Συναίνεση για τον Ρωμανό. Για την χώρα;
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελης αθανασιου
Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014 09:52 -

Οι αγορές μετά την ανακοίνωση για την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας αντέδρασαν
αρνητικά διαβλέποντας μια περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών έντονης πολικής αστάθειας
και οικονομικής στασιμότητας.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν δηλώσεις όπως ο κ Δημήτρης Στρατούλης από το βήμα της
Βουλής για «ωμή παρέμβαση του κερδοσκοπικού κεφαλαίου», με στόχο «να επηρεάσει τις
ταχύτατες εξελίξεις που έχουν δημιουργηθεί ώστε να μην γίνει η μεγάλη πολιτική αλλαγή».
Άλλα στελέχη σε διάφορα τηλεπαράθυρα έκαναν λόγο για «ωμή παρέμβαση του
χρηματιστηριακού κεφαλαίου ενάντια στην αριστερά»

Πώς περίμεναν να αντιδράσουν οι αγορές σε μια προοπτική οικονομικής αστάθειας δεν
ξέρουν ότι οι επενδυτές κεφαλαίων δεν ρισκάρουν άσκοπα και φεύγουν πρώτοι όταν
βλέπουν κίνδυνο να χάσουν χρήματα και έρχονται μόλις δουν επενδυτικές ευκαιρίες. Έχει
πρόθεση το ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες για τα επενδυτικά κεφάλαια;

Μήπως είναι προτιμότερο να λένε πως θα αντικαταστήσουν τα κεφάλαια αυτά και πως θα
διατηρήσουν την ρευστότητα στην χώρα σε περίπτωση που γενικευτεί μια τάση φυγής των
διεθνών κεφαλαίων. Εάν από τώρα φταίνε οι ξένοι τι θα λένε εάν συμβεί πραγματικά φυγή
κεφαλαίων . Το θέμα είναι πως προετοιμάζεται μια κυβέρνηση που διακηρύσσει ότι δεν θα
φοβηθεί να κάνει ρήξη και να μην πληρώσει εάν δεν ικανοποιηθούν οι όροι που θα
περιέχονται στο μνημόνιο που πρέπει να υπογράψει με την ΕΕ.

Με καταγγελίες είναι σίγουρο ότι δεν συγκρατούνται επενδυτικά κεφάλαια και η
ρευστότητα της οικονομίας.
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Για το θέμα του Ρωμανού χρειάστηκε η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι
διαβουλεύσεις με Σαμαρά και Τσίπρα. Καταλυτική για την εξεύρεση λύσης ήταν η
παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας ρύθμιση που ξεπερνούσε τα εμπόδια που έθετε ο
υπουργός. Στο θέμα του Ρωμανού ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν τα κόμματα στην
βουλή . Ένα τόσο απλό ζήτημα χρειάστηκε την διαβούλευση των αρχηγών με τον πρόεδρο
της δημοκρατίας και την απεργία πείνας για 31 μέρες ενός νέου. Σκεφτείτε τι πρέπει να
γίνει για να συμφωνήσουν οι πολιτικοί σε βασικά μεγάλα ζητήματα της χώρας.

Οι εθνικές εκλογές είναι διαγραφόμενες καθώς ο αριθμός των 180 δεν συγκεντρώνεται ,Η
χώρα σε μικρό χρονικό διάστημα μπαίνει και πάλι σε νέα ακινησία και μάλιστα ενόψει
εορτών.
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