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ΑΡΘΡΑ

Οι Βασικοί άξονες του
ρεαλιστικού σχεδίου της Ν Δ
Τα

τρία τελευταία χρόνια η
χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά
την ανερμάτιστη και ιδεολη
πτική διακυβέρνηση των ΣΥ

ΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ
Νέα αχρείαστα μνημόνια ψηφίστη

καν και πολλά δισεκατομμύρια ευρώ
πρόσθετα μέτρα λιτότητας ελήφθησαν
κυρίως μέσω της διόγκωσης της φορολογικής

επιβάρυνσης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων που συρρίκνωσαν σημαντικά

το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών

και διόγκωσαν το ιδιωτικό χρέος
Το αποτέλεσμα είναι αφού η οικονομία

κατρακύλησε και πάλι στην ύφεση
την περίοδο 2015-2016 να παρουσιάζει

ασθενική μεγέθυνση το 2017
πολύ χαμηλότερη από την πρόβλεψη
διευρύνοντας το χάσμα με τις υπόλοιπες

ευρωπαϊκές οικονομίες
Δυστυχώς η ίδια συνταγή της ακόμη

μεγαλύτερης φορολογικής επιβάρυνσης
των κατασχέσεων των περιουσιών

και των πλειστηριασμών των ακινήτων
των πολιτών της αδυναμίας υλοποίησης

διαρθρωτικών αλλαγών και προσέλκυσης

επενδύσεων καθώς και της
συρρίκνωσης της ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία προβλέπεται
και για το 2018 καθιστώντας και πάλι
τις μακροοικονομικές προβλέψεις της
κυβέρνησης αισιόδοξες

Το ζητούμενο συνεπώς σήμερα λίγους

μήνες πριν το τέλος του τρέχοντος

προγράμματος και με δεδομένο
ότι καθαρή έξοδος από τα μνημόνια
δεν μπορεί να υπάρξει αφού η κυβέρ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΐΚΟΥΡΑΣ

Βουπευιής Φθιώιιδας
και ιομεάρχπς Οικονομικών

ιης Ν.Δ

νηση έχει δεσμεύσει τη χώρα με 5,1
δισ ευρώ νέα μέτρα λιτότητας μετά το
2018 και με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα

για μακρά περίοδο είναι να σχεδιάσουμε

την επόμενη μέρα της χώρας
με στόχο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη τη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

και την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής

Σε αυτή την κατεύθυνση η Νέα Δημοκρατία

έχει καταθέσει ένα συνεκτικό
και ρεαλιστικό σχέδιο με βασικούς

άξονες

Την αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής

με την απλοποίηση και σταθεροποίηση

της φορολογικής νομοθεσίας
και με τη στοχευμένη και σταδιακή

μείωση των φορολογικών συντελεστών
νοικοκυριών και επιχειρήσεων

► Την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και
τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας

διοίκησης που θα βελτιώσουν την
διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας και θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα

I Την ενίσχυση της ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία με την εμπρο
σθοβαρή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων

οφειλών του Δημοσίου και
τη σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής

επέκτασης μέσα από τη διαχείριση
του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος

μη εξυπηρετούμενων δανείων και
τη σταδιακή επιστροφή καταθέσεων
εξαιτίας της αποκατάστασης κλίματος
εμπιστοσύνης

► Την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης
στρατηγικής για την αλλαγή του παραγωγικού

μοντέλου της οικονομίας με
τη μετάβαση από μια οικονομία βασισμένη

στην κατανάλωση εισαγόμενων
προϊόντων σε μια ανταγωνιστική και
εξωστρεφή οικονομία δίνοντας ιδιαίτερη

βαρύτητα στις ενδογενείς πηγές
ανάπτυξης όπως είναι η παιδεία η
έρευνα και η καινοτομία

Η υλοποίηση αυτών των πολιτικών
απαιτεί μία μεταρρυθμιστική σοβαρή
υπεύθυνη συνεκτική και αξιόπιστη
κυβέρνηση

Και αυτά η σημερινή κυβέρνηση
ούτε τα διαθέτει ούτε μπορεί να τα
αποκτήσει
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