Το μήνυμα των αγορών ποιος θα το ακούσει;
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
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H εκρηκτική άνοδος κατά 7,21% στο Χρηματιστήριο την Παρασκευή όπου μέσα σε μία
ημέρα ανέκτησε πάνω από το 50% των απωλειών που είχε κατά η διάρκεια του
προηγούμενου τρελού τριημέρου, σίγουρα έχει αρκετά ερωτηματικά ή μια σαφής εξήγηση.

Οι αναλυτές λένε ότι μετά τις δηλώσεις Σαμαρά στο Μιλάνο που ξεκαθαρίστηκε με τον
πλέον σαφή τρόπο και σε ανώτατο επίπεδο ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε
πρόγραμμα και υιοθέτει την προληπτική πιστωτική γραμμή, οι αγορές ηρέμησαν και
επέστρεψαν σε μαζικές αγορές.

Είναι πράγματι τόσο απλά τα πράγματα;

Ο δείκτης ήταν κάτω από τις 850 μονάδες και είχαν δημιουργηθεί μεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες ,μήπως αυτό εκμεταλλευτήκαν οι επενδυτές;

Στο πολιτικό τραπέζι από προχθές πέφταν και οι ειδήσεις με τη δήλωση στήριξης από το
Βερολίνο και την επίσημη έναρξη της συζήτησης για τη διευθέτηση του χρέους, θέμα που θα
κλείσει μέχρι το τέλος του έτους. Μήπως αυτό περίμεναν οι αγορές και επανήλθαν;

Όλα όσα έγιναν στο τριήμερο μήπως ήταν ένα απολύτως ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα
κατεύθυνση και προς την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση στην προεκλογική περίοδο που
διανύουμε να δίνονται πολύ προσεκτικά οι όποιες προεκλογικές υποσχέσεις και οι όποιοι
λεονταρισμοί να συμμαζευτούν ;
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Η λέξη μνημόνιο και ιδιαίτερα το σχίσιμό ή η κατάργηση του έλκουν τόσο πολύ τους
Έλληνες πολιτικούς που ξεχνούν τις ευθύνες τους για την χρεοκοπία της χώρας.

Την Ελλάδα δεν την χρεωκόπησαν τα μνημόνια αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήματος
που υπηρέτησε με ευλάβεια την πολιτική συναλλαγή σε κάθε μορφή της δημόσιας διοίκησης
. Τα μνημόνια ήρθαν ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.

Δεν φταίνε οι Ευρωπαίοι που μας δανείζουν αλλά η το Ελληνικό πολιτικό σύστημα που δεν
είχε άλλες διεξόδους και αναγκάστηκε να τα ζητήσει.

Στην προεκλογική Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα σκίσει ή ποιος θα καταργήσει τα
μνημόνια αλλά ποιος έχει καταλάβει τι έφερε την χώρα στην σημερινή κατάσταση.

Το μήνυμα των αγορών είναι ξεκάθαρο ή θα έχει το πολιτικό σύστημα προσανατολισμό
μεταρρυθμιστικό χωρίς λαϊκισμούς ή θα γυρίζει αμέσως την πλάτη στην οικονομία της
χώρας με ότι αυτό σημαίνει κάθε φορά.

Το μήνυμα δεν ελήφθη ακόμη από τους Έλληνες πολιτικού που δεν μπορούν να ξεφύγουν
από τα λεγόμενα τους και την προσήλωση στην εξουσία.

Το επόμενο διάστημα μέχρι να το τέλος του Ιανουαρίου θα είναι πού κρίσιμο για την
πραγματική ελληνική οικονομία για την οποία πολύ λίγο ενδιαφέρονται και η κυβέρνηση και
η αντιπολίτευση.
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