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Τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια μπαίνουν σε διαδικασία ρυθμίσεων καθώς η τρόικα
αποδέχθηκε το σχέδιο της κυβέρνησης όπως βεβαιώνουν στελέχη του υπουργείου.

Οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις μπορούν να συμφωνήσουν σε ρυθμίσεις δανείων, είτε αυτές
είναι «κούρεμα» ανακεφαλαιοποιημένων τόκων, είτε επιμήκυνση της περιόδου
αποπληρωμής κλπ., να γίνεται αυτόματα και διευθέτηση των οφειλών προς τις εφορίες και
τα ασφαλιστικά ταμεία. O τρόπος μπορεί να είναι διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων
αλλά και καθιέρωση δόσεων που μπορεί να φτάνει η αποπληρωμή τους ακόμη και στα 10
χρόνια (120 μήνες).

Στη ρύθμιση θα μπαίνουν όσες επιχειρήσεις έχουν βιωσιμότητα δηλαδή θα μπορούν μα
εξυπηρετήσουν τις δόσεις που θα συμφωνηθούν.

Πόσες όμως επιχειρήσεις ειδικά από τις μικρές μπορούν να εξυπηρετήσουν έστω και
χαμηλές δόσεις ελάχιστες . Στην ουσία η ρυθμίσεις αυτές είναι και το τελικό ξεκαθάρισμα
στην αγορά. Όσες δεν τα καταφέρουν βγαίνουν εκτός από το τραπεζικό σύστημα. Γίνεται
απαιτητό όλο το χρέος και η χρεωκοπία είναι σχεδόν αναγκαστική.

Οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την σεισάχθεια που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ εάν
γίνει κυβέρνηση ,και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της οικονομίας που προβλέπει
στήριξη των επιχειρήσεων και όχι ξεκαθάρισμα.

Ποσό εφικτή θα είναι μια τέτοια πολιτική είναι ερώτημα που ο κάθε ένας δύσκολα μπορεί
να απαντήσει. Ο επιχειρηματίας που δεν έχει να χάσει πλέον τίποτε ευκολά θα δώσει την
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δυνατότητα στον ΣΥΡΙΖΑ να δοκιμάσει την σεισάχθεια .Πως όμως θα επιβιώσουν όλες οι
επιχειρήσεις σε μια αγορά που μικραίνει;

Σχέδιο από την κυβέρνηση για την τροφοδότηση της οικονομίας και την ανάκαμψη δεν
έχουμε προς το παρών να εξαγγέλλεται. ΟΙ ρυθμίσεις σε δόσεις των οφειλών δεν είναι
αναπτυξιακή πολιτική είναι εισπρακτική πολιτική.

Τουλάχιστον με όσα έχει πει η κυβέρνηση θα προστατεύεται η πρώτη κατοικία.

Οι εκλογές παραμένουν ως φόντο για τα μέτρα που εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση που
όμως δεν είναι ικανά να ανατρέψουν την αρνητικό ρεύμα που διατρέχει η κοινωνία.

Από την άλλη οι εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ φέρουν περισσότερο μούδιασμα παρά ενθουσιασμό
και για ένα καλύτερο αύριο.
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