αποτυπώνονται και 

στις δαπάνες του Κοινωνικού Προϋπολογισμού για το 2014. Σύμφωνα με αυτόν, οι 

δαπάνες το 2014 μειώνονται από τα 40,146 δισ. ευρώ φέτος, στα 35,393 δισ. ευρώ. 

Δηλαδή, οι δαπάνες για συντάξεις, Υγεία και επιδόματα και άρα οι παροχές προς 

εργαζόμενους, άνεργους και συνταξιούχους, θα είναι μειωμένες κατά 4,753 δισ. 

ευρώ. 

Στην ίδια την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, το πετσόκομμα 

αυτό, που θα οδηγήσει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά σε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες 

για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους, περιγράφεται με τον εξής προκλητικό 

τρόπο: «Ο κοινωνικόςπροϋπολογισμός για το 2014 χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση της 

προσπάθειας εξυγίανσης του ασφαλιστικού συστήματος που αντικατοπτρίζεται στη 

μειωμένη ανάγκη των ασφαλιστικών φορέων για επιχορηγήσεις από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό».Δηλαδή, οι περικοπές σε βάρος των λαϊκών αναγκών 

χαρακτηρίζονται «εξυγίανση»! 

Σε σύγκριση μάλιστα με το 2011 οι δαπάνες του Κοινωνικού Προϋπολογισμού το 

2014 είναι μειωμένες κατά 9 δισ. ευρώ και σε ποσοστό κατά 20,3%! Από τα 44,4 

δισ. ευρώ το 2011, στα 35,4 δισ. του χρόνου. Δηλαδή, μέσα σε μια τριετία, οι 

δαπάνες και κατά συνέπεια οι παροχές, μειώνονται επιπλέον κατά 1/5. 

Αντίστοιχα μειωμένο είναι και το κονδύλι για τις συντάξεις. Από 25,1 δισ. ευρώ το 

2011, στα 23,1 δισ. ευρώ του χρόνου. Σε σχέση με φέτος, το ίδιο κονδύλι είναι 

περίπου το ίδιο (μεγαλύτερο κατά 100 εκατομμύρια ευρώ). Στην πράξη όμως, η 

κατάσταση των συνταξιούχων θα χειροτερέψει, αφού ο αριθμός των δικαιούχων θα 

είναι μεγαλύτερος. Πολύ περισσότερο που με τη λεγόμενη «Εισφορά Αλληλεγγύης», 

το χαράτσι δηλαδή που μπαίνει στις συντάξεις για τον λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ, θα 

τους αφαιρεθούν 565 εκατομμύρια ευρώ, από 430 φέτος. 

Σε χειρότερη κατάσταση θα βρεθούν και οι άνεργοι, αφού παρά τη δραματική 

αύξηση του αριθμού τους, που θα συνεχιστεί και το νέο έτος, το κονδύλι για 

επιδόματα μένει καθηλωμένο στα φετινά επίπεδα (1,449 δισ. ευρώ, από 1,430 δισ. 

ευρώ φέτος). 
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Συνολική μείωση 20% και στην Υγεία 

Σε οικονομικό στραγγαλισμό οδηγούνται και τα νοσοκομεία, αλλά και ο ΕΟΠΥΥ απ' 

τον κρατικό προϋπολογισμό του 2014. Οι επιχορηγήσεις προς τα νοσοκομεία 

μειώνονται σε 1,111 δισ. ευρώ, έναντι 1,639 δισ. το 2013 και 1,401 δισ. το 2012. 

Πρόκειται, δηλαδή, για μειώσεις 32,2% σε σχέση με το 2013 και 20,7% σε σχέση με 

το 2012. Ήδη τα νοσοκομεία βρίσκονται σε απορρύθμιση, λόγω των ελλείψεων σε 

βασικά υλικά. 

Η κατάσταση προδιαγράφεται εκρηκτική, καθώς τα κονδύλια για την Επιτροπή 

Προμηθειών μειώνονται σε 201 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι 385 εκατ. ευρώ 2013 και 

304,56 εκατ. ευρώ το 2012. Δηλαδή, τα κονδύλια για τις προμήθειες θα μειωθούν 

κατά 47,8% σε σχέση με το2013. Ακόμα, οι υποδομές των νοσοκομείων και των 

Κέντρων Υγείας θα χειροτερέψουν καθώς το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων 

του υπουργείου Υγείας προβλέπει μόλις 64 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 14 εκατ. 

ευρώ είναι από εθνικούς πόρους και τα 50 από κοινοτικά προγράμματα. 

Ο ΕΟΠΥΥ θα χρηματοδοτηθεί μόνο με 777 εκατ. ευρώ, όταν το 2012 χρειάστηκε 

επιπρόσθετη κρατική επιχορήγηση 300 εκατ. ευρώ, για να διαμορφωθεί τελικά σε 

1,108 δισ. ευρώ για το 2013. Μ άλλα λόγια, μειώνεται η επιχορήγηση κατά 29,9% 

όταν ο ΕΟΠΥΥ έχει συνολικά χρέη προς τρίτους κοντά στα 1,8 δισ. ευρώ. Ακόμα ο 

ΕΟΠΥΥ, δεν μπόρεσε να αποδώσει στα δημόσια νοσοκομεία 1,15 δισ. ευρώ για τα 

νοσήλια. 

Η οικονομική θηλιά στον ΕΟΠΥΥ, σε συνδυασμό με τις σχεδιαζόμενες ανατροπές 

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), θα μετακυλήσουν ακόμα μεγαλύτερα 

βάρη στις τσέπες των ασθενών. Μόνο απ' τις περικοπές της φαρμακευτικής δαπάνης 

οι ασφαλισμένοι θα οδηγηθούν -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών- να 

πληρώνουν στο τέλος του 2013μεσοσταθμική συμμετοχή στα φάρμακα κοντά στο 

32%, όταν το 2010 ήταν μόλις 9%. Συνολικά οι δαπάνες Υγείας του 

τακτικού προϋπολογισμού θα διαμορφωθούν σε 4,361 δισ. ευρώ το 2014, έναντι 

5,434 δισ. ευρώ το 2013. Είναι δηλαδή μειωμένες κατά 19,7%. 

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό αποτυπώνεται αφενός μεν η συνέχιση της 

φοροεπιδρομής στα λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα τους αυτοαπασχολούμενους και τους 

επαγγελματίες και αφετέρου η νέα μείωση των κρατικών δαπανών για Παιδεία, 

Υγεία, για τις επιχορηγήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων και των ΟΤΑ. 

Η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι το αποτέλεσμα της αντιλαϊκής 

πολιτικής και σηματοδοτεί την κρατική στήριξη προς όφελος του κεφαλαίου. 

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό αναδεικνύεται η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης 

για την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών. Αυτές οδηγούν σε νέες ανατροπές 

στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, σε χιλιάδες απολύσεις από τον δημόσιο 

τομέα, σε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 

Μέσα από την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, τις ιδιωτικοποιήσεις και την 

εκποίηση της δημόσιας περιουσίας επιχειρείται η βελτίωση του επιχειρηματικού και 

επενδυτικού περιβάλλοντος προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας 

από το 2014. 

Μια ανάκαμψη αναιμική και αβέβαιη, βασισμένη στα αποκαΐδια των εργασιακών 

συνθηκών. 



Τα μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Η κατάληξη 

της διαπραγμάτευσης με την τρόικα θα οδηγήσει στην οριστικοποίησή τους και σε 

νέα αντιλαϊκά μέτρα. Διαπραγματεύσεις που αντανακλούν την αδυναμία της αστικής 

διαχείρισης της κρίσης, τις αντιθέσεις ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα για το 

ποιο από αυτά θα ενισχύσει τις θέσεις του. 

Συνολικά, ο Κρατικός Προϋπολογισμός αποτελεί ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της 

αντιλαϊκής επίθεσης, που υπηρετεί τη δημοσιονομική προσαρμογή, τη διασφάλιση 

της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, 

μιας επίθεσης χωρίς ημερομηνία λήξης. 
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