Καταδικάζουν τις επόμενες
γενιές και θριαμβολογούν !
Για πολύ καιρό φωνάζαμε, σχεδόν μόνοι στο
διαδίκτυο, πως η Ευρώπη δεν μας είχε υποσχεθεί
καμία εκ νέου διαγραφή ή κούρεμα χρέους και πως
ούτε προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο,
τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον !
Και πράγματι, μπορεί οι Τσιπροκαμμένοι να
θριαμβολογούν και διάφοροι αδαείς να τους
πιστεύουν, αλλά καμία διαγραφή χρέους δεν
προβλέπεται στο άμεσο μέλλον από την πρόσφατη
συμφωνία του eurogroup ! Αυτό που προβλέπεται
είναι στην πραγματικότητα είναι μια μετάθεση
χρέους που φέρνει απλά την οριακή κάλυψη των
χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας και δεν
εξασφαλίζει την επάνοδο στις αγορές και την
επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης !
Άλλωστε πολλοί ξεχνούν ότι έχει διαγραφεί ήδη
σχεδόν το 50 % του χρέους μας με το P.S.I. της
κυβέρνησης ΓΑΠ, οπότε μια περαιτέρω διαγραφή
ούτε αναμενόμενη, ούτε και ορθολογική απόφαση
θα ήταν…
Κυρίως όμως αυτό που συμβαίνει είναι μια επ´
αόριστον υπαγωγή της χώρας σε καθεστώς
ενισχυμένης εποπτείας και σε διαρκές «μνημόνιο
χρέους», με αυστηρούς όρους, από την εκπλήρωση
των οποίων εξαρτάται η εφαρμογή των μέτρων.
Στην ουσία δηλαδή συμφωνήθηκε μια διαρκής
εκκρεμότητα ως προς τη βιωσιμότητα του χρέους
που θα επαναξιολογηθεί το 2032. Τρέχα γύρευε
δηλαδή !…

Ξέρετε όμως ποιο είναι το χειρότερο όλων και
για το οποίο η κυβέρνηση πανηγυρίζει και η
αντιπολίτευση δεν το βροντοφωνάζει ; Ότι με
αυτή
την
επιμήκυνση
επιτοκίων
και
τοκοχρεολυσίων επιτυγχάνεται μεν μια προσωρινή
ανακούφιση, αλλά στην ουσία φορτώνομε τους
Έλληνες με χρέη για τα επόμενα χρόνια και
δεκαετίες και ειδικά τις ερχόμενων γενιές !
Δηλαδή μπροστά στο δέλεαρ της προσωρινής
ανακούφισης και της ψηφοθηρίας οι κυβερνώντες
δεν διστάζουν να υποθηκεύουν το μέλλον των
Ελλήνων και να πανηγυρίζουν ! Δυστυχώς όμως
αυτοί είναι οι Έλληνες πολιτικοί και δεν
πρόκειται να αλλάξουν ποτέ…
Με τον ίδιο τρόπο εμείς είμαστε και υπέρ των
μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων, με την έννοια
ότι μπορεί να ζοριστούμε τώρα λίγο παραπάνω,
αλλά να είμαστε πιο υγιείς δημοσιονομικά στο
μέλλον.
Δεν
είναι
καταστροφή
να
έχουμε
καλά
δημοσιονομικά και τώρα και στο μακρινό μέλλον,
αλλά αντίθετα πρέπει να τα επιδιώκουμε για να
αποφεύγουμε και τις οικονομικές κρίσεις. Και
αυτό πρέπει επιτέλους να το εμπεδώσουν όλα τα
κόμματα και οι πολιτικοί…

