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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη του Προέδρου της Δράσης Θόδωρου Σκυλακάκη στον Ρ/Σ "Αθήνα 9.84"
και στη δημοσιογράφο Νόνη Καραγιάννη
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
- ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΦΘΗΝΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
Δημοσιεύονται παρακάτω αποσπάσματα από τη χθεσινή (22/07/2013) συνέντευξη
του Προέδρου της Δράσης Θόδωρου Σκυλακάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό "Αθήνα
9.84" και στη δημοσιογράφο Νόνη Καραγιάννη:
Για το ελληνικό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής
Συμφωνώ μαζί σας ότι το πρόγραμμα είναι σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να προχωρήσει
άλλο, μπορεί όμως να οπισθοχωρήσει κι άλλο. Δηλαδή μπορεί τα πράγματα να
γίνουν χειρότερα, αν βρεθούμε σε μια νέα περίοδο μαζικής αβεβαιότητας. Δεν μας
έχει διασφαλίσει κανείς από το χειρότερο, όμως δυστυχώς – έτσι όπως κινείται η
κυβέρνηση – δεν μπορούμε να περιμένουμε και το καλύτερο. Η κυβέρνηση και η
στάση της Ευρώπης, ειδικά η αδυναμία των Γερμανών να συνειδητοποιήσουν ότι
πρέπει το θέμα του ελληνικού χρέους, με κάποιο τρόπο, να διευθετηθεί. Αυτό
δηλαδή που λέει το ΔΝΤ ότι αν δεν υπάρχει μια βιωσιμότητα του χρέους, το
πρόγραμμα είναι υπονομευμένο εκ κατασκευής.
Για την οικονομική ανάπτυξη
Η ανάπτυξη δεν έρχεται διότι στηρίζεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, σε μία
κινητοποίηση του λαού προς μία κατεύθυνση, που σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχει
ακόμη πολλή οργή. Η δεύτερη πτυχή είναι η ύπαρξη ενός κράτους που να είναι πολύ
μικρότερο, να μην φορολογεί εξοντωτικά και να έχει πολύ μικρότερη γραφειοκρατία
και λιγότερο κομματισμό. Αυτές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να
προχωρήσουμε σε ανάπτυξη και αυτές δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχει και το
εξωτερικό στοιχείο που είναι να έχεις ένα βιώσιμο χρέος, έτσι ώστε ο "κίνδυνος
χώρας" να περιοριστεί. Αυτά θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς μεν, κινούμενοι
πολύ ταχύτερα και με ένα δικό μας εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων έτσι ώστε να
πάμε σε μικρότερο κράτος και λιγότερους φόρους και βεβαίως να περιορίσουμε τον

κομματισμό και την αναξιοπιστία στο κράτος. Και από την εξωτερική πλευρά, θα
έπρεπε να αναγνωρίσουν αυτές τις προσπάθειες και να λύσουν οριστικά και
αμετάκλητα την ανάγκη να τεθεί το ελληνικό χρέος σε βιώσιμη τροχιά.
Για τη στάση της Γερμανίας σε σχέση με το ελληνικό χρέος
Όλη η συζήτηση που γίνεται για το χρέος παραμονές γερμανικών εκλογών είναι
υποσχέσεις της κ. Μέρκελ προς τους Γερμανούς ψηφοφόρους ότι δεν θα υπάρξει
ρύθμιση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορεί την επόμενη μέρα των εκλογών να
πει «ξέρετε σας είπα ανακριβή πράγματα». Θα πρέπει να περιμένει κάποιου είδους
κρίση στην Ελλάδα για να κάνει αυτή τη διευθέτηση.
Για τη στάση της Δράσης στην αναδιάρθρωση του Δημοσίου
Δεν είναι δυνατόν, όταν οι δαπάνες του κράτους αποτελούν περίπου το μισό της
οικονομίας, να περιμένουμε ότι θα μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να απορροφήσει –
έχοντας το άλλο μισό – 27% ανεργία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε σε μία πολύ
ταχύτερη μείωση του κράτους και αυτό σημαίνει και μία επαναξιολόγηση δημοσίων
υπαλλήλων με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και μαζικές ιδιωτικοποιήσεις. Σημαίνει
προφανώς και απολύσεις, η επαναξιολόγηση όμως πρέπει να οδηγήσει στις
απολύσεις των χειροτέρων. Δεν μπορεί να παίρνουμε ολόκληρα κομμάτια του
δημοσίου και να τα εξαφανίζουμε χωρίς να έχουμε αξιολογήσει τους υπαλλήλους
εκεί. Θεωρούμε ότι έπρεπε (οι αλλαγές στο δημόσιο) να είναι ταχύτερες, πιο δίκαιες,
πιο συστηματικές και να φέρνουν αποτέλεσμα. Σας θυμίζω ότι περάσαμε ένα χρόνο
κουβεντιάζοντας για τους περίφημους επίορκους και όπως θα βλέπετε ξαφνικά το
θέμα εξαφανίστηκε από τα πρωτοσέλιδα και από τις ενασχολήσεις της κυβέρνησης.
Καταλήξαμε να μην λύσουμε το προφανές και να πηγαίνουμε στο επόμενο. Πρέπει
επίσης να σταματήσουμε να δίνουμε πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στα 50, κάτι το
οποίο συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Μιλάμε για επικείμενες, ενδεχομένως,
εκατοντάδες χιλιάδες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις σε πολύ μικρές ηλικίες, τις
οποίες δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε πια. Κάποιος με ανήλικα παιδιά μπορεί να
βγει στη σύνταξη ακόμα και στα 50, την ίδια στιγμή που περίπου το 30% των
ανθρώπων είναι άνεργοι, το κράτος στραγγαλίζει τον ιδιωτικό τομέα που θα
μπορούσε να φέρει θέσεις εργασίας, για να πάρει φόρους προκειμένου να πληρώσει
αυτές τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, οι οποίες επιδοτούνται από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Για τη Δράση και τις δημοσκοπήσεις
Σε αυτή τη φάση είναι εξαιρετικά νωρίς για να μπορεί κανείς να κρίνει τι θα συμβεί
από τις δημοσκοπήσεις. Μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι ένα μήνα περίπου Πρόεδρος –
δεν έχουμε δημοσιότητα και είναι αδύνατον να σε επιλέξει κανείς αν δεν έχει την
εικόνα ότι υπάρχεις μέσα στις επιλογές του. Αυτό ελπίζουμε ότι θα αλλάξει μέσα
στους επόμενους μήνες και εργαζόμαστε για αυτό, με βάση το σχέδιο το οποίο
έχουμε προγραμματίσει.
Για την πρότασή του για εισαγωγή φθηνού σχιστολιθικού αερίου από τις
ΗΠΑ
Το σχιστολιθικό αέριο που παράγεται στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ φθηνό υπάρχει σε
αφθονία και έχουν σταματήσει να παράγουν επιπλέον ποσότητες, διότι κυριολεκτικά
δεν έχουν τι να το κάνουν. Προσωπικά, έκανα μια πρόταση να ζητήσουμε άδεια

εισαγωγής σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ, που θα μας έλυνε ένα μικρό μέρος
του προβλήματος του τεράστιου ενεργειακού κόστους, που αποτελεί και αυτό ένα
από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στην
Αμερική και είδα πως η οικονομία τους ανασυγκροτείται, είναι σε καλύτερη
κατάσταση, κυρίως λόγω αυτής της ενεργειακής επανάστασης με το σχιστολιθικό
αέριο. Θα μπορούσαν κάπως να βοηθήσουν, είναι θετικό ότι ήρθε ο κ. Λιου, φτάνει
να έχουμε κάτι να του ζητήσουμε. Το σχιστολιθικό αέριο έχει πέσει σε τιμές που
είναι στο 1/3 των ευρωπαϊκών και ακόμα και με το κόστος υγροποίησης και
μεταφοράς, η μεταφορά του εδώ θα σήμαινε τουλάχιστον 30% χαμηλότερο κόστος
από αυτό που αγοράζουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε το πιο ακριβό φυσικό αέριο στην
Ευρώπη και να ξέρετε ότι το πληρώνουμε και στον λογαριασμό του ρεύματος, διότι
ένα μεγάλο του κομμάτι πηγαίνει για ηλεκτροπαραγωγή.
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