Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης.
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Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 θα κατατεθεί την Παρασκευή και εκεί δεν θα
αναγράφεται δημοσιονομικό κενό, καθώς όλες οι προβλέψεις θα είναι για πολύ υψηλά
πλεονάσματα και όχι μόνο πρωτογενή όπως προβλέπει η κυβέρνηση.

Η τρόικα επιμένει, παρόλο που μείωσε το δημοσιονομικό κενό, ότι θα υπάρξει άνοιγμα 2 δισ.
ευρώ και είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στο ΦΠΑ, στις συντάξεις και στις 100 δόσεις.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται χωρίς όμως να φαίνεται να καταλήγουν. Ο προϋπολογισμός για
το 2013 θα έχει ψηφιστεί έως τις 7/12/14 πριν από το Eurogroup και χωρίς την έκκριση από
την τρόικα.

Υπάρχει όμως ένα περιθώριο 15 ημερών να γίνουν αλλαγές και να υπάρξει συμφωνία και να
ανοίξει ο δρόμος για τη συζήτηση για το χρέος.

Τα έσοδα του Νοεμβρίου θα είναι το κλειδί των συζητήσεων. Η κυβέρνηση σ' αυτές τις
εισπράξεις θα στηρίξει τις προβλέψεις της και θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι δεν θα
υπάρξει δημοσιονομικό κενό το 2015.

Σε ζητήματα που αφορούν μεταρρυθμίσεις όπως ο συνδικαλιστικός νόμος, οι ομαδικές
απολύσεις, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει την τελική θέση της κρατώντας κόκκινες γραμμές
στο ζήτημα αλλαγής του ΦΠΑ και μείωσης σε μισθούς και συντάξεις και σε εκ νέου αλλαγές
στις 100 δόσεις.
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Η στάση των ευρωπαίων για το χρέος ότι η συζήτηση «δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε
χρήσιμη» είναι ένα ακόμη αγκάθι για κυβέρνηση και την διαπραγμάτευσή της με την τρόικα.

Εάν τελικά οι ευρωπαίοι εταίροι δεν επιθυμούν καμία αλλαγή στη διαχείριση του χρέους και
ταυτόχρονα πιέζουν για νέα μέτρα με την τρόικα η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει και
τη δική της στάση.

Η κυβέρνηση γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφιστούν νέα μέτρα
παρά μόνο τέτοια που θα οδηγούν σε ελαφρύνσεις φόρων.

Και εν όψει εκλογών δεν θέλει ούτε να συζητήσει τέτοια πιθανότητα. Εάν η κυβέρνηση κάνει
πίσω και στην τελευταία διαπραγμάτευση σεζητήματα που έθεσε ως κόκκινες γραμμές, θα
έχει χάσει κάθε δυνατότητα να σταθεί με οποιονδήποτε τρόπο στο ζήτημα του προέδρου
της δημοκρατίας.

Ή η κυβέρνηση βγαίνει κερδισμένη και παίρνει συμφωνία με την τρόικα και χρέος και
προσπαθεί να μεταθέσει τις εκλογές για το 2016 ή είναι υποχρεωμένη να πάει γυμνή στις
εκλογές, αφήνοντας την όποια διαπραγμάτευση στην όποια επόμενη κυβέρνηση.

Μια ενδιάμεση συμφωνία θα δώσει μόνο επιχειρήματα στην αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση
δε διαπραγματεύεται.

Είναι όμως σοβαρό πλήγμα για το πολιτικό σύστημα, οι 3-5 υπάλληλοι των δανειστών να
καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.
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