7

Η NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

84η ΔΕΘ
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγουμε τον βηματισμό μας
και οδηγούμε τη χώρα στην κανονικότητα
ΑΡΘΡΟ

Του Χρήστου
Σταϊκούρα*
*Ο Χρήστος Σταϊκούρας
είναι υπουργός Οικονομικών.

O

ι πολίτες μάς έδωσαν πρόσφατα
ισχυρή εντολή να επαναφέρουμε
τη χώρα στην κανονικότητα. Λάβαμε το μήνυμα, αναλάβαμε την
ευθύνη και υλοποιούμε, βήμα-βήμα, τον σχεδιασμό μας, με πλεόνασμα ρεαλισμού και αποφασιστικότητας. Ήδη, στις πρώτες 50 ημέρες, μειώσαμε τον
ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων -μεσοσταθμικάκατά 22%, βελτιώσαμε το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών
για τους φορολογούμενους, προχωρήσαμε στην πλήρη
άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, απλοποιήσαμε
τις διαδικασίες για την προστασία της 1ης κατοικίας,
δημιουργήσαμε νέες και ευέλικτες κρατικές δομές.
Συνεπώς, η 84η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
διεξάγεται σε μια χρονική συγκυρία επανεκκίνησης
της χώρας. Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές με οδηγό τη διαρκή ισορροπία μεταξύ
αποδοτικότητας και ισότητας, μεταξύ οικονομικής
αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.
Πρωταρχικός μας στόχος, η βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύουμε σε μια ανάπτυξη με υψηλότερους ρυθμούς,

με υγιή δημόσια οικονομικά, με ευσταθή τραπεζικό
τομέα, με κάλυψη του επενδυτικού χάσματος, με εξωστρεφή προσανατολισμό, με ψηφιακό αποτύπωμα,
με συνεχώς αυξανόμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης,
με δικαιότερη διανομή του παραγόμενου πλούτου,
με ευημερία για όλες και για όλους.
Βασικές άμεσες προτεραιότητες, μεταξύ άλλων, είναι:
Η ολοκλήρωση ενός νέου φορολογικού κώδικα που
θα διαμορφώνει ένα νέο σταθερό φορολογικό πλαίσιο
και θα συνιστά μία εκτεταμένη και συνεκτική μεταρρύθμιση.
Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με την επέκταση
των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
 Ο καθορισμός ρεαλιστικών οροφών δαπανών για
όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς
και η αξιολόγηση δημοσίων δαπανών.
 Η μείωση του ύψους των «κόκκινων δανείων», ώστε
οι τράπεζες να αποτελέσουν, εκ νέου, μοχλό ανάπτυξης,
μέσω της επανεκκίνησης χρηματοδότησης, με υγιή
όμως τρόπο, επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

 Η επιτάχυνση του συμφωνηθέντος προγράμματος
αποκρατικοποιήσεων και η προώθηση εμβληματικών
επενδύσεων, όπως είναι το Ελληνικό.
Η εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
και η αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου προς τον
ιδιωτικό τομέα.
Η επένδυση στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως
είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία, ώστε
να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ανασυγκρότηση
της χώρας.
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη σε τροχιά
ανάκαμψης. Οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας,
όπως είναι ο βελτιωμένος δείκτης οικονομικού κλίματος
και το διαρκώς συρρικνούμενο κόστος δανεισμού, το
επιβεβαιώνουν.
Όμως δεν εφησυχάζουμε, ούτε πανηγυρίζουμε.
Ανοίγουμε τον βηματισμό μας, εντός ενός ενάρετου
ανοδικού σπιράλ, εφαρμόζοντας το σχέδιό μας ώστε
να επιτευχθεί υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική
μεγέθυνση, να δημιουργηθούν πολλές και καλές
θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθεί η κοινωνική
συνοχή. [SID:12923947]

