Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στους πολίτες
σχέδιο που απαντά στις προκλήσεις
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ *

Σε λίγες ημέρες διεξάγονται εκλογές, από τις οποίες θα προκύψει η σύνθεση
του Εθνικού Κοινοβουλίου και η Κυβέρνηση της χώρας για τα επόμενα 4 χρόνια.
Κρίσιμες εκλογές.
Διότι αφενός το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και
των Βαλκανίων είναι ασταθές και αφετέρου γιατί και η ίδια χώρα δεν έχει βγει από
την πολύπλευρη κρίση και δεν έχει βρει σταθερό βηματισμό προς την εθνική
ανασυγκρότηση.
Τα τελευταία 4,5 χρόνια, η «δημιουργική ασάφεια», οι «αυταπάτες», οι
αυτοσχεδιασμοί και οι ιδεοληψίες της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επέφεραν τεράστιο
κόστος στη χώρα, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Η χώρα, το 2015, «τρέκλισε» επικίνδυνα και
διασώθηκε χάρη στο υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε η Νέα Δημοκρατία και άλλες μικρότερες
πολιτικές δυνάμεις της τότε αντιπολίτευσης. Έκτοτε, νέο αχρείαστο μνημόνιο ψηφίστηκε και πολλά
δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετα μέτρα λιτότητας ελήφθησαν.
Η απελθούσα Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ανεπαρκής για να προωθήσει την εθνικά αναγκαία
πορεία. Ειδικότερα, στο πεδίο της οικονομίας με την συνειδητή επιλογή της υπερφορολόγησης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων και της εσωτερικής στάσης πληρωμών, υπονόμευσε την αναπτυξιακή προοπτική της,
συνέθλιψε τη μεσαία τάξη, μείωσε το διαθέσιμο εισόδημα, φτωχοποίησε την κοινωνία, εφάρμοσε πολιτικές
που έπνιξαν τις επιχειρήσεις, διόγκωσε το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος, και δεν κατάφερε να προσελκύσει
εκείνες τις επενδύσεις που θα βελτίωναν την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.Ενώ, η απελθούσα
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε από ανικανότητα είτε συνειδητά, έχει τοποθετήσει μία σειρά από «ωρολογιακές
βόμβες» στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας.
Οι προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα – μεταξύ των οποίων και η μείωση του συσσωρευμένου
αποθέματος «κόκκινων δανείων» – είναι μπροστά μας, το Δημόσιο συνεχίζει να μην αποπληρώνει τις
υποχρεώσεις του, η ρευστότητα δημοσίων φορέων και οργανισμών – όπως είναι η ΔΕΗ, τα ΕΛΤΑ και οι
αστικές συγκοινωνίες – επιδεινώνεται, το Κράτος διογκώνεται, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνεχώς
υποχωρεί, ενώ η επιτήρηση παραμένει αυστηρή και ενισχυμένη.
Έτσι η χώρα δεν έχει ακόμη επιστρέψει στην οικονομική κανονικότητα.
Όλες αυτές τις προκλήσεις θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη Κυβέρνηση.
Και θα πρέπει να το κάνει γρήγορα, αποτελεσματικά και ασυμβίβαστα.
Η Νέα Δημοκρατία μπορεί και είναι έτοιμη να το κάνει.
Διαθέτει στιβαρή ηγεσία, σχέδιο, πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα.
Στοιχεία που, αποδεδειγμένα πλέον, δεν διαθέτει η απελθούσα Κυβέρνηση.
Στις νέες ευθύνες θα ανταποκριθούμε με εθνική αξιοπρέπεια και αξιοπιστία έναντι των εταίρων, με
ακεραιότητα και εξωστρέφεια, με προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της
αξιοκρατίας, με στήριξη όσων αδυνατούν να παρακολουθήσουν τους ρυθμούς ενός κόσμου που ταχύτατα
αλλάζει.
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Έχουμε σχεδιάσει και θα υλοποιήσουμε πολιτικές σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας και όχι
μόνο στην οικονομία. Στην εκπαίδευση-κατάρτιση-δια βίου μάθηση, στην έρευνα-καινοτομία, στην υγεία,
στην κοινωνική πολιτική, στις υποδομές, στην ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους.
Αναμφίβολα όμως, το «κλειδί» για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου μας είναι η οικονομία.
Κεντρική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, με υγιή
δημόσια οικονομικά. Αυτό για τη Νέα Δημοκρατία σημαίνει ότι το εγχώριο προϊόν, η λεγόμενη «πίτα», θα
αυξάνεται, η σύνθεσή της θα βελτιώνεται, και θα μοιράζεται πιο δίκαια. Για να στηρίζει η οικονομία μια
ισχυρή και αξιοπρεπή Ελλάδα. Απαιτείται συνεπώς αλλαγή κατεύθυνσης και νέο ήθος και ύφος
διακυβέρνησης. Απαιτείται η εφαρμογή νέου σχεδίου.
Σχέδιο που θα ενισχύει την προσφορά στην οικονομία με την τόνωση των επενδύσεων, θα ενισχύει την
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, θα διασφαλίζει τόσο την ατομική ελευθερία και προκοπή όσο
και τη συλλογική ευημερία, θα αναστρέφει τη «διαρροή» επιστημόνων και επιχειρήσεων, θα βοηθάει τη
χώρα να ανταποκριθεί στο δομικό μετασχηματισμό της εργασίας εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης και
θα διασφαλίζει τη συστηματική, ασφαλή και με χαμηλό κόστος δανεισμού χρηματοδότηση της χώρας από
τις αγορές.
Βασικές προτεραιότητες του νέου σχεδίου είναι:
 Η μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με τη μείωση του
εισαγωγικού φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, τη μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων, τη
μείωση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους εργαζόμενους κ.α.
 Η συνολική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους των πολιτών και η επιβράβευση της συνέπειας.
 Η ενίσχυση του οικοδομικού κλάδου με τη μεγαλύτερη μεσοσταθμικά μείωση του ΕΝΦΙΑ, την
αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομικές δραστηριότητες για τρία χρόνια, την αναστολή του φόρου
υπεραξίας για τρία χρόνια και την επανεξέτασή του από μηδενικής βάσης τον τέταρτο χρόνο, την
παροχή έκπτωσης φόρου επί της δαπάνης για λειτουργική, αισθητική και κυρίως ενεργειακή
αναβάθμιση, συντήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων, την ενίσχυση των κινήτρων – με
διαφάνεια, τήρηση υποχρεώσεων και έλεγχο για πρόληψη ξεπλύματος μαύρου χρήματος – σε όσους
ξένους επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο φορολογικής κατοικίας.
 Το άμεσο ξεμπλοκάρισμα εμβληματικών επενδύσεων, όπως είναι το Ελληνικό, η υλοποίηση
αποκρατικοποιήσεων και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
 Η δημιουργία ενός παραγωγικού Κράτους το οποίο θα μεριμνά για την εμπέδωση κουλτούρας
διαφανούς και αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με απλούστερες
δομές και σαφείς αρμοδιότητες, με προσλήψεις εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, μέσα από
αδιάβλητες διαδικασίες.
 Η επένδυση στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποδοτικότητα της
εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας γνώσεις, σε σύνδεση
με την αγορά εργασίας, με διεύρυνση των επιλογών για όλους τους πολίτες.
 Η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών εργαλείων, με εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με εκκαθάριση
των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, με πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών,
με αξιοποίηση εξωτραπεζικών εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης από τις κεφαλαιαγορές, με
σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.
 Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, με ένα κράτος που θα βελτιώσει το επιχειρηματικό
περιβάλλον, δημιουργώντας δομές στήριξης, περιορίζοντας τη ρυθμιστική γραφειοκρατία,
εποπτεύοντας την αγορά με ισχυρούς και αποτελεσματικούς θεσμούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Αλλά και με επιχειρήσεις που θα λειτουργούν με υπευθυνότητα, υιοθετώντας κανόνες και βέλτιστες
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πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επιδεικνύοντας αυξημένη διάθεση για συνεχή εκσυγχρονισμό
στην παραγωγή, παρουσιάζοντας καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες,
επιδεικνύοντας αυξημένη εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 H αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, με παροχή κινήτρων και ελαφρύνσεων
για τη στήριξη της οικογένειας και της μητρότητας.
 Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους πολίτες με την ενίσχυση του
Προϋπολογισμού για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με την αύξηση των επιδομάτων ανεργίας, με
την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για μακροχρόνια ανέργους.
 Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, θα προσελκύσει επενδύσεις, θα
δημιουργήσει πολλές και αξιοπρεπείς δουλειές, θα οδηγήσει σε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και θα
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή.
Αυτό το σχέδιο με ευθύνη καταθέτει στους πολίτες η φιλελεύθερη και κοινωνική Νέα Δημοκρατία.
Η Βουλή και η Κυβέρνηση που θα προκύψουν από τις εκλογές, θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα
που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και τον κόσμο και να ξαναφέρουν τη χώρα οριστικά και βιώσιμα στην
κανονικότητα.
Για να βάλουμε την πατρίδα σε πορεία ανάταξης. Την προσεχή Κυριακή, ανήκει στην καθεμιά και τον
καθένα ξεχωριστά, το δικαίωμα της επιλογής, αλλά και η ευθύνη για την όποια επιλογή.

* Υποψήφιου Βουλευτή, Φθιώτιδας, Νέα Δημοκρατία
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