Wybory Prezydenckie 2015 - odkryj zupełnie inną rzeczywistość, która niewiele

może mieć wspólnego z wyborczą obietnicą...
Wybory Prezydenckie 2015 - fenomen, który podbił serca (prawie) wszystkich Polaków.
Wybory Prezydenckie 2015 zapoczątkowały ciąg kilku miesięcy słownych przepychanek, w trakcie
których trwała zagorzała walka na argumenty - te mniej lub bardziej racjonalne.
Jak zapewnia większość komentatorów sceny politycznej, na dźwięk tych populistycznych haseł, wielu
ekonomistom aż włosy jeżyły się na głowie.
Wybrany przez naród Prezydent - elekt celnie trafił w samo sedno ludzkich potrzeb, podatnych na
demagogię i nierealne obietnice. Walił bez opamiętania w bęben populizmu, mając świadomość tego, że
jego chwytliwe slogany mogą liczyć na tani poklask i szeroki oddźwięk w mediach.
Najwyraźniej udało mu się trafić na podatny grunt....

Wybory Prezydenckie 2015 - małe błędy sztabu Komorowskiego, które kosztowały zbyt wiele...
W kampanii wyborczej powinny były pojawić się argumenty, które przemawiałyby za reelekcją
Komorowskiego, np: dobry stan gospodarki, rosnące zarobki i przezwyciężenie światowego kryzysu
finansowego.
Obecny Prezydent był jednak mało widoczny, mało przekonujący.
Gwoździem do jego politycznej trumny mógł być fakt, że Prezydent nie wziął udziału w debacie Wybory
Prezydenckie 2015, na co liczyła ponad połowa Polaków uprawnionych do głosowania.

Wybory Prezydenckie 2015 - wygląd, gesty, słowa
Każdy z nas ocenił kandydatów na podstawie wyglądu, zachowania i szybko określił swoje sympatie czy
antypatie, zazwyczaj robiąc to zupełnie nieświadomie. W tym zakresie sztab Komorowskiego zaliczył
przysłowiową "wpadkę", gdyż to właśnie Duda zdecydowanie prezentował lepszy wygląd i staranniej
dopracowany wizerunek, głosząc potrzebę zmian,
Dodatkowo to właśnie za Dudą od początku kampanii stała rodzina, która w naszym kraju odrywa ważną,
socjologiczną rolę.
Nie bez znaczenia był też sposób komunikowania się z wyborcami (energicznej mówiący Andrzej Duda,
wykorzystanie przez niego wszystkich dostępnych kanałów komunikacji) i słowa wykorzystane w kampanii.
To w przedwyborczym okresie właśnie A. Duda częściej używał pozytywnych jak i neutralnych słów,
a Komorowski skupił się na - powtarzanym aż do znudzenia - straszeniu PIS i przejęciem przez nich
władzy. Zupełnie niepotrzebnie.
Ważny element w kampanii odegrały także wykonywane gesty, wyraz twarzy i mimika, co dodawało A.
Dudzie naturalności i dzięki temu postrzegany był jako osoba wiarygodna i zadowolona z życia.

Wybory Prezydenckie 2015 - lista 5 obietnic, które mogą zmienić życie Twoje i Twoich dzieci...
1) Obniżenie wieku emerytalnego
2) Podniesienie kwoty wolnej od podatku
3) Dopłata po 500zł na każde dziecko dla rodzin najbiedniejszych
4) Przewalutowanie kredytów we frankach szwajcarskich
5) Dostęp dla każdej rodziny do darmowych przedszkoli

Nawet gdyby uznać scenariusz wyborczy za niezbyt przesadnie rewolucyjny, to i tak bez wątpienia można
stwierdzić, że Prezydent - elekt "kupił" głosy idących na wybory.
Czołowi ekonomiści mają nadzieję, że treść wyborczych zapewnień nie zostanie spełniona, bo Polska
musiałaby dwukrotnie zwiększyć swój budżet, co na dziś dzień jest po prostu niemożliwe.
Jeden z najbardziej znanych w Polsce ekonomistów napisał na swoim blogu:
"...Wiesz, że to Ty (i Twojego dzieci) zapłacisz za wyborcze zobowiązania Andrzeja Dudy?" Niestety coś w
tym jest.
Miejmy jednak nadzieję, że wynik jakim zakończyły się Wybory Prezydenckie 2015 nic nie zmieni i nie
zaprzepaścimy wielu lat naszej wspólnej i ciężkiej pracy budowania Polski wolnej i stabilnej gospodarczo.

Wybory Prezydenckie 2015 - bądź pierwszym, który dowie się o wszystkich wprowadzanych
zmianach!

