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λησης και η μείωση των ασφαλιστικών

εισφορών προτείνονται
από τους πολίτες ως οι πιο αποτελεσματικοί

τρόποι για τη μείωση
της ανεργίας και ειδικά στους νέους

η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα

για τη Ν.Δ

ΦοροΑογικό σύστημα
Το σταθερό φορολογικό σύστημα
για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεντρώνει

με διαφορά τις περισσότερες

απαντήσεις στην ερώτηση για
τους τρόπους προσέλκυσης νέων
επενδύσεων Ακολουθεί η εξάλειψη
των γραφειοκρατικών εμποδίων Η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
προκρίνεται από τους πολίτες ως
η ουσιαστικότερη με διαφορά μάλιστα

λύση για το μέλλον των συντάξεων

στην Ελλάδα Ακολουθεί
η άμεση κατάργηση των πρόωρων
συνταξιοδοτήσεων

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το
ερώτημα για την αγροτική ανάπτυξη
όπου η πλειοψηφία των πολιτών
επιθυμούν τόσο την ενίσχυση των
μονάδων με εξαγωγικό προσανατολισμό

όσο και την υποχρεωτική
εκπαίδευση των νέων αγροτών ως
προαπαιτούμενο για την επιδότησή
τους από την Ε.Ε Η αξιολόγηση των

στελεχών και των υπηρεσιών από
ανεξάρτητο φορέα συγκεντρώνει με
διαφορά τις περισσότερες απαντήσεις

στην ερώτηση για τους τρόπους

βελτίωσης της λειτουργίας του
Δημοσίου στην Ελλάδα

Η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών που απάντησαν συμφωνεί
με την αλλαγή του συνδικαλιστικού

νόμου προκειμένου να καταργηθούν

προνόμια συνδικαλιστών
Η μηδενική ανοχή σε κάθε είδους
παραβατική συμπεριφορά προκρίνεται

από τους πολίτες ως η σημαντικότερη

δράση για την ενίσχυση
της ασφάλειας των πολιτών Σχετικά

με την επίσπευση της απονομής
δικαιοσύνης η συντριπτική πλειοψηφία

των πολιτών συμφωνεί με
τη διεύρυνση της εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών καθώς και με
την επέκταση του ωραρίου των δικαστηρίων

Στην ερώτηση για την εξυγίανση
της λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών

μέσων η συντριπτική πλειοψηφία
των πολιτών που απάντησαν

92 επιλέγει την ελεύθερη ίδρυση
και λειτουργία καναλιών βάσει των
τεχνολογικών δυνατοτήτων ενώ μόλις

το 8 συμφωνεί με την πρόταση
για περιορισμένο αριθμό καναλιών

ΤΟΜΑ

με προϋποθέσεις λειτουργίας που
καθορίζει η κυβέρνηση

Υψηλά στην προτεραιότητα των
πολιτών για τους τρόπους βελτίωσης

του δημόσιου σχολείου είναι
τόσο η αύξηση των προτύπων
πειραματικών σχολείων όσο και η
αναβάθμιση των ολοήμερων σχολείων

Σχετικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

η συντριπτική πλειοψηφία
των πολιτών που συμμετείχαν

θεωρεί πως η χρηματοδότηση των
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ θα πρέπει
να συνδέεται με την ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης σε κάθε
ίδρυμα και όχι με τον αριθμό των
φοιτητών τους

Παράλληλα σύμφωνα με την
πλειοψηφία των απαντήσεων ο
αριθμός των φοιτητών που εισέρχονται

κάθε χρόνο στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση θα πρέπει να ορίζεται
από κάθε ίδρυμα ξεχωριστά ανάλογα

με τις δυνατότητές του και όχι
από το υπουργείο Παιδείας Στα θέματα

περιβάλλοντος οι πολίτες που
συμμετείχαν στη διαβούλευση της
Ν.Δ προκρίνουν την αξιοποίηση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

και ακολούθως επιλέγουν την
αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων

ΑΡΘΡΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΐΚΟΥΡΑΣ
συντονιστησ οικονομικων

υποθεσεων να
βουλευτης φθιωτιδας

Η Ιστορία ms xcopas
γράφεται με γεγονότα και
όχι ôncos βολεύει Kânoious
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΕΙ δύο διαστάσεις Τη δικαστική και την οικονομική

πολιτική Η δικαστική έχει πάρει τον δρόμο της Δεν θα
κάνω κανένα σχόλιο Ως προς την οικονομική πολιτική διάσταση

σημειώνω τα εξής

ΠΡΩΤΟΝ Η ελληνική οικονομία απέκτησε νοσηρό υπόστρωμα
από τις αρχές της δεκαετίας του 80 Ενδεικτικά το δημόσιο

χρέος υπερέβη το 100 του ΑΕΠ από τις αρχές της δεκαετίας
του 90 Η χώρα πλήρωνε τι,χ την περίοδο 2004-2009 για τόκους

δανείων που είχαν συναφθεί σε προηγούμενες περιόδους
περίπου 13 δισ ευρώ ετησίως

ΔΕΥΤΕΡΟΝ Το αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας
είχε αποσαρθρωθεί και οι αγκυλώσεις είχαν εγκατασταθεί για
τα καλά και παντού

ΤΡΓΓΟΝ Η χώρα από τα μέσα του 2008 βρέθηκε αντιμέτωπη
με την πιο βαθιά παγκόσμια κρίση η οποία αποσταθεροποίησε
λιγότερο ή περισσότερο όλες τις οικονομίες του κόσμου

ΤΕΤΑΡΤΟΝ Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του 2009
διαμορφώθηκαν από την εξελιξη των λογαριασμών μέχρι το
τελος Φεβρουαρίου του 2010 Αρα τα τελικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν

ιπό τις πολιτικές πράξεις ή παραλείψεις των
κυβερνήσεων Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ

►► ΠΕΜΠΤΟΝ Το Ελληνικό Δημόσιο στις 5 Οκτωβρίου του
2009 δανειζόταν από τις διεθνείς αγορές με χαμηλά επιτόκια
132 μ.β Μετά σε λίγους μήνες ετέθη εκτός αγορών

Συνεπώς η προσπάθεια πολιτικών κομμάτων και άλλων κύκλων

να φορτώσουν στη Ν.Δ και τον Κ Καραμανλή την ευθύνη
για τις δυσμενείς εξελίξεις είναι εμφανώς σκόπιμη παντελώς
αυθαίρετη και γι αυτό προσφέρεται μόνο για μονολόγους Εμείς
είμαστε ανοικτοί για νηφάλια και τεκμηριωμένη συζήτηση

θυμίζω δε και τα εξής Οταν στις αρχές του 2009 η τότε ηγεσία

της κυβέρνησης της Ν.Δ κάλεσε σε συνεννόηση τις πολιτικές
και κοινωνικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κρίσης

όλοι τους με πρωταγωνιστή την ηγεσία της τότε αξιωματικής
αντιπολίτευσης αρνήθηκαν την ύπαρξη της παγκόσμιας κρίσης

τορπίλισαν τη συνεννόηση και πολέμησαν λυσσαλέα εντός
και εκτός Βουλής τις δέσμες των μέτρων που ελήφθησαν για
τη δημοσιονομική σταθεροποίηση Αποκορύφωμα της στάσης
τους το γεγονός ότι έσυραν τη χώρα σε εκλογές στις οποίες η
τότε επερχόμενη πολιτική δύναμη υποσχόταν ότι θα μοιράσει
τα λεφτά που υπάρχουν προτείνοντας μάλιστα ως θεραπεία
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική Στη συνέχεια η νέα κυβέρνηση

του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο τρίμηνο του 2009 και μέχρι
το τελος Φεβρουαρίου του 2010 με τις πράξεις και παραλείψεις
της διόγκωσε το πρόβλημα της χώρας

Τότε εν μέσω κρίσης η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε σε χειρισμούς
αναταξινομήσεις λογαριασμών κ.ά που διεύρυναν το δημοσιονομικό

αποτέλεσμα της χώρας
Ετσι το έλλειμμα στη χώρα διαμορφώθηκε στο 15,3 του

ΑΕΠ το 2009 από 6,7 το 2007 Υπενθυμίζω ότι την ίδια περίοδο
ο μέσος όρος του ελλείμματος της Ευρώπης σκαρφάλωσε

στο 6,7 του ΑΕΠ το 2009 από μόλις 0,8 το 2007
Το ίδιο συνέβη και για το δημόσιο χρέος Σημειώνω δε ότι

κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ενωση η αύξηση του δημοσίου
χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2007-2009

ήταν μεγαλύτερη απ ό,τι στην Ελλάδα
Συνεπώς ενώ η χώρα αντιμετώπιζε διαχρονικά από τη δεκαετία

του 80 πρόβλημα ελλείμματος και χρέους μεγαλύτερο από
τις άλλες χώρες της Ευρώπης κατέληξε λόγω κακών χειρισμών
της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σε κρίση δανεισμού Ο επίλογος

γράφτηκε με την προσφυγή στον Μηχανισμό Στήριξης
Για το λάθος σχεδιασμένο Μνημόνιο μιλάνε σήμερα οι περισσότεροι

εκ των σχεδιαστών του Προγράμματος Οικονομικής
Πολιτικής του Μαΐου του 2010 Ας αφήσει λοιπόν το τότε και
το τώρα ΠΑΣΟΚ τον πετροπόλεμο Ας συγκλίνουμε για να
βγάλουμε τη χώρα μια ώρα νωρίτερα από την κρίση

Η οικονομική και πολιτική ιστορία της χώρας γράφεται με
γεγονότα αριθμούς κείμενα μαρτυρίες Δεν γράφεται τελικά
όπως βολεύει κάποιους Ας μη ματαιοπονούν
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