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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΔΡΑΣΗ αντίθετη με το φορολογικό
Με την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου η τρικομματική κυβέρνηση
συνεργασίας έμεινε πιστή στην γραμμή της εξοντωτικής φορολογίας όλου του
πληθυσμού και της μάχης οπισθοφυλακών του πελατειακού πολιτικού συστήματος
για την υπεράσπιση των προνομίων του υδροκέφαλου Κράτους μας.
Την στιγμή που διατηρούνται πλήθος άχρηστοι δημόσιοι οργανισμοί και
επιδοτούνται χρεωκοπημένα ασφαλιστικά ταμεία επιχειρήσεων δημοσίου
ενδιαφέροντος προκειμένου να μπορούν να προσφέρουν γενναιόδωρες συντάξεις, το
φορολογικό νομοσχέδιο επιχειρεί να αυξήσει τους φόρους, εισοδήματος και
περιουσίας, σε όλους τους πολίτες, και προπαντός στους λιγότερο ευνοημένους.
Τόσο η φιλοσοφία όσο και οι λεπτομέρειες του κινούνται σε λάθος κατεύθυνση αφού
θα επιβαρύνουν την πτωτική οικονομική κατάσταση της χώρας και θα εντείνουν
τον φαύλο κύκλο της ύφεσης.
Το να επιμένει κανείς σε μία αποτυχημένη πολιτική, ενάντια μάλιστα στις βασικές
αρχές της οικονομικής θεωρίας, είναι δείγμα πολιτικού παραλογισμού, αλλά και
απόγνωσης. Μπορεί στις συνθήκες πανικού, που απορρέουν από την απεγνωσμένη
αναζήτηση της συναίνεσης των πιστωτών μας για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα
δημοσιονομικής εξυγίανσης, το πολιτικό μας σύστημα να βρήκε μία δικαιολογία και
να απέσπασε την επικύρωση αυτής της φορομπηχτικής πολιτικής. Όμως αυτή η
αποδοχή εκτάκτων μέτρων δεν μπορεί να αποκρύψει την πραγματικότητα: Αυτή η
φορολογική πολιτική είναι αδιέξοδη, άδικη, εμποδίζει την ανάκαμψη της χώρας. Θα
διατηρήσει τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, θέτοντας σε κίνδυνο την μακροπρόθεσμη
προοπτική της Ελλάδας. Ισοδύναμα μέτρα άλλωστε υπάρχουν: Η επείγουσα,
δραστική, αλλά και δίκαιη μείωση των κρατικών δαπανών.
Η Δράση καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συζητήσουν επειγόντως τις βασικές
αρχές ενός νέου, σύγχρονου, απλού, αναπτυξιακού, σταθερού φορολογικού
συστήματος που να καταπολεμά αποτελεσματικά και καίρια την φοροδιαφυγή και να
διέπεται από μία νέα φιλοσοφία, που θα αντιστοιχεί στα πραγματικά προβλήματα
της Ελλάδας σήμερα: Περιορισμένες κρατικές δαπάνες, που να στηρίζουν, όμως,
τους πολίτες που έχουν βρεθεί σε απόγνωση και χαμηλή, απλή και σταθερή
φορολογία, που θα προσελκύει επενδύσεις και θα δημιουργεί δουλειές για τις
εκατοντάδες χιλιάδες των ανέργων.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Χρειαζόμαστε ένα φορολογικό
σύστημα που δεν θα εξοντώνει, αλλά θα απελευθερώνει όλους τους
Έλληνες οι οποίοι με την υπεύθυνη στάση τους και την δημιουργικότητά
τους στήριξαν και στηρίζουν την Ελλάδα. Γιατί αυτοί οι πολίτες θα
βγάλουν την χώρα από την κρίση και όχι το σπάταλο και
αποδιοργανωμένο κράτος των πελατών.
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