Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης;
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2015 09:27 -

Η κοινωνία έχει απαυδήσει από την οικονομική κατάσταση της χώρας ,αρχίζει να σταματά
τις προσπάθειες και το ντόμινο της αθέτησης πληρωμών από την μια επιχείρηση στην άλλη
άρχισε και πάλι να πέφτει.

Η στασιμότητα που υπάρχει εδώ και τέσσερεις μήνες στο πολιτικό σύστημα έχει
μεταφερθεί στην ελεύθερη αγορά και τελμάτωσε τα πάντα.

Η κυβέρνηση ψάχνει πολιτική λύση για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις της στους δανειστές,
καταγγέλλει εξωτερικούς παράγοντες δηλαδή την Γερμανία ότι θέλουν να την ρίξουν και
περιμένει τις 100 δόσεις για να εισπράξει χρήματα, νομοσχέδιο που ακόμη δεν έχει πάει
στη βουλή.

Ο κ Σόιμπλε απάντησε με έκτακτο Euro Working-group όπου θα εξεταστούν τα ευρήματα
των τεχνικών συμβούλων. Από τα οποία θα εξεταστεί εάν θα υπάρξει η πολιτική λύση και σε
ποιο βαθμό για το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας της χώρας.

Το κράτος δεν έχει χρήματα, αλλά ούτε και οι πολίτες έχουν τουλάχιστον οι περισσότεροι,
η χώρα ή δανείζεται ή χρεωκοπεί. Όλες οι εξαγγελίες δεν χρειαζόμαστε χρήματα δεν θα
πάρουμε δάνεια για να ξεχρεώσουμε δάνεια έχουν εξανεμιστεί από την πραγματικότητα και
τις απαιτήσεις των δανειστών.

Χρήματα χωρίς συμφωνία και έλεγχο δεν δίνονται από τους εταίρους η αξιοπιστία της
χώρας και του πολιτικού συστήματος έχει εξανεμιστεί. Οι υποσχέσεις δεν πείθουν κανένα
απαιτούν μέτρα συγκεκριμένα που βρίσκονται στον αντίποδα της κυβερνητικής πολιτικής.
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Οι κανόνες στην ευρωζώνη όπως έχουν δείξει οι διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα δεν μπορούν
να διαμορφώνονται ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα των κρατών. Η διαδικασία είναι
γνωστή σε όλα τα μέλη της ευρωζώνης, διαπραγμάτευση- κοινές υποχωρήσεις -συμφωνία
μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς εκφράζει την εκτίμηση ότι θα
υπάρξει συμφωνία για την Ελλάδα εντός της εβδομάδας. «Υπάρχει μια συμφωνία επί της
αρχής στο πλαίσιο του Εurogroup. Η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει προτάσεις για τις
μεταρρυθμίσεις, για το επενδυτικό πλαίσιο της χώρας και την αναζωογόνηση της
οικονομίας. Είναι πλέον καιρός, δεν μπορούμε να περιμένουμε για να καταλήξουμε σε
συμβιβασμό. Είμαστε στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε μια λύση
πριν από το τέλος του μήνα», σημειώνει.

Η πρόεδρος της βουλής στέλνει το δικό της μήνυμα με την σύσταση επιτροπής λογιστικού
ελέγχου για το χρέος λίγες μέρες πριν την πλέον κρίσιμη συνάντηση της κ Μέρκελ με τον κ
Τσίπρα. Το μήνυμα είναι για τον πρωθυπουργό η για την Καγκελάριο; Τι προετοιμάζει η
πρόεδρος της βουλής μαζί με τον κ Καμένο ;Τα γνωρίζει όλα αυτά ο πρωθυπουργός και τα
εγκρίνει; Είναι σχέδιο και μέρος της διαπραγμάτευσης; Η είναι άλλη μία φωτοβολίδα για τις
επικοινωνιακές ανάγκες της κ Προέδρου.

Η διαπραγμάτευση είναι στη ποιο κρίσιμη φάση και ότι παρουσιάζουν οι υπουργοί της
κυβέρνησης εμποδίζει την καλή συμφωνία . Εκτός και εάν και αυτό είναι σχέδιο της
κυβέρνησης.
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