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Τακτική των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΑ η χειραγώγηση
και ο έλεγχος των MME

Η τυχοδιωκτική κυβέρνηση του ναι σε όλα πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες
Μειώσεις φορολογικών συντελεστών προαναγγέλλει
μέσω του Φιλελεύθερου ο βουλευτής Φθιώτιδας της
Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας ενώ δηλώνει

ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να βρει τις απαιτούμενες

λύσεις Πάντα στα δύσκολα η πολιτική λύση
αναζητείται από τη Ν.Δ είναι το μήνυμα που στέλνει
και εξηγεί ότι στόχος της παράταξης είναι να πείσει
τα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας ότι πρέπει να
αποτελέσει την ορθολογική επιλογή τους και όχι επιλογή

ύστατης πολιτικής καταφυγής Ακόμα μιλά
για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να υπερφορολογήσει

τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και τέλος
κάνει λόγο για τυχοδιωκτική κυβέρνηση του ναι σε
όλα που πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες

Ετσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα αποκτά η χώρα

πιστεύετε δυναμική διατηρήσιμης ανάπτυξης
τα επόμενα χρόνια
Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν

ότι η οικονομία έχει μπει σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή

τροχιά Η οικονομία την περίοδο 201 5-2016

κατρακύλησε και πάλι στην ύφεση ενώ το 20 1 7 παρουσίασε

ασθενική μεγέθυνση διευρύνοντας το χάσμα

από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες
Η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να

υπερφορολογήσει

τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
η αδυναμία υλοποίησης αναπτυξιακών

μεταρρυθμίσεων και η συρρίκνωση της ρευστότητας

στην πραγματική οικονομία αποτελούν

βαρίδια στα πόδια της οικονομίας
Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαία άμεσα η

αλλαγή της οικονομικής πολιτικής

Ποια εκτιμάτε ότι μπορεί
να είναι η αντίδραση των
αγορών μετά το καλοκαίρι

απέναντι σε μια
χώρα με τεράστιο χρέος

αναιμική ανάπτυξη
και πιστοληπτική

αξιολόγηση στην
τελευταία βαθμίδα

Και μάλιστα
με μια κυβέρνηση
έτοιμη να ανοίξει
τονασκό τουΑιόλου

με την εκ νέου

παροχολογία
Προφανώς αυτά

τα στοιχεία
αποτέλεσμα κυρίως

κυβερνητικών
πράξεων και

παραλείψεων δεν
θα βοηθήσουν την
προσπάθεια της χώρας

να βγει με διατηρήσιμο

τρόπο
στις αγορές αντλώντας

κεφάλαια με χαμηλά
επιτόκια

Εάν η κυβέρνηση ήταν αξιόπιστη σοβαρή και υπεύθυνη

εάν είχε υλοποιήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο
μεταρρυθμίσεων εάν είχαν αναληφθεί πρωτοβουλίες

για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημόσιου
χρέους και εάν η χώρα είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης τότε τα επιτόκια δανεισμού
με δεδομένο το ευνοϊκό ευρωπαϊκό περιβάλλον θα
ήταν σήμερα ακόμη χαμηλότερα και λογικά Τα πεπραγμένα

της σημερινής κυβέρνησης δεν μας κάνουν
αισιόδοξους και για το μέλλον

Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη για την επόμενη
ημέρα Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα που έχετε εκπονήσει

μπορεί να πείσει τους πολίτες να σας εμπιστευτούν

ξανά
Είναι γεγονός ότι οι πολίτες είναι πιο δύσπιστοι ενώ οι

προβληματικές και ταχύτατα μεταβαλλόμενες εσωτερικές

και εξωτερικές οικονομικές κοινωνικές και
πολιτικές συνθήκες καθιστούν ακόμη μεγαλύτερες τις
απαιτήσεις τους από τη Νέα Δημοκρατία
Αυτό όμως δεν γίνεται για πρώτη φορά Πάντα στα
δύσκολα η πολιτική λύση αναζητείται από τη Νέα Δημοκρατία

Παράταξη η οποία έχει καταγράψει
τις περισσότερες και σημαντικότερες

επιτυχίες τα μικρότερα λάθη και τις λιγότερες

παραλείψεις συγκριτικά με τους
πολιτικούς αντιπάλους της Γι αυτό αν
και διαχρονικά πολιτεύθηκε μακριά από
ψεύδη και λαϊκισμούς οι πολίτες με
την εμπιστοσύνη τους αθροιστικά την

έχουν αναδείξει ως την πρώτη ως την πιο
ισχυρή πολιτική δύναμη της χώρας

Σήμερα όπως απεδείχθη και στο
όσφατο συνέδριο της
ίναι και πάλι έτοιμη να
ανταποκριθεί με ευθύνη
στην εμπιστοσύνη των
πολιτών Διαθέτει στιβαρή

και αποφασισμένη
πολιτική ηγεσία γνώση
και εμπειρία βούληση
και σοβαρότητα δικαιωμένο

ιδεολογικό
πυρήνα συνεκτικό
προγραμματικό λόγο

τον οποίο διαρ¬
κώς εμπλουτίζει και
επικαιροποιεί ένα
ρεαλιστικό σχέδιο
επίτευξης βιώσιμης

ανάπτυξης δημιουργίας

ποιοτικών
θέσεων απασχόλησης

και ενίσχυσης της κοινωνικής

συνοχής Στόχος
της είναι να πείσει ευρύτερα
στρώματα της κοινωνίας ότι
πρέπει να αποτελέσει την
ορθολογική επιλογή τους
και όχι επιλογή ύστατης

πολιτικής καταφυγής

Η Νέα Δημοκρατία πολλές φορές έχει μιλήσει για
υπερφορολόγηση κυρίως της μεσαίας τάξης Υπάρχει

η δυνατότητα να αλλάξει αυτό στον ορατό χρονικό

ορίζοντα
Ναι υπάρχει η δυνατότητα Αρκεί αυτό να αποτελεί
πολιτική επιλογή και προτεραιότητα της εκάστοτε
κυβέρνησης κάτι που δεν ισχύει για τη σημερινή
Για την υλοποίηση της πολιτικής μείωσης των φόρων
εκτός της χρήσεως ισοδυνάμων θα υλοποιηθεί μια νέα

ρήτρα μεταρρυθμίσεων με σκοπό την επίτευξη υψηλότερων

ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση

με τις σημερινές εκτιμήσεις των θεσμών 1 που
θα προσεγγίζουν ή/και θα υπερβαίνουν την αναπτυξιακή

δυναμική που καταγραφόταν στις δικές τους
εκθέσεις το 2014 1,9
Η αύξηση του πλούτου θα οδηγήσει στη βελτίωση

της βιωσιμότητας του χρέους και αυτή με τη
σειρά της στη σταδιακή μείωση του στόχου για τα
πρωτογενή πλεονάσματα Η επίτευξη των νέων
πιο ρεαλιστικών πλεονασμάτων θα επιτυγχάνεται
μέσω της αυτοτροφοδοτούμενης αναπτυξιακής
διαδικασίας χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων
λιτότητας
Ενώ παράλληλα ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί

θα χρησιμοποιηθεί παδιακά για περαιτέρω

μειώσεις φορολογικών συντελεστών

Εκτιμάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στήνει σύστημα διαπλοκής
για να ελέγξει τα MME
Η κυβέρνηση έχει ως πάγια τακτική σε όλα τα ιιεδία
και επίπεδα της δημόσιας σφαίρας in δημιουργία
γκρίζων ζωνών με σκοπό τη χειραγώγηση και τον

έλεγχο τους Αυτό επιδιώκει και στον χώρο των MME

Το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή

περιέχει αν όχι περισσότερα θετικά απ ό,τι αρνητικά

όπως ισχυρίζεται ο υπουργός Οικονομικών
κάποια θετικά στοιχεία
Υπάρχουν κάποιες λίγες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου

που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση
αν και αυτές εμπεριέχουν ασάφειες
Οι περισσότερες όμως διατάξεις επιβεβαιώνουν την
αστοχία προηγούμενων ρυθμίοεων της σημερινής κυβέρνησης

στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό καζινοποι
ούν τη χώρα δημιουργούν νέες διοικητικές δομές με
πρόσθετο κόστος και εγγενείς αδυναμίες ανοίγουν
παράθυρα εξαιρέσεων από το Δημόσιο Λογιστικό

είναι άτολμες ημιτελείς και αποσπασματικές
Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η δήθεν κόκκινη γραμμή έχει
καταπατηθεί και ότι η τυχοδιωκτική κυβέρνηση του
ναι σε όλα πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες

éé
Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης

δεν μας κάνουν αισιόδοξους
για το μέλλον
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