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Η πιο συχνή ερώτηση που τίθεται μεταξύ των πολιτών είναι «πώς βλέπεις τα πράγματα».

Η αγωνία για την εξέλιξη της οικονομίας και τον τρόπο λειτουργίας της χώρας είναι
διάχυτη και προβληματίζει όλους μας. Η απάντηση από όλους είναι ότι «δεν υπάρχει
σίγουρα απάντηση». Σε ένα τέτοιο κλίμα αβεβαιότητας μπορεί να στηθεί πλαίσιο για νέα
οικονομία από την αγορά;

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δίνει
επιχορήγηση για κινητικότητα στο επιχειρείν θα δείξει εάν και κατά πόσο υπάρχουν ακόμη
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε λειτουργία που θέλουν να κάνουν επενδύσεις.

Η τεράστια ανεργία θα ωθήσει πολλούς άνεργους να προσπαθήσουν να στήσουν τη δική
τους επιχείρηση εκμεταλλευόμενοι τις επιδοτήσεις, και εδώ χρειάζεται πολύ προσοχή. Έχει
αποδειχθεί ότι7 στις 10 νέες επιχειρήσεις κλείνουν στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας
τους, αφήνοντας πίσω πολύ μεγάλα προβλήματα.

Πολλές φορές γονείς αναγκάζονται να βάλουν υποθήκη ακίνητα για να βοηθήσουν τον νέο
επιχειρηματία και εάν πάει στραβά η προσπάθεια είναι ό,τι χειρότερο.

Δυστυχώς και πάλι δεν υπάρχουν κατευθύνσεις για να στηριχθούν οι νέοι επιχειρηματίες.
Δεν υπάρχουν έρευνες αγοράς που να κατευθύνουν και κυρίως να προφυλάσσουν από ιδέες
που φαίνονται καλές αλλά τελικά δεν είναι.
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Ο καθένας στον στίβο της αγοράς μπορεί να παλέψει και να τα καταφέρει καλύτερα από
κάποιον άλλο, όμως αυτό δεν είναι αρκετό στη σημερινή συγκυρία όπου η αγορά μικραίνει
καθημερινά.

Παρόλα αυτά ο κακός σύμβουλος της ανεργίας οδήγησε την Ελλάδα να γίνει πρωταθλήτρια
στην επιχειρηματικότητα και να φτάνει στο 8% του πληθυσμού 16-64 ετών που βρίσκονται
με επιχείρηση σε αρχικό στάδιο, που την φέρνει την Ελλάδα σ την 4η υψηλότερη θέση
ανάμεσα στις πλούσιες χώρες του πλανήτη.

Το είδος των επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που
στόχευαν κυρίως να δώσουν εισόδημα στον ιδρυτή με αυτοαπασχόληση.

Τι πρέπει όμως να κάνει ο άνεργος για να επιβιώσει όταν δεν υπάρχουν δουλειές και η
ανεργία αυξάνεται; Αυτό το σημαντικό ερώτημα δεν μπορεί να το απαντήσει ούτε η
κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση. Γι' αυτό και η ανασφάλεια και το άγχος για το αύριο.

Στην Αμερική ανησυχούν για έντονες κοινωνικές εκρήξεις στο Νότο της Ευρωζώνης, καθώς
έρευνες δείχνουν να συσσωρεύεται έντονη αντίδραση για τις πολιτικές που εφαρμόζονται.
Δεν έχουν καθόλου άδικο να φοβούνται τις αντιδράσεις απέναντι σ τις κυβερνήσεις γιατί
όλα έχουν ένα όριο.

Η σταθερότητα στην Ευρωζώνη δεν είναι δεδομένη όσο και εάν προσπαθούν να πείσουν ότι
το μεγάλο πρόβλημα που ήταν η Ελλάδα μπήκε σε σειρά.

Τα πράγματα είναι απρόβλεπτα και με πάρα πολλές αναγνώσεις γι' αυτό και βλέπουμε μόνο
το σήμερα - αύριο και τίποτε περισσότερο.
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