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Είναι προφανές ότι εάν η κυβέρνηση επιθυμεί να πετύχει συμβιβαστική λύση με τους
εταίρους για την οριστική μετάβαση από την κρίση στην ανάπτυξη για το καλό της χώρας
θα πρέπει να μετακινηθεί από την προεκλογική ρητορική και να συγχρονιστεί με τα
ισχύοντα για όλους στην Ε.Ε.

Οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες όπως το 2012 ούτε στην οικονομία της χώρας ούτε στην
ευρωζώνη. Νέες λογικές εφαρμόζονται από την ΕΚΤ (ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα) όπως η
αγορά ομολόγων από την δευτερογενή αγορά και διαφορετική λογική για την λιτότητα
διαπνέει το ευρωκοινοβούλιο όπου επιχειρείται στροφή στην ανάπτυξη όπως το πακέτο
Γιουνκγέρ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση για ολίγων μηνών
διαπραγμάτευση χωρίς ιδιαίτερα εσωτερικά προβλήματα με την προϋπόθεση ότι η ΕΚΤ θα
επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να δανείζουν το δημόσιο μέσο του ΕΛΑ. Αυτό βέβαια θα
στερήσει ακόμη περισσότερο οξυγόνο από τις επιχειρήσεις που καθημερινά παθαίνουν από
την έλλειψη ρευστότητας.

Η συμφωνία με την ΕΕ και το ΔΝΤ πρέπει να τελειώσει πριν από τον Μάιο όπου πλέον η
χώρα θα χρειαστεί μεγάλα ποσά που δεν θα βρει εάν δεν έχει ολοκληρωμένη συμφωνία με
όλες τις λεπτομέρειες και μηχανισμό ελέγχου.

Οι συναντήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας του πρωθυπουργού και του υπουργού
οικονομικών θα καθορίσουν μέρος από την συμφωνία που επιχειρείται , όχι τις πραγματικές
λεπτομέρειες, επίσης θα διαφανεί ποιες από τις υπερχρεωμένες χώρες θα στηρίξουν τις
Ελληνικές θέσεις και σε ποιο βαθμό.

1/2

Η ανταλλαγή του χρέους
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος 2015 09:39 -

Σημαντική είναι η στήριξη των ΗΠΑ στην Ελληνική προσπάθεια. Εκτός από τις δηλώσεις
στήριξης που είχε κάνει και στο παρελθόν ο πρόεδρος Ομπάμα στέλνει στην Αθήνα ειδικό
κλιμάκιο με ειδίκευση στην κρίση και τις διαπραγματεύσεις με επικεφαλής τον Αμερικανό
αντιπρόεδρο.

Η κυβέρνηση μέχρι τις προγραμματικές δηλώσεις θα έχει πάρει όλα τα μηνύματα και θα
έχει ξεκαθαρίσει τις δυνατότητες που θα έχει στην διαπραγμάτευση και εάν τελικά τον
τελευταίο λόγο θα τον έχει η κ Μέρκελ.
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