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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήλωση του Προέδρου της Δράσης κ.Θόδωρου Σκυλακάκη
Η Πορτογαλία έχει πλέον αρνητικά! επιτόκια, το ΔΝΤ μας κάνει «κρυφό
δώρο» 1,5 με 2 δις μείωση του δημοσιονομικού κενού για το 2015, κι εσείς
καθυστερείτε!
Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει γύρω σας κύριοι της κυβέρνησης;

Σε μια μέρα που τα ομόλογα της Πορτογαλίας πέρασαν σε αρνητικές αποδόσεις
(δηλαδή οι επενδυτές πληρώνουν τόκο! για να τα διακρατούν[2]) και το ΔΝΤ έκανε
δώρο στην κυβέρνηση 1,5 με 2 δις μικρότερο προβλεπόμενο δημοσιονομικό κενό για
το 2015, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να καθυστερεί και να υπονομεύει μια
συμφωνία με την Ευρώπη.
Αναρωτιέται κανείς αν κατάλαβε καν ότι η πρόβλεψή του ΔΝΤ (σε αντίθεση με τις
προβλέψεις όλων των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών και οίκων[1]), με την
εξωπραγματική ανάπτυξη 2,5% για το 2015 (αν υπάρξει συμφωνία) δεν γίνεται
γιατί ρεαλιστικά μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά γιατί μειώνεται κατ’ αυτό τον
τρόπο το απαιτητό από τους δανειστές δημοσιονομικό κενό του 2015 (του οποίου η
διαπίστωσή μεταφέρεται στο 2016) και διευκολύνεται έτσι η κυβέρνηση να κλείσει
μια ανεκτή πολιτικά συμφωνία. Μια συμφωνία που θα επαναφέρει την ομαλότητα
στη χώρα και στην οικονομία.
Γιατί αν το είχε καταλάβει, αν καταλάβαινε τι συμβαίνει γύρω της, αντί να λέει
μεγαλοστομίες περί θανάτου των μνημονίων, θα φρόντιζε να παρουσιάσει μια
αξιόπιστη πρόταση στους δανειστές και να κλείσει ΤΩΡΑ, άμεσα συμφωνία. Η
συγκυρία είναι πρωτοφανώς ευνοϊκή (μείωση τιμών καυσίμων 50%, ανάκαμψη
Ευρωζώνης, πολύ χαμηλά διεθνή επιτόκια, ποσοτική χαλάρωση Ντράγκι, φθηνό
ευρώ) και εμείς κινδυνεύουμε να καταστραφούμε από την αντιμνημονιακή ανοησία,
την ιδεοληψία και τον φόβο μην πειράξουμε κανέναν πελάτη του διαχρονικού
κομματικού κράτους.

________________________________________
[1] «Η Deutsche Bank π.χ. προβλέπει ανάπτυξη 0,8% (έναντι 1,4% του κυβερνητικού
στόχου) όταν πριν από μερικούς μήνες προέβλεπε επιτάχυνση της ανάπτυξης στο

2,5%, ενώ οι οικονομολόγοι της BofA Merrill Lynch θεωρούν πως η πρόβλεψή τους
για ανάπτυξη 0,6% εφέτος είναι επισφαλής. Την ίδια ώρα οι προβλέψεις για
επιστροφή στην ύφεση το 2015 συνεχώς πληθαίνουν. Οι οικονομολόγοι της
Citigroup ήταν οι πρώτοι που αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους από ανάπτυξη 1%
σε ύφεση 0,2% εφέτος για την ελληνική οικονομία, ενώ πτώση 0,5% του ΑΕΠ του
2015 προβλέπουν πλέον και οι οικονομολόγοι της Barclays.»
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=693398
[2] http://www.capital.gr/News.asp?id=2280313
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