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Οι διαπραγματευτικές αντοχές των εταίρων μας φτάνουν στα όρια τους και κάπου εκεί
εξαντλούνται και τα όρια των ελληνικών δυνατοτήτων για διαπραγμάτευση.

Το επόμενο τριήμερο θα ενταθούν οι διαβουλεύσεις πάνω σε συγκεκριμένα σχέδια όπου θα
καταγραφούν τα σημεία σύγκλησης και απόκλισης των δυο πλευρών.

Οι γνώστες φράσεις για ισοδύναμα μέτρα έρχονται στο προσκήνιο και τα τεχνικά κλιμάκια
των τριών οργανισμών που μας δανείζουν σε συνεργασία με την ελληνική επιτροπή θα
προσπαθήσουν να ισορροπήσουν μεταξύ των προεκλογικών εξαγγελιών, της πραγματικής
κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, και της πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΕ για τις χώρες
με ελλείμματα και υψηλά χρέη.

Η αποδοχή του εκλογικού σώματος για τις ενέργειες του πρωθυπουργού είναι ιδιαίτερα
υψηλή όπως δείχνει πρόσφατη δημοσκόπηση, όπου περιγράφεται και η πεποίθηση για
παραμονή στο ευρώ.

Δεν έχει καμία σημασία πόσο επιμέρους θα υποχωρήσει η χώρα για να υπάρξει συμφωνία,
μίας και στις κεντρικές κατευθύνσεις υπάρχει πλαίσιο σύγκλησης που όμως θα γίνουν
κατανοητές σε όλους μας εάν υπάρξει κοινό ανακοινωθέν την Δευτέρα.

Στο εσωτερικό οι προσπάθειες για είσπραξη χρημάτων αρχίζει την ρύθμιση των 100 δόσεων
που επεκτείνονται και συμπεριλαμβάνουν τα χρέη μέχρι και την 31122014. Το έλλειμμα του
ασφαλιστικού συστήματος από την μη καταβολή των οφειλών για το 2015 εκτιμάται σε 1,1
δισ. ευρώ, ενώ τουλάχιστον άλλα 850 εκατ. ευρώ θα απαιτηθούν για τις αλλαγές στο
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ασφαλιστικό (13η σύνταξη, πάγωμα μειώσεων στα επικουρικά). Η προσέλευση για ρυθμίσεις
των οφειλετών είναι αναγκαία για την διατήρηση του συστήματος και για την εξέλιξη του
νέου προγράμματος στήριξης που συζητείται. Θα είναι επίσης και ένα τεστ για τις
προθέσεις των οφειλετών που περίμεναν την προεκλογική σεισάχθεια με το κούρεμα των
οφειλών.

Οι προσπάθειες να λειτουργήσει ομαλά η χώρα αλλά και να εφαρμοστούν τα όσα
εξήγγελλαν οι υπουργοί είναι μια εξίσωση που πολύ δύσκολα μπορεί να λυθεί.

Μέχρι τώρα από τις εξαγγελίες γνωρίζουμε τα επιπλέον έξοδα και δεν έχουμε ακόμη βρει
τις πηγές για τα αντίστοιχα έσοδα . Το πλεόνασμα του 1,5% του ΑΕΠ της προηγούμενης
χρονιάς πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει εάν συνεχιστή η αναστάτωση και η στασιμότητα
στην ελεύθερη οικονομία που παράγει και τα χρήματα για τα δημόσια έξοδα.

Εδώ πρέπει να ρήξη η κυβέρνηση όλο το βάρος της και όχι στο πως θα ικανοποίηση την
προεκλογική της πελατεία.

Το κοινωνικό πρόγραμμα έχει προτεραιότητα αλλά και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων
είναι εξίσου σημαντική η ακόμη ποιο σημαντική.
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