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Ακόμη 7 δισ. υπόσχεται ότι θα πληρώσει μέσα στη χρονιά το δημόσιο σε οφειλές που έχει
προς την αγορά.

Καλό είναι να πληρώσει τα χρέη του το δημόσιο, ακόμη ποιο καλό θα είναι να μη
δημιουργήσει νέα χρέη στην αγορά. Δηλαδή να πληρώνει τις οφειλές του μέσα στο εύλογο
χρονικό διάστημα ενός τριμήνου και σε καμία περίπτωση να μην αφήνει με αλχημείες χρέη
για την επόμενη χρονιά.

Οι οφειλές του Ελληνικού δημοσίου προς την αγορά πριν χρόνια ήταν έμμεσος τρόπος
τροφοδότησης της αγοράς καθώς μπορούσαν οι επιχορηγήσεις να δανειστούν με την
εκχώρηση των οφειλών του δημοσίου.

Σήμερα, ο κατασκευαστικός κλάδος στον οποίο οφείλονται πολλά χρήματα δεν μπορεί να
χρηματοδοτηθεί με ενέχυρο συμβάσεις έργων με το δημόσιο. Γι' αυτό πρέπει να
αποκατασταθεί η άμεση πληρωμή των οφειλών και μάλιστα με τον πιο σύγχρονο τρόπο
απόδοσης των χρημάτων. Δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσουν οι γνωστοί
ενδιάμεσοι, που πάντα έπαιρναν την ανάλογη μίζα.

Το κράτος από τα 9,2 δισ. που χρωστάει σκάφτεται να μην πληρώσει ποτέ ποσό 1,2 δισ.
κάνοντας το γνωστό κούρεμα, που θα γίνει σε οφειλές προς την υγεία και θα κυμανθεί από
2 έως 13%.

Η στάση πληρωμών που είχε προβεί το δημόσιο τα τελευταία δύο χρόνια κατέστρεψε
πολλές επιχειρήσεις, μικρομεσαίου μεγέθους που δεν είχαν τις δυνατότητες να επιβιώσουν
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από τα χρέη. Αυτές τις επιχειρήσεις θα αναλάβει το κράτος να τις αποζημιώσει με κάποιο
τρόπο. Όπως και τους επιχειρηματίες που έχασαν τις περιουσίες τους.

Ευθύνες το Ελληνικό δημόσιο δεν ανέλαβε για όσα έχει επιφέρει στους πολίτες από την
κακή λειτουργία του, την παραβατικότητα των λειτουργών του και την ανευθυνότητα
απέναντι στην αγορά που παράγει τον πλούτο για την ύπαρξη του .

Τα χρήματα προς την αγορά δεν είναι χάρη, αλλά υποχρέωση του δημοσίου που πρέπει να
επιτελέσει στο ακέραιο. Η δημιουργία νέων χρεών από τους κρατικούς φορείς όμως θα
πρέπει πλέον να τιμωρείται αυστηρά. Κανέναν έργο, καμία δαπάνη δεν πρέπει να γίνει εάν
δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις και δεν οργανωθούν μηχανισμοί άμεσης
απόδοσης των χρημάτων στους δικαιούχους.

Εάν το Ελληνικό δημόσιο αποκαταστήσει την φερεγγυότητα που πρέπει να έχει ένα κράτος
θα βοηθήσει να δημιουργηθούν και άλλες σταθερές ρευστότητες στην αγορά.

Από τα χρήματα που θα δοθούν τους επόμενους μήνες προτεραιότητα έχουν οι οφειλές σε
συντάξεις και στα εφάπαξ που χρωστάει στους υπαλλήλους του το δημόσιο.

Από την άλλη πλευρά επιβάλλει στις επιχειρήσεις να πληρώνουν τις ασφαλιστικές
εισφορές στην αρχή του μήνα και όχι στο τέλος, και με τη μεταφορά όλων των συντάξεων
στα τέλη του κάθε μήνα κάνει μια νέα αρπαχτή ενός μηνός.

Όπως η αύξηση στην προκαταβολή του φόρου για την επόμενη χρονιά .

Θ' αργήσει πολλά χρόνια ακόμη το Ελληνικό δημόσιο να συμπεριφέρεται με σεβασμό προς
τους πολίτες του και να αναλαμβάνει τις ευθύνες από τα προβλήματα που δημιουργεί.
Δυστυχώς.
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