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Χρήστος Σταϊκούρας
Το χέρι-χέρι Τσίπρα Κομμένου αγκαλιά

με us καρέκλα tous θα συνεχιστεί μέχρι τελικι πτώσεακ

ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
Με υψηλέε επιδόσεβ στο

λαϊκισμό και tnv
ψευδολογι'α και χαμπλέε
eniôooas οε εθνική
στρατηγική ποιότητα και

αποτελεσματικότητα
διακυβέρνησα

LU
LU

ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ
Με πολιτική πορεία

χωρί5 κατεύθυνση
και έρμα

ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ

Με πληθώρα αντιφάσεων
μεταξύ ιων εκ ίου aocpaftous
επί όεκαειίεε θεωρητικών
αναζητήσεων και ins
nofliüKiis που εφαρμόζει
Τελικά ποια οικονομική
πολιτική ωφελεί και ποια
Βλάπτει τη χώρα και tous
πολίτεε η μαρξιστική ή η

φιλελεύθερη Εμεί5 έχουμε
απαντήσει με σαφήνεια

Νέα μέτρα
1,9 δισ ευρώ ιο 2018

θα ζητήσουμε νέο πρόγραμμα από tous δανειστεί

Tns ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑ

θ α υπάρξουν νεα μέτρα fliioinias uiyous
1 1 9 6ισ ευρω to 20 1 8 αναφέρει στη συ

νέντευξη του οτη ΒτΚ ο ßouflEutiis
Φθιωτιδα5 ins Néas AnpoKpatias και τομέα pxns Οικονομικών

XpiioTos ItaïKoùpas ôiUKpivizovras ότι τα με
ιρα αυτά θα είναι sites nepiKonés στο ενιαίο μισθολόγιο
προοθετεΕ περικοπε5 oris σύνταξε και στα οικογενειακά
επιδόματα κατάργηση του ΕΚΑΣ καταργηοη φοροαπαλλαγών

προσθετε επιΒαρυνσεκ oris ασφαλιστή εισφο
pÉs για tous ελευθερου επαγγέλματα Και ακολουθούν

και άλλα μέτρα μετά ίο 201 8 με την περαιτέρω
περικοπή κύριων και επικουρικών συντάξεων και τη

μεγάλη μείωση του αφορολόγητου ορίου συμπληρώνει

ο κ IiaiKOupas
Σχετικά δε με το αφήγημα ins KuBépvnons για έξοδο

απο ία Μνημόνια σχολιάζει οιι το αφήγημα ms κυΒέρ
vnons είναι απλά ένα ακόμη αφήγημα.1σω5 σε αυτό
το έργο να παίξουν περισσότεροι του evos

Και επισημαίνει οιι επί tris ouoias η κυβέρνηση έχει
ήδη υπογράψει και η χώρα θα τελεί υπό στενό κορσέ
onoos και αν autos ονομασθεί επι μακρά σειρά ετών

Σημασία έχει αν θα Βαπτισθεί 4ο Μνημόνιο ή θα δοθεί

άλλο όνομα Αλλα ο κ IiaiKoupas αναφέρεται και
οίο οικονομικό σχέδιο ins Ν Δ αν γίνει κυβέρνηση θα
δεσμευθούμε σιην υλοποίηση evos συνεκτικού προ
Ypagpatos μεταρρυθμίσεων εντοε και εκΐ05 του Προ

γραμμακ για μεια το 20 1 8 η επιιυχη5 υλοποίηση ίου
οποίου θα οδηγήσει στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών
ανάπτυξα απο tis οπμερινκ εκτιμήσει ίων θεσμών που
θα προσεγγίζουν και θα υπερβαίνουν ιηναναπιυξιακη δυναμική

που καταγραφόταν Otis δικε5 tous εκθέσει to
20 1 4 Η αύξηση του πλούτου θα συμβάλει στη Βελτίωση

ms Βιωοιμοτη tas του XpEous οδηγών στη σταδιακή

μείωση των δημοσιονομικών στόχων σε πιο ρεαλιστικό

επίπεδα
Térlos για την αρραγή σύμπνοια Τσίπρα Κομμένου και

ιπ δήλωση Νιάισελμπλουμ για εκλογέ5 ίο 20 1 9 υπογραμμίζει

Πρόβλημα σχέσεων με tous εκπροοωπου5
ίων ειαιρων και δανεισιων εχει ο ΣΥΡΙΖΑ αφου για τρεΐ5
ημερε5 την εβδομάδα tous βρίζει xoapis να φέρνει καμιά
αντίρρηση oris επιθυμίΒ tous για τρε tous υμνεί xœpis να

εφαρμόζει ια συμφωνηθέντα tn δε έβδομη αυιοθαυμα
ζεται που τη Βγάζει καθαρή Βδομάδα-Βδομάδα Και

εκτιμά Το χέρι-χέρι Τσίπρα Κομμένου αγκαλιά με
as καρέκλΒ tous θα συνεχιστεί μέχρι τελκσκπτώσεακ

Κύριε Σταϊκούρα as ξεκινήσουμε τη συζήτηση pas
με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 201 8
Ποια είναι τα σημεία στα οποία μπορεί να σταθεί κα
vds ώστε να έχει μια ενδεικτική εικόνα aïs nopEias
OTsOi«Mpasra2017
Σιο χαμηλότερο ρυθμό μεγέθυνσπΒ ins OiKOVopias

σε ενα μάλιστα ευνοϊκότερο ευρωπαϊκό περιβάλλον σε
σχέση με us εκτιμήσει που είχαν γίνει Και τούτο εξαιτίαε

κυρίου αλλα οχι μονο ίων μειωμένων επενδύσεων και
tns χαμηλη5 iöiujtikhs καιαναλωση5

Και σιην επίιευξη ίων δημοσιονομικών σιοχων οε ενα

δυσμενέστερο σε σχέση με us εκτιμήσει οικονομικό περιβάλλον

εξαιτίαε ίων νέων κυρίωε έμμεσων φορών
ιων εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών ιων περικοπών

oris συντάξεκ και στα κοινωνικά επιδόματα ιων κατασχέσεων

και Tns εσωιερική5 orâons πληρωμών ιδιαίτερα
με το πάγωμα των συντάξεων

Το αποτέλεσμα aunvs ins ανερμάτισπκ ηολιπ είναι

το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών να έχει συρρικνωθεί

η φοροδοτική tous ικανότητα να έχει εξαντληθεί
οι ληξιπρόθεσμΒ οφειλέ5 ίου ιδιωτικού τομέα αλλα

και του Δημοσίου να έχουν διογκωθεί η ανταγωνιστικότητα
να έχει υποχωρήσει η αναπτυξιακή αποοιαση απο us

αλλε ευρωπαία χωρε5 να έχει διευρυνθεί και κεφαλαιακοί

περιορισμοί να συνεχίζουν να υφίστανται

Το 201 8 θα υπάρξουν νέα μέτρα και vees περικοπές
Ναι θα υπάρξουν νέα μέτρα fliiöintas uipous 1 9 δισ

ευρω Μέτρα onü)s είναι οι νεε5 περικοπε5 στο ενιαίο
μισθολόγιο

οι προσθετε5 nepiKonés otis σύνταξε και σία
οικογενειακά επιδόματα η καιαργηση ίου ΕΚΑΣ η καταργηοη

φοροαπαλλαγών onus είναι η έκπτωση φόρου για
latpiKÉs εξετάσει η μείωση του επιόοματο5 Θερμανση5 η

επέκταση tns eiöikhs εισφορά5αλληλεγγυη5 η αύξηση
των συντελεστών ΦΠΑ και σε άλλα νησιά ο cpopos διαμο
vns οι ηρόσθετεε επιβαρυνθεί oris ασφαλιστικέΒ εισφο

ρεε για tous ελευθέρου επαγγελματίε5 Και ακολουθούν
και αλλα μειρα μεια το 20 1 8 με tnv ηεραιιερω περικοπή
κυρίων και επικουρικών συντάξεων και m μεγάλη μείωση
ίου αφορολογηιου ορίου

As περάσουμε στο θέμα των γερμανικών εκλογών
Τα αποτελέσματα και το yeyovos ότι ο κ Σόιμπλε δεν
θα είναι πλέον unoupyos Οικονομικών nun πιστεύετε

ότι θα επηρεάσουν τη χώρα pas lotis α εκτιμάτε
όα θα συμβεί από εδώ και στο εξικ για το Xptos
As περιμένουμε πρωία να δούμε m σύνθεση tns veos

κυβέρνησα ns προιεραιότητέ5 ms και us nofliOKés tns και
otn συνέχεια προχωράμε οε αξιολογική κρίση Σίγουρα
υπάρχουν ανοικτά ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με
τη χώρα pas και εγείρουν προβληματισμό όπα είναι ο
xpovos ολοκλήρωση tns 3ns Αξιολόγησης η ρύθμιση
του XpEous το μεταναοτευακό/προοφυγικό πρόβλημα

οι ευρωπαία oxeoeis με την Τουρκία κ.α
Σε ό,ιι άφορα ειδικότερα to ζήτημα tou Χρέου5 oas θυμίζω

ou η αναγκαία και ουσιαστική ρυθμισή του έχει μετατεθεί

με ευθύνη κυβέρνησα και δανεισιων για μειά in
ληξη ίου 3ου Μνημονίου Και npocpavios θα συνδυάζεται
με auornpous opous και προυποθέσεκ

Το μετεκλογικό τοπίο στη Γερμανία αν ειδικά συμμετάσχει

το FDP πιστεύετε όα ακυρώνει το αφήγημα
Μαξίμου για το τέλο των Μνημονίων
Το αφήγημα tns KußEpvnons είναι απλα ενα ακόμη

αφήγημα locos σε auto to εργο να παίξουν περισσότεροι
tou evos Eni ms ouoias η κυβέρνηση εχει ηδη υπογράψει
και η χωρα θο τελεί υπο στενό κοροέ ontüs και αν autos

ονομασθεί επι μακρά σειρά ειων Σημασία έχει αν θα
βαπτισθεί 4ο Μνημόνιο η θα δοθεί αλλο όνομα Υπενθυμίζω

ότι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ ΕΛ με την
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καιασφοφική διαπραγμάτευση ιου 1 ου εξαμήνου ίου
2015 οδήγησε τη χώρα στο 3ο αχρείαστο Μνημόνιο

Και με ιην ανικανότητα την ανευθυνότητα και την αναβλητικότητα

της την έχει δεομευαει με πρόσθετα μέτρα λιτότητα

και υψηλό πρωτογενή πλεονάσματα για μακρά περίοδο

μετά το 20 18

Eriians πόσο μπορεί να δυσκολέψει το κόμμα της
Ν Δ και τον κ Μητσοτάκη αν γίνει κυβέρνηση στην
πρόθεση του για συμφωνία για πρωτογενή πλεονάσματα

2 Και αν δεν δεχθούν οι εταίροι μια συμφωνία

με πρωτογενή πλεονάσματα 2 ποια είναι η

εναλλακτική aas πρόταση
Εμείς θα προτείνουμε θα διεκδικήσουμε και τελικά

στην πορεία θα επιτύχουμε μια νεα ρήτρα μεταρρυθμίσεων
και ανάπτυξης
θα δεσμευθούμε στην υλοποίηση ενος συνεκτικού προγράμματος

μεταρρυθμίσεων εντός και εκτόε του Προγράμ
paras για μετά το 20 1 8 η επιτυχη5 υλοποίηση του οποίου
θα οδηγήσει στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξα
απο us σημερινά εκτιμήσεις ίων θεσμών που θα προσεγγίζουν

η/και θα υπερβαίνουν την αναπτυξιακή δυναμική που

καταγραφόταν eras ôikés raus εκθέσεις το 20 1 4
Η αύξηση του πλούτου θα συμβάλει στη Βελτίωση ms

βιωσιμότητας του Χρέους οδηγώwas στη σταδιακή μείωση

των δημοσιονομικών στόχων σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα

Ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί θα

χρησιμοποιηθεί σταδιακά και σε Βάθος τετραετή για την

περαιτέρω μείωση φορών και ασφαλιστικών εισφορών
Υπενθυμίζω οτι to 20 1 4 η τότε Κυβέρνηση με αξιοπιστία

και αποτελεσματικότητα επέτυχε τη μείωση φορολογικών

συντελεστών κάτι που δεν προβλεπόταν στο 2ο
Μνημόνιο

0 πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του
έτους θα έχει ολοκληρωθεί η 3η Αξιολόγηση θεωρείτε

ότι μπορεί αυτό να το πετύχει η κυβέρνηση
Οι αξιολογήσεις δεν κλείνουν με δηλώσεις προθέσεων

αλλά με πράξεις Προσωπικά εύχομαι η αξιολόγηση

να κλείσει μέχρι το τέλος του έτους Ακόμη όμως
και σε αυτή την περίπτωση πάλι θα υπάρχει καθυστέρηση

αφου συμφωνά με την επικαιροποίηση του Προγράμματος

κατά ίο περασμένο καλοκαίρι η αξιολόγηση
θο πρέπει να κλείσει τέλος Οκτωβρίου

Τέλος Οκτωβρίου όμως έχει μετατεθεί η εκταμίευση
ms 2ης υποδόσης της 2ης Αξιολόγησης διαθέσιμη απο

1 ης Σεπτεμβρίου απολύτως αναγκαία για την αποπληρω¬

μή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου οι οποίες
πλέον έχουν σκαρφαλώσει στα 6 δισ ευρώ Αντιλαμβάνεται

κανείς τους χαλαρούς ρυθμούς και το παιχνίδι της

κυβέρνησης Όμως τα λάθη της κοστίζουν πολυ ακριβά
στην ελληνική κοινωνία

Η επίτευξη ρευστότητας στην αγορά είναι το ζητούμενο

για την ενίσχυση της πραγματικής Οικονομίας
Πώς θα το πετύχει αυτό μια κυβέρνηση της Ν.Δ

Πράγματι ένας απο τους πυλώνες της πρότασής μας είναι

η ενίσχυση της ρευστότητας για να μπορέσει η πραγματική

Οικονομία να ανασάνει ξανά Αυτό μπορεί να γίνει με την

αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων των
οποίων η απορροφητικότητα παραμένει εξαιρετικά χαμηλή
με την αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου

που διογκώνονται και με τη σταδιακή εξομάλυνση
της πιστωτικής επέκτασης

θυμίζω ότι περίπου 6 δισ ευρω υποχρεώσεις πληρώθηκαν

την περίοδο 20 1 3-20 1 4 Αυτό που απαιτείται είναι η

εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης ηου θα επαναφέρει καταθέσεις

στο τραπεζικό σύστημα και θα οδηγήσει στην κατάργηση

των capital contrat η Βελτίωση της διεθνούς εικόνας

της χωράς η οποία θα μειώσει το κόστος δανεισμού των

τραπεζών και η ορθολογική αντιμετώπιση του υψηλού
συσσωρευμένου αποθέματος μη εξυπηρετουμένων δανείων

Ομως ολα αυτά που είναι αναγκαία η σημερινή κυβέρνηση

δεν τα κάνει

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ ανέφερε ότι εκλογές στην
Ελλάδα θα γίνουν το 20 1 9 Επίσης παρατηρούμε
ότι η κυβερνητική συμμαχία είναι αρραγής Για ποιο
λόγο θεωρείτε ότι παρέχεται αυτή η στήριξη

Η Ν Δ διαχρονικά υποστηρίζει ότι η διενέργεια εκλογών

είναι εσωτερική υπόθεση της κάθε χώρας ορίζεται
από το θεσμικό της πλαίσιο και δεν πρέπει να γίνεται κατόπιν

επιθυμίας ή υπόδειξης έξωθεν
Ως εκ τούτου καμιά δήλωση δεν επηρεάζει τη στρατηγική

της Ν Δ και γι αυτό δεν έχει πρόβλημα με κανέναν
Πρόβλημα σχέσεων με τους εκπροσώπους των εταίρων
και δανειστών έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αφου για τρεις ημέρες την

εβδομάδα τούς βρίζει χωρίς να φέρνει καμιά αντίρρηση
στις επιθυμίες τους για τρεις τούς υμνεί χωρίς να εφαρμόζει

τα συμφωνηθέντα τη δε έβδομη αυτοθαυμάζεται που
τη βγάζει καθαρή βδομάδα-βδομάδα

Τέλος εκτιμώ ότι το χέρι-χέρι Τσίπρα Κομμένου
αγκαλιά με œ καρέκλες τους θα συνεχιστεί μέχρι τελικής

πτώσεως
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