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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θα πείτε επιτέλους την αλήθεια;
Ο Πρόεδρος της Δράσης κ. Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Θα πείτε επιτέλους την αλήθεια;
Η Ελληνική οικονομία καταδικάζεται στον αργό θάνατο των (πρόωρων) γερατειών.
Κυβέρνηση αντιπολίτευση και ΜΜΕ κρύβουν από τον ελληνικό λαό την αλήθεια.
Κρύβουν ότι το 2014 δημιουργήθηκε πρόσθετο και μόνιμο δημοσιονομικό
κενό άνω του 1 δις και αυξήθηκε κι άλλο το χρέος [1] , γιατί το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν σε ευρώ έπεσε κατά 3,5 δις [2] .
Κρύβουν ότι το πρόγραμμα απέτυχε γιατί οι επενδύσεις ήταν για δεύτερη
χρονιά οι μικρότερες στον κόσμο [3] και μειώνονται αντί για να
αυξάνονται.
Έτσι ο ελληνικός λαός παρακολουθεί άναυδος τα όσα διαμείβονται μεταξύ
κυβέρνησης και τρόικας μη μπορώντας να αντιληφθεί τι συμβαίνει, αφού για
μικροκομματικές και πελατειακές σκοπιμότητες κανείς δεν του λέει την αλήθεια.
Όσο για την ουσία της πολιτικής η κυβέρνηση αποφάσισε να ολοκληρώσει την
οικονομική αυτοκτονία της χώρας πετυχαίνοντας τον «εθνικό στόχο» των 3 εκ.
συνταξιούχων ώστε να έχει η Ελλάδα περισσότερους συνταξιούχους από
απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αντί να σταματήσει τις πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις πενηντάρηδων στο δημόσιο, στις ΔΕΚΟ [4] κι αλλού, προτιμά να
αυξήσει για άλλη μια φορά τους φόρους στον ιδιωτικό τομέα διαλέγοντας ως
πρώτο θύμα τον μοναδικό κλάδο που αναπτύσσεται δυναμικά (τον τουρισμό). Η
Ελληνική οικονομία καταδικάζεται στον αργό θάνατο των (πρόωρων)
γερατειών.
Σ’ όλα αυτά προστίθεται μια αντιπολίτευση που αδίστακτα πιέζει την κυβέρνηση να
γίνει ακόμα πιο ανεύθυνη και επικίνδυνη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση
καταστρέφουν σε αγαστή συνεργασία ότι έχει απομείνει από την οικονομία
της χώρας. Και κανένας δεν μιλά.

[1] Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2015 σελ 99 και Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2014 σελ. 75,
εκτός προβλέψεων αύξηση του χρέους στο 177,7% του ΑΕΠ αντί για 174,8% του ΑΕΠ που προβλεπόταν στον
προϋπολογισμό του 2014 και μείωση του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές από 182,4 το 2013 στα 178,9 δις ευρώ,
αντί για 183 δις που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του 2014.
[2] Η «ανάπτυξη» που εμφανίζεται οφείλεται σε εκτός προβλέψεων αποπληθωρισμό αφού ο αποπληθωριστής
του ΑΕΠ αντί για -0,4% που προβλεπόταν στον αρχικό προϋπολογισμό έφτασε το 2014 στο -2,5%.
[3] Σχηματισμός Ακαθάριστου Παγίου Κεφαλαίου. Ήταν 11% το 2013 και μειώθηκε κι άλλο το 2014. Στον
σχετικό πίνακα της Παγκόσμιας Τράπεζας
(http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS/countries/all?display=default )είμαστε τελευταίοι στον
κόσμο με μη επικαιροποιημένα στοιχεία που μας εμφανίζουν με 13%.
[4] Αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση διατηρώντας τις χαριστικές προβλέψεις στους πελάτες της
πενηντάρηδες στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ κι αλλού θα προσθέσει στα επόμενα 3 χρόνια άλλους 150.000
πρόωρους συνταξιούχους στον ήδη εφιαλτικό αριθμό των 2,65 εκ. ήδη συνταξιούχων (εκ των οποίων 750
χιλιάδες κάτω των 65) και στους 200 χιλιάδες που έχουν βγει στη σύνταξη αλλά ακόμα δεν τους έχει
αποδοθεί. Με απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα να έχουν ήδη πέσει κάτω από τα 3 εκ. θα αντιστοιχεί
πλέον ένας συνταξιούχος ανά ένα απασχολούμενο στον ιδιωτικό τομέα.
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