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Ολοκληρώνεται

η χρηματοδότηση και
όχι τα μέτρα λιτότητας τονίζει στη
Realnews ο Χρήστος Σταϊκούρας και

υποστηρίζει ότι καθαρή έξοδος από τα μνημόνια

δεν πρόκειται να υπάρξει Παράλληλα
προσθέτει πως τα μέτρα αυτά είναι δεδομένα
και δεν συναρτώνται με το ύψος των πρωτογενών

πλεονασμάτων Αντιθέτως τα αντίμετρα
για τα οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση τελούν
υπό αίρεση και εξαρτώνται από την υπέρβαση

των ιδιαίτερα υψηλών στόχων για τα πρωτογενή

πλεονάσματα αναφέρει ο γαλάζιος
τομεάρχης Οικονομικών

ρα θα χρειαστείνα έχει χρηματοδοτική επάρκεια και ασφάλεια να

δανείζεται με χαμηλό κόστος από τις διεθνείς αγορές και να διαθέτει

ένα δίχτυ ασφαλείας χωρίς να επιβαρύνεται όμως η πραγματική

οικονομία Ολα αυτά σήμερα με ευθύνη της κυβέρνησης
δεν είναι διασφαλισμένα Συνεπώς ερωτήματα τύπου αποκλειστικής

διάζευξης αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται Η χώρα πρέπει
να σχεδιάσει σοβαρά το επόμενο βήμα ώστε να πετύχει τον βέλτιστο

συνδυασμό μεταξύ δύο στόχων μεγιστοποίηση του βαθμού
ελευθερίας της χώρας από τους δανειστές και ελαχιστοποίηση του

κόστους χρηματοδότησης της οικονομίας Η κυβέρνηση δυστυχώς

προσπαθείνα φτιάξει ταμειακό απόθεμα στραγγίζοντας την

πραγματική οικονομία Χρησιμοποιεί εις βάρος της ρευστότητας
τις κουτσουρεμένες δόσεις του δανείου επιβάλλει εσωτερική
στάση πληρωμών υπερφορολογεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις
προχωρά σε σχετικά ακριβές εκδόσεις χρέους όταν οι διαθέσιμοι
από το πρόγραμμα πόροι οι οποίοι με ευθύνη της δεν αντλούνται

προσφέρονται με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο

μείωσης των συντάξεων ή του αφορολόγητου
Με την ψήφο μόνο των κυβερνητικών βουλευτών τα μέτρα
αυτά είναι δεδομένα και δεν συναρτώνται με το ύψος των

πρωτογενών πλεονασμάτων Αντιθέτως τα αντίμετρα για τα
οποία πανηγυρίζει η κυβερνητική πλειοψηφία τελούν υπό

αίρεση και εξαρτώνται από την υπέρβαση των ιδιαίτερα υψηλών

στόχων από εφέτος για τα πρωτογενή πλεονάσματα
Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια μέσω

της συνειδητής επιλογής της κυβέρνησης να υπερφορολογήσει

νοικοκυριά και επιχειρήσεις των μαζικών κατασχέσεων

και αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και της εσωτερικής

στάσης πληρωμών σε κοινωνικά ευαίσθητους και αναπτυξιακά

κρίσιμουςτομείς όπωςείναι οι κοινωνικές δα πάνες
και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Το αποτέλεσμα
αυτήςτης ανερμάτιστης πολιτικής είναι να συρρικνώνεται το

διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών να διογκώνεται το ιδιωτικό

χρέος και να μην επιτυγχάνονται οι αναπτυξιακοί στόχοι

Χρήστος Σιπϊκουρπς Τομεάρχης Οικονομικών Ν.Δ βουΠευιής Φθιώτιδας

Καθαρή έξοδος
απο τα μνημόνια
δεν πρόκειται
να υπάρξει
Οι μνημονιακές πολιτικές και μάλιστα
φορτωμένες με πρόσθετες δεσμεύσεις

και νέα μέτρα λιτότητας θα συνεχιστούν
και μετά το καλοκαίρι

Για h υποστηρίζετεότι δεν θα υπάρξει καθαρή

έξοδος από τα μνημόνια με την ολοκλήρωση
του ελληνικού προγράμματος

Γιατί το μόνο που ολοκληρώνεται είναι η

χρηματοδότηση της χώρας μέσω του
προγράμματος

Αντιθέτως οι μνημονιακές πολιτικές

και μάλιστα φορτωμένες με πρόσθετες

δεσμεύσεις και νέα μέτρα λιτότητας
θα συνεχιστούν και μετά το καλοκαίρι Υπενθυμίζεται

ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει

νέες περικοπές στις συντάξεις και μεγάλη

μείωση του αφορολόγητου για μετά τη
λήξη του τρέχοντος προγράμματος Επίσης
έχει δεσμευτεί σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα

για πολλά χρόνια μετά το 201 8 ενώ

η υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων

για τη ρύθμιση του χρέους όχι μόνο
έχει μετατεθεί για μετά το καλοκαίρι αλλά
θα γίνει στον βαθμό που αυτό κριθεί τότε αναγκαίο

από τους θεσμούς και θα συνοδευτεί
από κάποιον αυστηρό μηχανισμό επιτήρησης

και εποπτείας Οι αναφορές άλλωστε
σε ημιαυτόματο μηχανισμό ρύθμισης του
χρέους και σε πρόγραμμα μεταμνημονι
ακής παρακολούθησης δεν είναι δικής μας
έμπνευσης Συνεπώς καθαρή έξοδοςαηό τα

μνημόνια δεν πρόκειται να υπάρξει
On χρειαστεί πιστοληπτική γραμμή στήριξης
Με δεδομένη την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης

μέσω του προγράμματος η χώ

Λέτε ότι θα φέρετε επενδύσεις ύψους 1 00 δια ευρώ Πώς θα γίνει

αυτό Εχετε το μαγικό ραβδάκι
Τέτοιο δήθεν ραβδάκι έχουν μόνο οι μαθητευόμενοι μάγοι που
διακατέχονται από αυταπάτες ψευδαισθήσεις και ιδεοληψίες Βιώσαμε

όλοι μας τα οδυνηρά αποτελέσματα των μαγικών τους
τα τρία τελευταία χρόνια Εμείς έχουμε διαχρονικά αποδείξει ότι

μπορούμε να δημιουργήσουμε πληρέστερα τις συνθήκες ανάπτυξης

της οικονομίας διαθέτουμε πολιτική βούληση αποφασισμένη

πολιτική ηγεσία όρεξη για σκληρή δουλειά και ένα ρεαλιστικό

τεκμηριωμένο και συνεκτικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο το
οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται Σχέδιο που

στηρίζεται στην αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής

με τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών

και επιχειρήσεων στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων
που θα βελτιώσουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα και την
επενδυτική ελκυστικότητα της οικονομίας και στην ενίσχυση της
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία Σχέδιο με στόχο την
επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης τη βελτίωση της
παραγωγικότητας παραδοσιακών και νέων συντελεστών παραγωγής

τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής Αντιθέτως το σχέδιο της κυβέρνησης

το οποίο ουσιαστικά κατατέθηκε εν κρυπτώ στους
θεσμούς με 2 χρόνια καθυστέρηση χωρίς να υπάρξει στοιχειώδης

διαβούλευση και συζήτηση με κοινωνικούς εταίρους παραγωγικούς

φορείς και επιστημονικό δυναμικό της χώρας κατά την
εκπόνηση του θα φέρει το γνωστό πια αρνητικό αναπτυξιακό
πρόσημο του ΣΥΡΙΖΑ Αυτό το σχέδιο δεν δεσμεύει την επόμενη

κυβέρνηση της Ν.Δ
Τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία

χρόνια θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποτροπή της

Το αίτημα Ερντογάν για ανταλλαγή των 8 Τούρκων στρατιωτικών

με τους 2 Ελληνες το απέρριψαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις

Δεν θα έπρεπε στα μεγάλα θέματα να υπάρχει συνεννόηση

μεταξύ των κομμάτων
Επίτηςουσίαςτου ζητήματος όλα τα πολιτικά κόμματα υποστηρίξαμε

ότι η Ελλάδα δεν μπορείνα δεχθεί ούτε αμφισβήτηση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της ούτε πολιτικές που αντιβαίνουν

στους κανόνες καλής γειτονίας Επομένως δεν πρόκειται

να μπει σε καμία λογική ανταλλαγής ή συμψηφισμού
Σεό,τι αφορά τη συνεννόηση ας δούμε κατ αρχάς αν αυτή υφίσταται

εντόςτης κυβέρνησης Διότι αποδεικνύεται καθημερινά
ότι στο σύνολο σχεδόν των εθνικών μας θεμάτων δεν υπάρχει
ενιαίο κυβερνητικό κέντρο αποφάσεων επικρατεί σύγχυση
και εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα Προσωπικά θα επαναλάβω

ότι η πολιτική και κοινωνική συνεννόηση είναι αναγκαία

συνθήκη για την ομαλή και ανοδική πορεία της χώρας
Ομωςαυτή πρέπει να χτίζεται διαχρονικά με όρουςειλικρίνει
αςκαι εθνικής ευθύνης ενώ απαιτεί αξιοπιστία και εμπιστοσύνη

Συστατικά ουσίας που απουσιάζουν από τη σημερινή κυβέρνηση

Αντιθέτως η Ν.Δ στη μακρά τηςδιαδρομή έχει αποδείξει

ότι τηρεί εθνικά υπεύθυνη στάση και δεν κερδοσκοπεί
πολιτικά πάνω στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών

Υπάρχει χώροςγια δημιουργίανέου κόμματοςδεξιά της Ν Δ
Η Ν.Δ είναι η μεγάλη πατριωτική φιλελεύθερη κοινωνική
και ριζοσπαστική πολιτική δύναμη τηςχώρας με εκτεταμένες
και βαθιές ρίζες στις λαϊκές δυνάμεις Είναι βαθιά δημοκρατική

πολυσυλλεκτική συνθετική συνεκτική προσαρμοστική
γνήσια προοδευτική και αντιλαϊκιστική Είναι συνεπώς προφανές

ότι ουσιαστικός χώρος δεν υπάρχει παρά μόνο χώρος
για να υπηρετηθούν προσωπικές στρατηγικές
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