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Φυγή προς τα εμπρός με αιχμή την ανάπτυξη
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΤΑΪΚΟΥΡΑ

Ι Ι χώρα τα τελευταία δυόμισι
W*m χρόνια σέρνεται στο τέλI I μα Οι επιχειρηματικά προσ
δοκίεε και η καταναλωτική εμπιστοσύνη

υποχώρησαν δραματικά
επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί περιορισμοί

πολλαπλασιάστηκαν τα
λουκέτα στην αγορά εκτοξεύθηκαν

οι ληξιπρόθεσμεβ οφειλέβ
Δημοσίου και ιδιωτών επιδεινώθηκε

η ανταγωνιστικότητα διογκώθηκε

το Kôcrcos δανεισμού συρρικνώθηκαν

οι καταθέσει ιδιωτών
και επιχειρήσεων οι τράπεζε5
χρειάστηκαν μια νέα ανακεφαλαι
οποίηση μετά την οποία το Δημόσιο

έχασε ιδιοκτησία και κεφάλαια
ενώ η χώρα παραμένει απούσα

δύο και πλέον χρόνια μετά την
έναρξη του από το πρόγραμμα
ποσοτικήε χαλάρωσα

Αυτή η πορεία ras xojpas χωρίε
σχέδιο και γεμάτη αυτοσχεδια
σμούβ και αντιφάσειβ είναι αποτέλεσμα

τα ιδεολογικοπολιτικήε
aauvapmoias xns κυβέρνησα
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ Ενα αποτέλεσμα
που οδήγησε στην υπογραφήνέων
αχρείαστων μνημονίων με τη λήψη

πρόσθετων μέτρων λιτότηταβ
ύψοα 14,5 δισ ευρώ που συρρικνώνουν

σημαντικά το διαθέσιμο
εισόδημα των πολιτών με τη δέσμευση

για υψηλά και για πολλά
χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα
και με μια ρήτρα ανάπτυξα που
θα λειτουργήσει ουσιαστικά as
αντικίνητρο ανάπτυξα

Και σήμερα η κυβέρνηση αφού
με την ανερμάτιστη πολιτική ms
βύθισε την οικονομία επιχειρεί
να την επαναφέρει στην επιφάνεια
Ouws παρά τη βελτίωση που έχει
επιφέρει η με μεγάλη καθυστέρηση

ολοκλήρωση xns αξιολόγησα
του προγράμματοβ σε σχέση

πάντοτε με το χειρότερο σημείο
που έφτασε η οικονομία επί xns
σημερινά διακυβέρνησα η χώρα
ακόμη δεν έχει φτάσει εκεί που
ήταν το 2014

Χρονιά κατά την οποία εμφανίσθηκαν

τα πρώτα επί περιόδου
μνημονίων αλλά ορατά δείγματα
σταθεροποίησα xns κατάστασα
με την επιστροφή ras οικονομίαε
σε θετικό ρυθμό μεγέθυνση υπενθυμίζεται

ότι η ϋφεση ήταν 7,3
το 2012 και την προσδοκία αποτυπωμένη

και στα κείμενα των θεσμών

για πολύ υψηλότερουε ρυθ
μοϋ5 τα επόμενα έτη Δύστυχοι
όμωε αντί η χώρα να επιταχύνει
στηριζόμενη crus ευνόίκέε συνθή
KES και npoomucés που είχαν τότε
δημιουργηθεί οπισθοχώρησε την
ίδια στιγμή μάλιστα που η Ευρώπη
επιταχύνει Οι προσδοκίεε δε είναι
δυσοίωνε5 αφού οι συγκριτικέβ
μελέτε3 των θεσμών προβλέπουν
ο μεσο-μακροπρόθεσμοε ρυθμόβ
αύξησα του ΑΕΠ να διαμορφωθεί
στο 1 από 1,9 που ήταν η πρόβλεψη

τον Ιούνιο του 2014
Είναι συνεπώε πρόδηλο ότι η

κυβέρνηση ουσιαστικά σέρνει
την ελληνική οικονομία

Τούτων δοθέντων στόχοβ ras
επόμενα κυβέρνησα ras κυβέρνησα

ras Néas Δημοκρατίαε θα
είναι η φυγή npos τα εμπρόε με
την επίτευξη διατηρήσιμα οικο
νομική5 ανάπτυξα ώστε να βελτιωθεί

η βιωσιμότητα του δημοσίου

Στόχος της επόμενης κυβέρνησης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
θα είναι η φυγή προς χα εμπρός με την επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής

ανάπτυξης ώστε να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους να
δημιουργηθεί πολύτιμος δημοσιονομικός χώρος και να επιτυγχάνονται χωρίς

πρόσθετα μέτρα λιτότητας πιο ρεαλιστικοί δημοσιονομικοί στόχοι

Απαιτείται η υιοθέτηση
και υλοποίηση
μιας συγκροτημένης
στρατηγικής
που θα περικλείει
προοδευτικές
και ρεαλιστικές
πολιτικές με έξι
βασικούς άξονες

xpéous να δημιουργηθεί πολύτιμο5
δημοσιονομικόβ xcbpos και να επιτυγχάνονται

xcopis πρόσθετα μέτρα

λιτότηταε πιο ρεαλιστικοί
δημοσιονομικοί στόχοι

Και αναφερόμαστε στην οικονομική

ανάπτυξη η οποία πέραν
ms μεγεθυντική5 ôiaôiKaaias
έχει και noioraés διαστάσει με
στόχο τη βελτίωση ms ευημερίαβ
των πολιτών βελτίωση θεσμών
συμμετοχή στην παραγωγή δικαιότερη

διανομή εισοδήματοε
Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται

η υιοθέτηση και υλοποίηση
uxas συγκροτημένα και συνεκτι
Kns στρατηγικήε που θα περικλείει

πραγματικά προοδευτικέβ
και ρεαλιστικέ5 πολιτικέ5 με βα
aiKoüs άξονεε

1ος Την έγκαιρη ολοκλήρωση
των επόμενων αξιολογήσεων ώστε
να μπορέσει η χώρα εκτό5 ms
αξιοπιστίαε που θα κερδίσει να
αντλήσει tous διαθέσιμουβ από
το πρόγραμμα nôpous οι οποίοι
προσφέρονται με εξαιρετικά χα¬

μηλό επιτόκιο προκειμένου να
καλύψει το μεγαλύτερο μέροε των
χρηματοδοτικών αναγκών με ξέ
vous και όχι με iôious nôpous Μέχρι

σήμερα έχουμε χάσει περίπου
13 δισ ευρώ από τέτοιουβ nôpous

2ος Την αλλαγή του μείγματο5
δημοσιονομική5 πολιτικήε μέσα
από τη στοχευμένη μείωση των
φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών

και επιχειρήσεων
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ

άλλων με την ενίσχυση και
διασφάλιση ms εφαρμογήε των
κανόνων xpnams δημοσιονομικά

διαχείρισα και πειθαρχίαε
σε όλο το εύρο5 ras γενικήε κυβέρνησα

με την αξιολόγηση τα
αποτελεσματικότηταβ των δαπανών

spending reviews και προ
cpavcüs με την ένταξη acpavoüs
τμήματοβ τα οικονομία στο εμ
φανέε πεδίο ms

3ος Την υλοποίηση διαρθρωτικών

αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων
που θα βελτιώσουν τη

διαρθρωτική ανταγωνιστικότητατα οικονομία5 θα ενισχύσουν
την επιχειρηματικότητα και θα
δημιουργήσουν vêts θέσεπ απασχόλησα

4ος Την ενίσχυση ms ρευστό
τηταε στην οικονομία με την
αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών

κονδυλίων την αποπληρωμή

των διογκωμένων τα
τελευταία χρόνια ληξιπρόθεσμων
οφειλών του Δημοσίου και τη σταδιακή

εξομάλυνσητα τηστωτικα
επέκτασα

Αυτό που χρειάζεται είναι η εμπέδωση

κλίματθ3 εμπιστοσύνα
που θα επαναφέρει καταθέσει

στο τραπεζικό σύστημα και θα
οδηγήσει στην κατάργηση των
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων
KaOcbs και η ορθολογική αντιμετώπιση

του υψηλού συσσωρευμένου
αποθέματοβ μη εξυπηρετούμενων

δανείων ώστε να γίνει καλύτερη

διαχείριση του παθητικού
και του ενεργητικού των πιστωτικών

ιδρυμάτων
5ος Η υλοποίηση ενεργών πολιτικών

αντιμετώπισα τα ανερ
Yias με στήριξη ras απασχόλησα
δημιουργώνταε ένα ισχυρό δίχτυ
ασφαλεία5 και επανένταξα σε μια
σύγχρονη αγορά εργασίαε

6ος Η υιοθέτηση ενό5 στρατηγικού

σχεδίου για την αλλαγή
του παραγωγικού μοντέλου τα
οικονομία5 με προώθηση τα πα
ραγωγικότηταε με αναβάθμισητα aAuaiôas αξίαε και με στόχο
μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή
οικονομία προσανατολισμένη cms
επενδύσει xis εξαγωγέ5 και την
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων

στην πρωτογενή
παραγωγή στη μεταποίηση και
axis υπηρεσίε5

Η χώρα χρειάζεται διεύρυνσητα παραγωγή5 τα παραγωγήΒ
ανταγωνιστικών και διεθνώβ

εμπορεύσιμων

αγαθών και υπηρεσιών
καθώε και συνεχή βελτίωσητα παραγωγικότηταε όλων των

συντελεστών παραγωγήε παραδοσιακών

και νέων
BaaiKôs πυλώνα5 του σχεδίου

πρέπει να είναι η επένδυση axis
ενδογενείε nnYés ανάπτυξα δί
vovxQs έμφαση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο μέσω τα διαμόρφωσα
evôs ποιοτικού ανοικτού εξω
στρεφούε διεθνοποιημένου συ
στήματοε εκπαίδευσα κατάρτισα

και διά βίου μάθησα και ενόε
εθνικού οικοσυστήματοβ έρευ
vas το οποίο να είναι εναρμονισμένο

με την καινοτομία xxs νέεβ
τεχνολογίε3 και την επιχειρηματικότητα

Η ταχύτατη εφαρμογή ιεραρχημένα

και συνεκτικά αυτών των
πολιτικών θα βελτιώσει xis προσ
δοκίεε για την οικονομία θα απελευθερώσει

μη παραγωγικά δε
σμευμένουε ή αδρανείε nôpous
και θα πυροδοτήσει τη διαδικασία
τα επίτευξα υψηλών και διατηρήσιμων

ρυθμών οικονομικήε ανάπτυξα

υψηλότερων από αυτούε
που σήμερα εκτιμούν οι θεσμοί
Και τα οφέλη από την οποία θα
πρέπει να διανεμηθούν δίκαια και
αποτελεσματικά σε όλα τα υποκείμενα

νοικοκυριά επιχειρήσει
Kpàras τα οικονομίαβ

Η επίτευξη όμωε αυτών των
στόχων απαιτεί πολιτική ηγεσία
που να τη χαρακτηρίζει η ευθύνη
η μεθοδικότητα η σκληρή δουλειά
το μέτρο η μετριοπάθεια η απόσταση

από θεατρινισμούε και λαϊ
KKHIOÙS

Μια ηγεσία που να μπορεί να
κάνει τη δουλειά με ποιότητα και
αποτελεσματικότητα

Και αυτήν την ηγεσία η σημερινή

κυβέρνηση δεν μπορεί να τη
δώσει στη χώρα και tous πολίτεε

Ο κ Χρήστος Σχαϊκούρας είναι βουλευτής

της Νέας Δημοκρατίας πρώην αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών
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