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Xpnoros Σταϊκούραβ

Η κυβέρνηση
επέβαλε ns
rapuconés
oris συντάΕειβ
ΠΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ τουs φόρουs θα πρέπει και να το πιστεύείΞ

Ο υπουργοί Οικονομικών αιθεροβατεΐ υποστηρϊιονταϊ
ότι η φορολογία των πολιτών δεν είναι υψηλή
δηλώνει ο τομεάρχης Οικονομικών ms Nèas Δημοκρατία5

Αναμένουμε να δούμε και να αξιολογήσουμε
το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα όταν

η κυβέρνηση δεήσει να μα$το παρουσιάσει
δηλώνει ο τομεάρχα Οικονομικών Tns Néas

Δημοκρατία Xpnoros iTalKoùpas στο business
stories καταγγέλλοντα5 την εν κρυπτώ κατάθεση

του κειμένου otous εταίροι και
πηγαινέλα με tous θεσμοί xujpis διαβούλευση

και συζήτηση με πολιτικά κόμματα κοινωνικούς

εταίροι και φορείς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
9&$ρa ta tfi sögma i I com

Στη
συνέντευξη που παραχώρησε ο κ

ZTaïKOÙpas κατηγορεί την κυβερνητική
συμμαχία ότι επέβαλε Tis περικοπέ5
eras συντάξει xcopis να κερδίσει μείωση

τωνπλεονασμάτων Στο πλαίσιο αυτό μιλάει για
εμπαιγμό των πολπών με ανεύθυνες και αντιφατικές

δηλώσεις και ζητάει να ενημερωθούν υπεύθυνα

Μεταξύ άλλων κάνει λόγο για ανελέητο κυνήγι
των φορολογουμένων μέσω κατασχέσεων και
αναγκαστικών μέτρων είσπραξα unoornpizovras
ότι η κυβέρνηση επέλεξε να στερήσει πόροα από
αναπτυξιακά κρίσιμους και κοινωνικά ευαίσθητους

τομείς όηως είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

και η χορήγηση συντάξεων σε δικαιούχους
Μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου oris 20

Αυγούστου η χώρα θα ενταχθεί σε καθεστα αυστηρότερα

σε σχέση με Tis äXhes χώρε5 εποπτεία5

xoopis να λαμβάνει τη χρηματοδότηση των εταίρων

σημειώνει ο βουλευ™ Φθιώτιδαβ Tns ΝΔ Επίσα
επαναλαμβάνει τη δέσμευση Tns αξιωματικά
αντιπολίτευση για στοχευμένη μείωση φόρων
με στόχο υψηλότεροι ρυθμού5 ανάπτυξα

Το 2014 η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εΕα

σφαλίσει την προληπτική πιστωτική γραμμή
Σήμερα οι εΕελίέειε δείχνουν ότι μάλλον πάμε npos
ένα αυστηρό εργαλείο ενισχυμένα εποπτείαβ Τι
είναι καλύτερο από τα δύο
Η προληπτική πιστωτική γραμμή εμπεριέχει την

ενισχυμένη εποπτεία την οποία φαίνεται να αποδέχεται

η ελληνική κυβέρνηση σε αντιδιαστολή με
τη oaepcos ηπιότερη μετα-προγραμματική εποπτεία
που υιοθετήθηκε από Tis άλλε5 ευρωπαία χώρε5
που ακολούθησαν προγράμματα προσαρμογή5
Ενισχυμένη εποπτεία που βάσει των ευρωπαϊκών
κανόνων θα περιλαμβάνει τριμηνιαίε5 εκθέσει
παρακολούθησα και θα συνοδεύεται από αυστη

poùs ôpous και προϋποθέσει πιθανακ συνδεό

μενοα με την υλοποίηση μέτρων ελάφρυνσα του
χρέοα Συνεπώς η χώρα θα ενταχθεί σε καθεστώ5

αυστηρότερα σε σχέση με Tis άλλε5 χώρε επο
πτεία5 xcopis να λαμβάνει τη χρηματοδότηση των

εταίρων Χρηματοδότηση που επιδιώκει να καλύψει

η κυβέρνηση eis ßäpos Tns πραγματική5 οικο
νομία5 μέσω των υπερ-πλεονασμάτων Tns χρησι
μοποίησα των κουτσουρεμένων δόσεων του
δανείου και των ακριβών εκδόσεων xpéous όταν
οι διαθέσιμοι από το πρόγραμμα πόροι οι οποίοι
KüKcos δεν αντλούνται προσφέρονται με πολύ
χαμηλότερο επιτόκιο

Η κυβέρνηση ôpu>s υπερκαλύπτει tous δημοσιονομικούς

oröxous και η χώρα επιστρέφει ônu>s

ισχυρίζεται στην κανονικότητα
Η υπερκάλυψη των στόχων οφείλεται στη συνειδητή

επιλογή Tns κυβέρνησα να υπερφορολογή
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Η χώρα θα ενταχθεί σε καθεστώς

αυστηρότερης σε σχέση με τις άλλες χώρες
εποπτείας χωρίς να λαμβάνει τη
χρηματοδότηση των εταίρων
Χρηματοδότηση που επιδιώκει να καλύψει
η κυβέρνηση εις βάρος της πραγματικής
οικονομίας μέσω των υπερ-πλεονασμάτων
και των ακριβών εκδόσεων χρέους
όταν οι διαθέσιμοι από το πρόγραμμα πόροι
που κακώς δεν αντλούνται προσφέρονται
με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο

σει νοικοκυριά και επιχειρήσει να επιδοθεί σε ανελέητο

κυνήγι των πολιτών μέσω κατασχέσεων και αναγκαστικών

μέτρων είσπραξης και να στερήσει πόρους από
αναπτυξιακά κρίσιμοι και κοινωνικά ευαίσθητοι τομεί5
cmcos είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η

χορήγηση συντάξεων σε δικαιούχοι
Το αποτέλεσμα outos τα πολιτικής επιλογής είναι η

αδυναμία επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων και η

διόγκωση του ιδιωτικού xpéous με xis ληξιπρόθεσμες
οφειλές των πολιτών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία
να είναι σήμερα αυξημένες κατά 55 σε σχέση με το
τέλος του 2014 Σε ό,τι αφορά την κανονικότητα αλήθεια
γιατί κάποιοι θριαμβολογούν όταν εξακολουθούν να

υφίστανται κεφαλαιακοί περιορισμοί συνεχίζουν να

επιβάλλονται νέοι φόροι και πρόσθετες περικοπές oris
συντάξεις διευρύνονται οι ευέλικτες μορφές εργασία5
παραμένουν σταθερά υψηλέ5 οι λη&πρόθεσμε5 οφειλέ5
του Δημοσίου υποβαθμίζεται η ποιότητα των θεσμών
διακυβέρνησα η χώρα παραμένει απούσα από το
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσα και το ονομαστικό
ΑΕΠ τα δεν έχει ακόμη φτάσει στο ύψος που ήταν το
2014 As αφήσουν επιτέλοα κάποιοι στην άκρη xis αυταπάτες

που τόσο πολύ κόστισαν στη χώρα τα τελευταία
χρόνια Γιατί δυστυχώς αντί για κανονικότητα έχουμε
μια κατάσταση παραλυτικής στασιμότητας
Τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μπορούν να

ακυρώσουν τη μείωση των συντάξεων
Με την ψήφο μόνο των κυβερνητικών βουλευτών η
επιπλέον αχρείαστη μείωση των συντάξεων η οποία
ήδη εφαρμόζεται orous νέους συνταξιούχους δεν συναρτάται

με το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων
Αντιθέτου τα αντίμετρα για τα οποία πανηγυρίζει η

κυβερνητική πλειοψηφία τελούν υπό αίρεση και εξαρτώνται

από την υπέρβαση των ιδιαίτερα υψηλών στόχων
από φέτος για τα πρωτογενή πλεονάσματα Συνεπώς

αντί η κυβέρνηση να εμπαίζει tous πολίτε5 με ανεύθυνε5
και αντιφατικέ5 δηλώσει καλύτερα va tous ενημερώσει

αναλυτικά και υπεύθυνα για Tis νέε5 περικοπέ5 oris
συντάξει που η ίδια επέβαλε
Ζητάτε εκλογές και καταγγέλλετε ότι το αναπτυξιακό

σχέδιο ms χώρας γράφεται oris ΒρυΣέλλες Ποια είναι
η δική aas ενημέρωση ως τομεάρχη Οικονομικών ins
Ν.Δ για το λεγόμενο ολιστικό πλάνο που καταρτίζεται

από τον κ Ευκλείδη Τσακαλώτο
Karopxàs κατά πάγια πρακτική δεν σχολιάζω ôiappoés
ή κείμενα εργασία5 Αναμένουμε να δούμε και να αξιολογήσουμε

το αναπτυ&ακό σχέδιο για τη χώρα όταν η

κυβέρνηση δεήσει va ias το παρουσιάσει Μπορώ να
σχολιάσω όμω5 τη διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση

και τα μέχρι σήμερα αναπτυξιακά πεπραγμένα
τα Η διαδικασία δείχνει προχειρότητα και είναι υποτιμητική

για τη χώρα περισσότερα από δύο χρόνια καθυστέρησα

με βάση xis μνημονιακές δεσμεύσει στο

όποιο κείμενο εργασία5 εν κρυπτώ κατάθεση orous
εταίρους και πηγαινέλα με tous θεσμού5 xGopis στοιχειώδη

διαβούλευση και συζήτηση με τα πολιτικά κόμματα
tous KOivcûviKOùs εταίρους tous παραγωγικούς και

επιστημονικού5 φορείς Σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα
τα κυβέρνησα υπενθυμίζω ότι μετά την ανάκαμψη
του 2014 η οικονομία επέστρεψε στην ύφεση το 2015 και
το 2016 παρουσίασε τεράστια υστέρηση στον αναπτυξιακό

στόχο του 2017 και όπως δείχνουν όλες οι αναθεωρημένες

προβλέψεις των θεσμών θα αποτύχει και το
2018
Αυτό είναι το αποτύπωμα των ιδεοληψιών των παλινωδιών

και της ανευθυνότητας της σημερινής κυβέρνησης
της κυβέρνησης που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να

διασφαλίσει την αναγκαία για τη χώρα υψηλή και διατηρήσιμη

ανάπτυξη
Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί με

απόφαση του Eurogroup το 2017 σε πρωτογενή πλεονάσματα

3,5 του ΑΕΠ έως το 2022 Ωστόσο με αυτό
το δεδομένο η Ν.Δ πώς θα τηρήσει τη δέσμευσή της
να μειώσει tous φόρους
Πράγματι η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει τη χώρα στην
επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για μεγάλο

χρονικό διάστημα και μάλιστα με ιδιαίτερα χαμηλούς
ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης Εμείε πιστεύουμε ότι
η άμεση υλοποίηση ενός συνεκτικού μεταρρυθμιστικού
προγράμματος με στοχευμένη μείωση φόρων υλοποίηση

διαρθρωτικών αλλαγών και ενίσχυση της ρευστότητας

στην οικονομία θα οδηγήσει στην επίτευξη
υψηλότερων ρυθμών μεγέθυνσα Αυτή με τη σειρά tos

θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους δίνοντας τη
δυνατότητα για σταδιακή αποκλιμάκωση των ήδη υψηλών

δημοσιονομικών στόχων συνεπώς δημιουργώντας
βαθμούς ελευθερίας για περαιτέρω μειώσει φορολογικών

συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών Υπενθυμίζω

ότι το 2014 μειώθηκαν φορολογικοί συντελεστέ5
π.χ ΦΠΑ στην εστίαση ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσα

έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης ασφαλιστικές εισφορές
κ.α χωρίς αυτό να προβλέπεται στο μνημόνιο
Για να μειώσει όμω5 tous cpôpous θα πρέπει και να το
πιστεύει Δυστυχώς ακόμη και σήμερα ο αρμόδΐ05
unoupyôs όχι μόνο ιδεολογικά δεν το πιστεύει αλλά και

αιθεροβατεί υποστηρίζοντας ότι η φορολογία των πολιτών

δεν είναι υψηλή

Η υπερκάλυψη των στόχων οφείλεται στη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να
υπερφορολογήσει

νοικοκυριά και επιχειρήσεις να επιδοθεί σε ανελέητο κυνήγι των πολιτών μέσω
κατασχέσεων και αναγκαστικών μέτρων είσπραίης Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής επιλογής
είναι η αδυναμία επίτευίης των αναπτυξιακών στόχων και η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους
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