Οι εκλογές έρχονται οι επιχειρήσεις τρέμουν
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Το «σκάνδαλο Χαικάλη» μπήκε στο αρχείο της εισαγγελίας με πολλά ερωτηματικά και
σήμερα θα ξεκαθαρίσει η εκλογή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά και την πρόταση του
πρωθυπουργού για συναινετική λύση που δεν βρήκε αρκετό βουλευτών να την στηρίξουν

Η ΔΗΜΑΡ επίσημα δηλώνει την θέση του συνεδρίου της για μη υπερψήφιση της
υποψηφιότητας Δήμα ενώ υπάρχουν φωνές που φέρονται έτοιμες να διαφοροποιηθούν από
την άρνηση Κουβέλη να συμπράξει η ΔΗΜΑΡ στην εκλογή Προέδρου.

Παρόλα αυτά και πάλι η εκλογή είναι μακριά ενώ οι εθνικές εκλογές έρχονται ακόμη ποιο
κοντά και η πόλωση μεταξύ των δύο κομμάτων γίνεται πλέον στον υπέρτατο βαθμό.

Η κοινή γνώμη βρίσκεται με ένα τεράστιο ερωτηματικό για το πολιτικό σύστημα και τους
πολιτικούς που αποφασίζουν για τις τύχες μας.

Ζήσαμε το 2012 μια έντονη περίοδο με καταστροφικά αποτελέσματα για το τραπεζικό
σύστημα για τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την λειτουργεία τους στις εισαγωγές ή τις
εξαγωγές. Τώρα αρχίσαν και πάλι τα όργανα. Οι πιστώσεις από παντού άρχισαν να
κόβονται και νέες περιπέτειες άρχισαν να διαγράφονται.

Παρόλη την κάπως καλύτερη θέση που βρίσκεται η οικονομία από το 2012 είναι ακόμη πάρα
πολύ αδύναμη να αντιμετωπίσει μια νέα περίοδο προβλημάτων με τις πιστώσεις του
εξωτερικού και από τις ελληνικές τράπεζες.

1/2

Οι εκλογές έρχονται οι επιχειρήσεις τρέμουν
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Τρίτη, 23 Δεκέμβριος 2014 15:01 -

Όσοι δεν ξέρουν πόσος κόπος χρειάζεται πλέον για να επιβιώσουν οι μικρές και οι μεσαίες
επιχειρήσεις δεν πρέπει να κυβερνούν.

Αυτή την ώρα αυτές οι επιχειρήσεις που θα βρεθούν και πάλι ξεκρέμαστες με νέες θέσεις
στην ανεργία και νέα λουκέτα είναι ακριβώς οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις. Προς
μεγάλη χαρά των μεγάλων επιχειρήσεων που παίρνουν ότι μερίδιο έχει απομείνει στην
αγορά.

Οι εκλογές δεν έπρεπε να γίνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες αλλά σε άλλο χρονικό
διάστημα με λιγότερους κινδύνους με λιγότερα μέτωπα ανοιχτά και χωρίς κόστος για τους
πολίτες και την αγορά που στηρίζει την οικονομία.

Οι εκλογές είναι η βάση της δημοκρατίας μας και το αποτέλεσμα είναι απολύτως αποδεκτό
όποιο και εάν είναι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται κάθε δύο χρόνια και
όταν είναι ξεκάθαρο ότι στην συγκεκριμένη περίοδο θα φέρουν πολλαπλά προβλήματα
παρά θα λύσουν.

Δεν ξέρω πόσο έτοιμες είναι οι τράπεζες και πως θα συμπεριφερθούν στην συνέχεια εάν
και όταν αρχίσουν τα προβλήματα, οι ξένοι πάντως αρχίσαν να μαζεύονται από την έκθεση
τους στην χώρα με ρυθμούς πολύ γρήγορους που δεν θα αντέξουν οι μικρές και οι μικρές
επιχειρήσεις.
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