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Οι σχέσεις της κυβέρνησης με την τρόικα βρίσκονται κρίσιμο σημείο καθώς δεν υπάρχει
ακόμη απάντηση στα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με
την τρόικα.

Η σιγή είναι ακόμη ένας ξεκάθαρος εκβιασμός που φέρνει την κυβέρνηση στα όρια της
ρήξης λίγες μέρες πριν από την συνάντηση εργασίας των υπουργών οικονομικών και την
συνάντηση κορυφής της 18 Δεκεμβρίου όπου η κυβέρνηση αναμένει να πάρει σχέδιο για την
διευθέτηση του χρέους.

Χωρίς την θετική αξιολόγηση από την τρόικα δεν υπάρχει συζήτηση με τους εταίρους και η
κυβέρνηση χάνει κάθε δυνατότητα να ζητήσει με αξιώσεις από τους βουλευτές την ψήφο
τους για πρόεδρο της δημοκρατίας.

Η διαπραγμάτευση παραμένει στον αέρα καθώς έχει διαρρεύσει και το κείμενο των 48
σελίδων που έστειλε η κυβέρνηση στην τρόικα και θα είναι πολιτική αυτοκτονία να σταλεί
νέο κείμενο με περισσότερες υποχωρήσεις σε αυτή την φάση . Εάν τελικά οριστεί
ημερομηνία επιστροφής από την τρόικα αυτή θα συνεπάγετε και την συμφωνία επιστροφή
και θα γίνει πριν από της 8 Δεκεμβρίου.

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα περιθώριο ελιγμών . Η τα σπάει με την τρόικα και πάει άμεσα
σε εκλογές με πολύ μεγάλες πιθανότητες συντριπτικής ήττας, ή υπογράφει ότι ζητηθεί από
την τρόικα και αναμένει θετικές εξελίξεις για το χρέος και την πιστωτική γραμμή στήριξης
για την σταθερή χρηματοδότηση της χώρας για να πάει σε εκλογές με κάποια θετικά
επιχειρήματα.
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Μια προσέγγιση για εκ νέου υπογραφές είναι ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και ότι είναι
στο χέρι μας να κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης και σιγά –σιγά να αποκατασταθεί το
οικονομικό περιβάλλον και να αντικατασταθούν τα εισπρακτικά μέτρα από τα θετικά
αποτελέσματα της ανάπτυξής.

Το ΔΝΤ επιμένει να διασφαλιστεί η προϋπόθεση για 12μηνη εξασφάλιση του αξιόχρεου της
χώρας και αφ' εταίρου να συγκροτηθεί ένα πλαίσιο εποπτείας της οικονομίας στο οποίο να
απαιτείται η συμμετοχή του ΔΝΤ.

Η διασφάλιση του αξιόχρεου δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τα μέτρα που λαμβάνει η
χώρα αλλά χρειάζεται και την στήριξη της Ε.Ε.

Το αδιέξοδο για την κυβέρνηση είναι οι εκλογές που έχει μπροστά της . Όμως για την χώρα
δεν ενδιαφέρει εάν θα κυβερνήσει η ΝΔ ,το ΣΥΡΙΖΑ ,η συνασπισμός κομμάτων αλλά πως θα
μπει η οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά.

Εάν η κυβέρνηση εκτιμά ότι τα μέτρα που ζητά η τρόικα οδηγούν στο δρόμο με τον οποίο θα
κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης να τα πάρει και να απευθυνθεί στη συνέχεια στο
Ελληνικό λαό λέγοντας ότι έκανε το σωστό για την χώρα. Ο λαός έχει την δυνατότητα να
το αντιληφθεί τι συμβαίνει και να αποφασίσει.

Όμως δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η κατάσταση με την αβεβαιότητα από την κυβέρνηση
που ανέλαβε να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ και να πάρει το πολικό βάρος από σκληρά και
αντιλαϊκά μέτρα.
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