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Ο κ. Σαμαράς θέλει να ανακοινώσει πριν το τέλος τ

ου έτους την αποχώρηση του ΔΝΤ από την Ελλάδα και την αυτονομία μέσα στα ευρωπαϊκά
πλαίσια διαχείρισης των οικονομικών της χώρας.

Η κ Λαγκάρντ απάντησε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι είναι καλύτερα για την
Ελλάδα να έχει σχέση «προληπτικής υποστήριξης» με το ΔΝΤ.

Οι κ.κ. Χαρδούβελης και Στουρνάρας θα έχουν τις επόμενες μέρες συνάντηση με την κ.
Λαγκάρντ για να πετύχουν την έξοδο του ΔΝΤ από τη χώρα.

Είναι σαφές ότι οι εκλογές με την τρόικα παρούσα στην Ελλάδα για την κυβέρνηση είναι
χαμένες και μάλιστα με μεγάλες απώλειες.

Η παρουσία του ΔΝΤ συνεπάγεται υποχρεωτικά και τρόικα και μνημόνιο, γι' αυτό και πρέπει
να συναινέσει για την απόσυρσή του η κ. Λαγκάρντ.

Το θέμα όμως είναι εάν η κ. Λαγκάρντ πιστεύει ότι η Ελλάδα θα μπορεί να πληρώνει τα
χρωστούμενα τα επόμενα χρόνια και θα αποσύρει τους αποσταλμένους τώρα ή θα ζητήσει
όλο το ποσό που χρωστάμε να επιστραφεί στο ΔΝΤ για να σταματήσει η επιτήρηση και το
πρόγραμμα.

Αυτό θα το δούμε να καθορίζεται τις επόμενες μέρες καθώς η κ. Λαγκάρντ δείχνει
διστακτική για έξοδα χωρίς να αποκλείει το όποιο ενδεχόμενο.
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Οι Έλληνες οικονομικοί παράγοντες θα έχουν και άλλες συναντήσεις στην Αμερική
αναζητώντας ποιο σαφείς απαντήσεις για την έξοδο της χώρας στις αγορές και τη
δυνατότητα χρηματοδότησης με μεγάλης διάρκειας ομόλογα.

Είναι φανερό ότι άρχισε η διαδικασία για τη διαχείριση του χρέους με τις αγορές έτσι ώστε
εάν τελικά επιτευχθεί συμφωνία με τις χώρες δανειστές μας να υπάρχουν έτοιμες ανοιχτές
αγορές που θα στηρίζουν την ρευστότητα της χώρας και την ομαλή πληρωμή των οφειλών.

Στο εσωτερικό για τις ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια βρέθηκε η λύση του πλαφόν για το
οποίο μπορεί να γίνει ευνοϊκή ρύθμιση και διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστίμων

Ας ελπίσουμε ότι το πλαφόν να είναι ουσιαστικό και όχι ένα ακόμη πισωγύρισμα της
κυβέρνησης λόγω τρόικας.

Ένα ακόμη αγκάθι αδικίας είναι για όσους πληρώνουν κανονικά ή έχουν κάνει ρυθμίσεις που
πληρώνουν σταθερά δηλαδή δεν έχουν κόκκινες υποχρεώσεις. Αυτό που μέχρι τώρα
φαίνεται είναι ότι μπορεί να κερδίσουν χαμηλότερα επιτόκια, που θα παίρναν έτσι ή αλλιώς
γιατί τα επιτόκια που δανείζονται πλέον οι τράπεζες είναι μηδενικά.

Η αδικία προς τους συνεπείς δεν πρέπει να εφαρμοστεί για μία ακόμη φορά. Ότι κερδίσουν
όσοι μπουν σε ρυθμίσεις κόκκινων οφειλών τα ίδια πρέπει να κερδίσουν και οι συνεπείς.

Μια καλή εξέλιξη στην απόδοση του ΦΠΑ ειδικά σε όσους δουλεύουν μετρητοίς είναι η νέα
δυνατότητα να πληρώνουν τον ΦΠΑ μόνο αφού προηγουμένως τον εισπράξουν.

Αυτή η διαδικασία θα τονώσει την εσωτερική αγορά και θα βοηθήσει πάρα πολλούς που
έχουν συναλλαγές με το δημόσιο και αργούν να πληρωθούν. Το όριο των 500.000 τζίρου
όμως πρέπει να φτάσει τα 2εκ για να έχει πραγματικό αντίκτυπο το μέτρο για την ελεύθερη
οικονομία.
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Το επόμενο διάστημα θα είναι γεμάτο ανακατατάξεις στην αγορά. Ας ελπίσουμε προς το
καλύτερο.
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