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Αναλυτές μεγάλων οικονομικών οργανισμών της αγοράς στο ερώτημα εάν θα υπάρξει
έξοδος της Ελλάδα από το ευρώ, κινούνται από το να λένε ότι θεωρούν υπερβολικές τις
ανησυχίες, στο ότι βλέπουν πολλά περιθώριά για συμβιβασμό και μέχρι ότι τελικά θα
επικρατήσει η λογική.

Η Ελλάδα πηγαίνει στο eurogroup με ένα νέο σχέδιο που χωράει διαπραγμάτευση και είναι
πολύ μακριά από τις προεκλογικές εξαγγελίες. Αυτό δεν έχει καμία σημασία αυτή την ώρα
το ποιο σημαντικό είναι υπάρξει συμφωνία που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές και να
δίνει χρόνο στην ελληνική οικονομία να αποδείξει ότι έχει τις δυνατότητες για ένα νέο
επίπεδο απόδοσης των εσόδων και διαχείρισης των οικονομικών της.

Η φοροδιαφυγή ,οι γνωστές λίστες με καταθέσεις στο εξωτερικό, το παραεμπόριο ,το
λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων και ποτών είναι πηγές που έχουν υπολογιστεί για μεγάλα
ποσά εσόδων που τώρα δεν υπάρχουν. Τα νούμερα που υπολογίζονται είναι πολλών δισ. και
είναι τα χρήματα που θα κάνουν την διαφορά και που θα μπορούσαν να αποπληρώσουν χρέη
και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη. Θα είναι τεράστιο πλήγμα εάν τελικά διαψευστούν οι
προσπάθειες γιατί δεν έχουν εξαγγελθεί άλλοι τρόποι για να στηριχθεί και να μην διαλυθεί
η οικονομία.

Από τα προηγούμενα eurogroup μαθαίναμε τα γενικά μέτρα ενώ η εξειδίκευση γίνονταν
στην συνέχεια από την τρόικα που επέμεινε στις λεπτομέρειες και τότε εμφανίζονταν τα
μεγάλα προβλήματα. Την εφαρμογή των λεπτομερών τις εξαρτούσαν και εκβίαζαν με την
δόση για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων.

Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί νέο δάνειο για την εξόφληση των παλαιών οφειλών και έτσι δεν
θα έχει ζητήματα για αναγκαστική εφαρμογή μέτρων. Το δάνειο θα προσπαθήσουν να το
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αναδιαρθρώσουν με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται δανεισμός για την διαχείριση του
αλλά πληρωμή των υποχρεώσεων από τα πλεονάσματα.

Όλα τα χρόνια η πρώην αντιπολίτευση και νυν κυβέρνηση έλεγε ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ
πλούσια χώρα αλλά τον πλούτο τον λυμαίνονται λίγοι. Τώρα μπορεί να γίνει η αναδιανομή
του πλούτου αυτού, να υπάρχουν μεγάλα πλεονάσματα στα κρατικά ταμεία να μην
δανειστεί ποτέ πια η χώρα για πληρώνει μισθούς και συντάξεις του δημοσίου και ο
ιδιωτικός τομές να βοηθηθεί να αναπτύσσεται με καλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο κ Τσίπρας είπε ότι οι Ελληνικές προτάσεις μόνο για πολιτικούς λόγους δεν θα γίνονταν
αποδεκτές.

Εάν η κυβέρνηση πάρει επωφελής συμφωνία για την Ελλάδα πράγματι θα υπάρξουν
πολιτικά προβλήματα στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, ακόμη και στην Γαλλία

Εάν όμως δεν πάρει συμφωνία η Ελλάδα δεν θα έχει μόνο πολιτικά προβλήματα αλλά
προβλήματα χρεωκοπίας.
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