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Η Β χρηστού
Wk~Z.~^Ê ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ

Σχέδιο αποφασιστικότητα
και υπευθυνότητα
ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα όλων των
πολιτών να επιστρέψει ένα ποσοστό τουλάχιστον

από την αυξημένη διαρροή εγκεφάλων
και να ανταποκριθεί η χώρα στον δομικό

μετασχηματισμό της εργασίας εξαιτίας
της τεχνολογικής επανάστασης Σχέδιο με
στόχο μια επενδυτική έκρηξη ύψους 100 δισ
ευρώ την επόμενη πενταετία ώστε να καλυφθεί

το επενδυτικό κενό που υπάρχει και να
επιστρέψουν οι επενδύσεις στον μέσο ευρωπαϊκό

όρο

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχει καταθέσει και διαρκώς

εμπλουτίζει ένα τέτοιο συνεκτικό και
τεκμηριωμένο οικονομικό σχέδιο με τρεις
βασικούς πυλώνες

1ος Η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής
πολιτικής με την υλοποίηση πολιτικών

που θα στοχεύουν στη σταδιακή μείωση των
φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών

εισφορών νοικοκυριών και επιχειρήσεων
τη δημιουργία ενός απλοποιημένου και

σταθερού φορολογικού συστήματος και την
καθολική χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών

2ος Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου

μεταρρυθμίσεων με την ενδυνάμωση
του υγιούς ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων

και υπηρεσιών την υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων

και την αξιοποίηση της δημόσιας

περιουσίας την ενίσχυση της ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης τη δημιουργία ενός

Πρέπει να κινηθούμε
γρήγορα αποτελεσματικά
και ασυμβίβαστα απέναντι
στην παραίτηση και
στο τέλμα υπηρετώντας
δυναμικά την αρμονική
ισορροπία μεταξύ
οικονομικής
αποτελεσματικότητας
και κοινωνικής
δικαιοσύνης

αποτελεσματικού σύγχρονου και παραγωγικού
κράτους τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

και την επιτάχυνση των διαδικασιών
στο δικαστικό σύστημα την επένδυση στις
ενδογενείς πηγές ανάπτυξης όπως είναι η
παιδεία η έρευνα και η καινοτομία

3ος Η ενίσχυση της ρευστότητας με την αξιοποίηση

των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων

την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων την αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και
τη σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης

μέσα και από την ορθολογική αντιμετώπιση

του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος

μη εξυπηρετούμενων δανείων με
κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία

Η ΥΑΟΠΟΙΗΣΗ αυτού του σχεδίου θα οδηγήσει

σε υψηλότερους σε σχέση με τους σημερινά

εξαιρετικά χαμηλούς και μελλοντικά
συρρικνούμενους ρυθμούς μεγέθυνσης της
οικονομίας Αυτή με τη σειρά της θα βελτιώσει

ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητα
του χρέους δίνοντας τη δυνατότητα για σταδιακή

αποκλιμάκωση των υψηλών δημοσιονομικών

στόχων προσθέτοντας βαθμούς
ελευθερίας για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις
φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών
εισφορών Ολα αυτά όμως προϋποθέτουν μια
μεταρρυθμιστική υπεύθυνη και αξιόπιστη
κυβέρνηση που θα υλοποιήσει πραγματικά
προοδευτικές και γνήσια πατριωτικές πολιτικές

Και αυτά με τη σημερινή διακυβέρνηση
αποτελούν ζητούμενα

Η ΧΩΡΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ όμως αρκετά δυνατά ιστορικά

γεωπολιτικά περιβαλλοντικά και γεωγραφικά

στοιχεία και ένα καλά εκπαιδευμένο
και οξυδερκές ανθρώπινο δυναμικό ώστε να
καταστεί ισχυρό οικονομικό και γεωπολιτικό
κέντρο Ζητούνται όραμα στρατηγικό σχέδιο
και προ παντός πίστη στις δυνατότητες την
ιστορία και την προοπτική της πατρίδας και
των πολιτών της ώστε να δημιουργήσουμε
την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης Ο βαθμός
επιτυχίας αυτού του μείζονος εθνικού στόχου
εξαρτάται από όλους μας

Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ πρώην Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ
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