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Η αγορά περνάει μια από τις χειρότερες φάσεις σε έναν ανεξέλεγκτο κατήφορο.
Καθημερινά τα χρέη μεγαλώνουν και η αξιοπιστία μεταξύ των επιχειρήσεων έχει χαθεί
οριστικά.

Τα φαινόμενα της αθέτησης πληρωμών καθημερινά πολλαπλασιάζονται και τα διογκωμένα
προβλήματα μεταφέρονται από την μια επιχείρηση στην άλλη.

Όσες επιχειρήσεις επιβιώνουν έχουν την υποστήριξη των τραπεζών που σταδιακά
μειώνεται ενώ η πλειονότητα σέρνεται σταθερά προς την χρεωκοπία. Το «ξεκαθάρισμα»
γίνεται με συνέπια.

Όσο καθυστερούν τα αναπτυξιακά μέτρα τόσο ποιο κοντά βρισκόμαστε σε μία γενική
κατάρρευση της αγοράς. Η κυβέρνηση δεν ανησυχεί για πτώχευση της χώρας γιατί
σύμφωνα με τον πρωθυπουργό θα πληρώσουμε τις οφειλές ακόμη και εάν δεν πάρουμε
χρήματα μέχρι τον Απρίλιο. Μέχρι τότε όμως θα έχει συμβεί κατάρρευση μεγάλου
τμήματος της αγοράς.

Για κάποιες εκατοντάδες καθαρίστριες και για εργαζόμενους στο δημόσιο με συμβάσεις
αορίστου χρόνου γίνονται συσκέψεις παίρνονται πολιτικές αποφάσεις η κυβέρνηση δείχνει
το στίγμα της και τον προσανατολισμό της. Για τους 1.500.000 εκ άνεργους και της
επιχειρήσεις που κλείνουν τι;

Οι 100 δόσεις που έχουν δοθεί για διαβούλευση πριν να πάνε στην βουλή είναι μέτρο για
εισπράξει χρήματα το δημόσιο και τίποτε άλλο.

1/2

Τα λουκέτα αυξάνουν. Τα επιμελητήρια σιωπούν
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2015 11:44 -

Πως όμως η αγορά θα καταφέρει να πληρώσει τα τρέχοντα και τις νέες δόσεις αυτό δεν το
απαντάει η κυβέρνηση.

Οι επιχειρήσεις δεν έχουν τρόπο να αντιδράσουν με αγώνες μπροστά στην είσοδο του
υπουργείου οικονομικών. Κάθε μέρα που περνάει τα έξοδα τρέχουν και τα χρέη
μεγαλώνουν.

Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί προεκλογικά ανάμεσα σε όλα ότι δεν θα στέλνει φυλακή
κανέναν για οφειλές στο δημόσιο. Τελικά αυτό ισχύει για το όριο πέντε χιλιάδων ευρώ.

Οι επιχειρήσεις παραμένουν στην Ελλάδα το πεδίο λεηλασίας από το δημόσιο.

Τα επιμελητήρια της χώρας έχουν εξαφανιστεί . Σαν να μην βλέπουν τι γίνεται καθημερινά
στην αγορά. Γιατί σιωπούν γιατί δεν αντιδρούν να προστατέψουν ότι έχει εναπομείνει από
την επιχειρηματικότητα στην χώρα.

Εάν πιστεύουν ότι η αγορά διορθώνει από μόνη της όπως δείχνει να πιστεύει η κυβέρνηση
είναι τεράστιο λάθος και επικίνδυνη θεώρηση.

Στην Ελλάδα πλέον η μία επιχείρηση καταστρέφει την άλλη και δεν δημιουργούνται νέες.
Ότι κενό μένει το τρώνε η λίγες μεγάλες πολυεθνικές με κεφάλια που παίρνουν από
τράπεζες του εξωτερικού.

Είναι υποχρέωση των επιμελητηρίων να βγουν να μιλήσουν και να πιέσουν προς κάθε
κατεύθυνση να γίνει κάτι για την αγορά της χώρας.

Είναι ψηφισμένοι για να ασχολούνται και να προτείνουν λύσεις και όχι να βλέπουν, να
κουνάνε το κεφάλι και να σιωπούν.
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