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Οι εταίροι το επόμενο δίμηνο ζητούν από την κυβέρνηση να αποδείξει ότι θέλει ένα νέο
σταθερό κλίμα εμπιστοσύνης και ότι θα το κτίσει μέσα από τις δεσμεύσεις, τις
μεταρρυθμίσεις και την προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και το ευρώ.

Δεν θα είναι εύκολη διαδικασία καθώς πολλές από τις μεταρρυθμίσεις βρίσκονται στον
αντίποδα των ιδεολογικών πεποιθήσεων βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Η χώρα δεν πρέπει να βρεθεί και πάλι στο κενό για τις ιδεολογικές διαφορές των
κομμάτων.

Στο τέλος Απριλίου θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση από τους θεσμούς για να δοθεί το πράσινο
φως για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Και πλέον δεν μπορεί να γίνει πισωγύρισμα για
την συμφωνία και την συνέχιση της μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Το επόμενο δίμηνο η ρευστότητα θα αναζητηθεί από χρήματα μόνο στο εσωτερικό της
χώρας και μέσα σ αυτό το διάστημα θα φανεί εάν τα προγράμματα για είσπραξη χρήματων
από το λαθρεμπόριο ,από τις λίστες και από τις οφειλές προς το δημόσιο θα έχουν την
εισπραξημότητα που προβλέπεται. Δεν υπάρχει και άλλος χρόνος για να απόδειξη η
κυβέρνηση την ορθότητα των προβλέψεων.

Η μεγάλη διαφορά με τους εταίρους είναι ότι θα επιβάλλουν την λογική «πρώτα παρήγαγε
πόρους και μετά μοίρασε».
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Οι προηγούμενες κυβερνήσεις έβρισκαν πόρους από περικοπές και μεγάλη φορολογία και γι
αυτό καταψηφίστηκαν. Η νέα κυβέρνηση λέει λεφτά υπάρχουν και θα τα εισπράξω χωρίς
περικοπές και με μείωση των φόρων μένει να αποδειχθεί και μάλιστα σύντομα.

Η ανάγνωση της συμφωνίας δεν έχει πολλές ερμηνείες από τους δανειστές και αυτό θα
φανεί από την αποδοχή που θα δείξουν οι υπουργοί οικονομικών που θα συνεδριάσουν με
τηλεδιάσκεψη μετα την έγκριση από τους θεσμούς της λίστας με τα μέτρα και τις
μεταρρυθμίσεις που προτείνει η κυβέρνηση.

Είναι πολύ πιθανόν τα κοινοβούλια των κρατών που βρίσκονται υπό την πίεση της
λιτότητας εάν δεν πειστούν ότι η Ελλάδα συνεχίζει στα ίδια δύσκολα πλαίσια της
λιτότητας δεν θα ψηφίσουν την συμφωνία ,και τότε κανείς δεν μπορεί να πει πια είναι η
συνέχεια.

Δυστυχώς για τουλάχιστον ακόμη δυο μήνες θα δεν θα ηρεμίσει η οικονομία, η αμφιβολία θα
είναι διάχυτη, και τα προβλήματα θα συσσωρεύονται.

Η κυβέρνηση πρέπει να πείσει ότι είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει την συμφωνία και
δεν θα ταλαντευτεί από τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό της.
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