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Η"προεκλογική" προετοιμασία της κυβέρνησης μέσω του ανασχηματισμού ολοκληρώθηκε, χωρίς
να θίξει τις ευαίσθητες περιοχές της κυβερνητικής πολιτικής που αφορούν στην κρίσιμη
"μετα-μνημονιακή” περίοδο.
Καμίαουσιαστική αλλαγή δεν άγγιξε το ευρύτερο οικονομικό επιτελείο τόσο στο Υπουργείο
Οικονομίας όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών, με τους κ.κ. Τσακαλώτο και Χουλιαράκη να
διατηρούν τη συνέχεια της συμφωνίας στο Eurogroup όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά και
τους κ.κ. Δραγασάκη και Πιτσιόρλα να κρατούν ανοικτές τις προτεραιότητες στους τομείς που
αφορούν αποκρατικοποιήσεις, κ.λ.π.
Παράτις πολιτικές πιέσεις και την έντονη φημολογία για μετακινήσεις, ειδικά των κ.κ. Τσακαλώτου
και Δραγασάκη, ο Πρωθυπουργός δεν είχε τα περιθώρια παρεμβάσεων που θα έθεταν εν
αμφιβόλω τη συνέχεια της υλοποίησης των δεσμεύσεων όσον αφορά τον Προϋπολογισμό αλλά
και τα κανάλια επικοινωνίας με τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Πληροφορίεςτου Capital.gr, αναφέρουν ότι έγκαιρα είχαν δοθεί σε παράγοντες της Κομισιόν που
είχαν εκδηλώσει διακριτικά το ενδιαφέρον (και την ανησυχία) τους, σχετικές διαβεβαιώσεις ότι το
Μέγαρο Μαξίμου δεν θα προχωρούσε σε ανατροπές που "θα μπορούσαν να θέσουν σε
κίνδυνο την πολύ καλή επικοινωνία”, που με "πολύ κόπο και προσπάθεια έχει κατακτηθεί”.
Ηανησυχία άλλωστε είχε ενταθεί από το γεγονός ότι το τελευταίο δεκαήμερο είχαν πληθύνει, ειδικά
στον γερμανικό οικονομικό τύπο, δημοσιεύματα που καλλιεργούσαν και πάλι ένα αρνητικό
κλίμα στο όνομα παροχών (επιστροφής των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά
ομόλογα) προς την Αθήνα στο πλαίσιο της συμφωνίας της 22ας Ιουνίου για την περαιτέρω
ελάφρυνση του χρέους.
Το"κλίμα” αυτό αναμένεται να ενταθεί στην ίδια κατεύθυνση ενόψει της συζήτησης στη γερμανική
Βουλή για την ολοκλήρωση της έγκρισης που αφορά στα μέτρα μεσοπρόθεσμης διευθέτησης του
χρέους.
Τοπρόβλημα όπως σημειώνεται από παράγοντες του ΥΠΟΙΚ είναι ότι αυτές οι πιέσεις βρίσκονται

σε εξέλιξη ενόψει αυτής της συζήτησης και "δεν θα πρέπει να τροφοδοτηθούν περισσότερο” από
τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Χαρακτηριστικόπάντως είναι ότι οι "σταθεροί” υπουργοί στα οικονομικά υπουργεία δεν φαίνεται να
αποδέχονται τις διακριτικές προς το παρόν πιέσεις που ασκούνται από πλευράς κοινοτικών
παραγόντων, για περιορισμό των αλλαγών στα όρια της βελτίωσης του καθεστώτος του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και όχι στις αλλαγές που αφορούν στους μισθούς.
Γιατο θέμα της εφαρμογής ή μη του μέτρου για τις συντάξεις τόσο από την πλευρά του ΥΠΟΙΚ όσο
και από την πλευρά του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιμένουν ότι τα μεγέθη που
προκύπτουν στον τομέα των εσόδων, υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια πάνω στα οποία ακόμα και
το ΔΝΤ θα μπορούσε να στηρίξει την επιμονή του για εφαρμογή του μέτρου.
Όπωςυποστηρίζεται αρμοδίως (ΥΠΟΙΚ), ακόμα και αν το ΔΝΤ επιμείνει στην εφαρμογή του
μέτρου "εφόσον τα μεγέθη που προκύπτουν δεν δικαιολογούν μία τέτοια απόφαση, η κυβέρνηση
θα προχωρήσει στην επιλογή της (σ.σ. την μη περικοπή των συντάξεων)” με δεδομένο ότι και το
ευρωπαϊκό σκέλος των Θεσμών "καλύπτεται”.
Σεκάθε περίπτωση πάντως ο ανασχηματισμός δεν φαίνεται να έχει προκαλέσει αντιδράσεις
σε Βρυξέλλες και Βερολίνο, ειδικά δε αφού το οικονομικό επιτελείο με το οποίο βασικά
συνδιαλέγονται οι Θεσμοί παραμένει το ίδιο χωρίς σοβαρές αλλαγές.
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