Δραματικές επιπτώσεις από ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους
Οι πρωτόγνωρες και συγχρόνως εφιαλτικές στιγμές που ζει η Ελλάδα μετά την
προκήρυξη δημοψηφίσματος στις 28 Ιουνίου του 2015, επέβαλλαν σ΄ έναν υπεύθυνο
φορέα όπως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος να αναλάβει την
πρωτοβουλία επισήμανσης των δυσάρεστων επιπτώσεων που θα βιώσουν
επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στην περίπτωση αρνητικής κατάληξης, δηλαδή
επικράτησης του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.
Σε ανακοίνωση του ο ΣΒΒΕ, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015, ανέφερε:

Ήδη οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, επιφανείς οικονομολόγοι και φορείς, έχουν υποστηρίξει
δημόσια ότι το δημοψήφισμα της Κυριακής 5 Ιουλίου δεν αφορά την όποια συμφωνία
με τους εταίρους μας, αλλά αναφέρεται ευθέως στην παραμονή της Ελλάδας ή όχι στο
Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε μια τέτοια, απευκταία περίπτωση, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα βιώσουμε
συνέπειες που δεν έχουμε ποτέ φανταστεί.
Οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τραγικές:










Κλειστές τράπεζες και κεφαλαιακοί έλεγχοι επ’ αόριστον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για το συνολικό κύκλωμα της οικονομίας, και κυρίως αδυναμία υλοποίησης παντός
είδους συναλλαγών,

Δυσκολία εισαγωγής πρώτων υλών, έτοιμων και ημι-έτοιμων προϊόντων, λόγω
των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων και στην γραφειοκρατία που θα
δημιουργηθεί, (επιτροπές έγκρισης πληρωμών εξωτερικού στις τράπεζες και στην
τράπεζα της Ελλάδος, κλπ.)
Αδυναμία κάλυψης και ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων,

Αδυναμία πληρωμής μισθών, και ημερομισθίων από τις επιχειρήσεις προς τους
εργαζομένους τους,
Παύση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη διεθνή χρηματοδότηση,

Σε περίπτωση που γίνουν απαιτητά τα κεφάλαια του ELA και τα δάνεια του ESM,
σαρωτικό κούρεμα καταθέσεων,
Πιθανή αλλαγή νομίσματος, με διαρκείς υποτιμήσεις σε σύντομο χρονικό
διάστημα, που θα δυσκολέψουν περαιτέρω τη λειτουργία της οικονομίας, και,

Διακοπή της δανειοδότησής τους από τις τράπεζες ή/και εκτίναξη του κόστους
δανεισμού τους,

Οι συνέπειες για τους εργαζόμενους, τραγικότερες:



Αδυναμία λήψης δεδουλευμένων από το τραπεζικό σύστημα, λόγω των
κεφαλαιακών ελέγχων, με αποτέλεσμα τη δυσκολία διεκπεραίωσης της
καθημερινότητάς τους,
Έλλειψη βασικών αγαθών, με πρώτα τα φάρμακα και τα καύσιμα, και ακολούθως
τα τρόφιμα και τα μηχανήματα,





Εκτίναξη της ανεργίας στα ύψη, μετά την πτώχευση πληθώρας επιχειρήσεων, η
οποία δεν θα μπορεί να μειωθεί ακόμα και για δεκαετίες,
Σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος, κάθετη πτώση της αγοραστικής δύναμης των
εργαζομένων, λόγω των συνεχών υποτιμήσεων, και της τρομακτικής αύξησης του
πληθωρισμού,
Χρεοκοπία νοικοκυριών και όχι μόνον επιχειρήσεων, τα δάνεια δεν διαγράφονται,
ακόμη και σε περίπτωση κατάρρευσης των τραπεζών.

και βέβαια,



Υπολειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας, και,

Θέση σε κίνδυνο της εθνικής ασφάλειας και αύξηση των εξωτερικών απειλών για
την πατρίδα μας.

Συνεπώς, για να μην καταντήσει η Ελλάδα την Κυριακή το βράδυ μια τριτοκοσμική
περιοχή, απόβλητη της διεθνούς κοινότητας και παράδειγμα προς αποφυγή, θα
πρέπει με νηφαλιότητα και αίσθημα ευθύνης για τις επιχειρήσεις και τους
εργαζόμενους σ΄ αυτή τη χώρα, να εξασφαλίσουμε την παραμονή της χώρας μας στην
Ευρωζώνη και στην Ευρώπη.

