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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παραπλανητική η (προεκλογική;) παροχολογία της κυβέρνησης
Συνέντευξη του Προέδρου της Δράσης Θόδωρου Σκυλακάκη στον Ρ/Σ "ΑΘΗΝΑ 98.4",
στον δημοσιογράφο Νεκτάριο Νώτη
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ
Δημοσιεύονται παρακάτω αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Προέδρου της
Δράσης Θόδωρου Σκυλακάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό "Αθήνα 9.84":
Για το πρωτογενές πλεόνασμα και τις υποσχέσεις της κυβέρνησης
Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι ζητούμενο. Υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες
και κυρίως υπάρχει μια πολύ υψηλή φορολογία, στην οποία δεν γνωρίζουμε εάν θα
μπορέσουν να ανταποκριθούν οι φορολογούμενοι, που είναι πολύ πιεσμένοι. Σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να αποφύγουμε να επανέλθουμε στις παλιές κακές συνήθειες,
σαν αυτές που εκδηλώνονται τις τελευταίες μέρες με τους 50.000 συμβασιούχους
στους δήμους και τις υποσχέσεις για μια πρόσληψη για κάθε απόλυση στο δημόσιο.
Αυτά δεν είναι καθόλου καλά σημάδια και δείχνουν ότι κάποιοι μπορεί και να
σκέφτονται ακόμα και εκλογές στην επόμενη φάση. Όταν μιλάμε για
«αποκατάσταση της αδικίας» θα έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτούς που
βιώνουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο 1.3 εκατομμύρια ανέργους δηλαδή. Δεν
έχουμε την πολυτέλεια ν’ αρχίσουμε την πολιτική των γνωστών παροχών, αλλά
πρέπει πάση θυσία να εντάξουμε αυτούς τους ανθρώπους στην απασχόληση σε
παραγωγικές επιχειρήσεις. Δεν έχουμε ακόμα πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα.
Υπενθυμίζω ότι μέχρι το 2016 θα πρέπει να αυξάνουμε το πρωτογενές πλεόνασμα
κάθετα, μέχρι να ανέβει δηλαδή στο 3% και 4 % του ΑΕΠ, όπου όλα αυτά τα
χρήματα θα πρέπει να πηγαίνουν στην πληρωμή τόκων. Αυτή είναι η δέσμευση της
κυβέρνησης. Τα υπόλοιπα που ακούγονται, μου φαίνονται παραπλανητικά και μου
δημιουργούν υπόνοιες ότι κάποιοι στην κυβέρνηση σκέφτονται την πιθανότητα
εκλογών.
Για την αποτυχία του προγράμματος
Το πρόγραμμα έλεγε ότι θα έχουμε 4,5 μονάδες ύφεση το 2012-13 και έχουμε 10

μονάδες ύφεση. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 200.000 παραπάνω ανέργους, 4 δις
χαμένα δημόσια έσοδα και 10 δις απώλειες στο ΑΕΠ. Το πρόγραμμα αποτυγχάνει
γιατί θα έπρεπε να έχουμε δραστικότερη μείωση του δημόσιου τομέα και πολύ
λιγότερους φόρους.
Για το ενδεχόμενο εκλογών
Το ερώτημα είναι εάν αντέχει τις εκλογές η οικονομία. Την προηγούμενη φορά που
υπήρξε πίεση για εκλογές εκτροχιάσθηκε πλήρως το πρόγραμμα και αυτό το
πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Πάντα χρειάζεται συνεννόηση. Η αξιωματική
αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, οχυρωμένα πίσω από
τη βολική τους θέση, υιοθετούν έναν εξωφρενικό λαϊκισμό. Η αβεβαιότητα που
προκαλεί αυτό το διαρκές φλερτ με τις εκλογές και η πιθανότητα μελλοντικής
ακυβερνησίας κάνουν κακό στον τόπο.
Για τη σχέση της Ελλάδας με τους Ευρωπαίους εταίρους της
Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι περίπλοκα. Δεν χρωστάμε μόνο στους Γερμανούς.
Χρωστάμε και σε Γάλλους, Ισπανούς, Ιταλούς κλπ. Δεν ισχύει στην περίπτωση της
Ελλάδας η πολυφορεμένη θεωρία Βορρά-Νότου. Η μείωση του χρέους δεν είναι ούτε
αυτονόητη ούτε θα γίνει και με το καλημέρα. Θα ζητήσουν τα λεφτά τους και
ελλειμματικές χώρες του νότου. Υπάρχει ένα μείγμα συμπάθειας και πραγματισμού,
έντονος ευρωσκεπτικισμός στον Βορρά και μια καχυποψία για το ελληνικό πολιτικό
σύστημα. Γι’ αυτό και με ανησυχούν ιδιαίτερα αυτές οι υποσχέσεις, ενώ πάλι
αυξάνονται τα αρνητικά δημοσιεύματα για ένα πολιτικό σύστημα που δεν αλλάζει
συνήθειες.
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