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Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου
Γιαπρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έχει να κάνει ούτε
με τα Μνημόνια και την προσπάθεια απεγκλωβισμού από αυτά, ούτε με αόριστες εξαγγελίες
παροχών. Η ομιλία του πρωθυπουργού από το βήμα της φετινής ΔΕΘ θα έρθει να πιστοποιήσει
την αλλαγή σελίδας. Πραγματοποιείται σε μια πάρα πολύ θετική συγκυρία για τη χώρα.
Ηελληνική οικονομία κοιτά με αισιοδοξία το μέλλον. Απαλλαγμένη πλέον από τους περιορισμούς
στην κίνηση κεφαλαίων, με μια εξαιρετική πορεία στην αγορά ομολόγων, αλλά και με εντυπωσιακή
βελτίωση σε όλους τους πρόδρομους δείκτες μέτρησης του οικονομικού κλίματος, δείκτες που
αποτελούν την πρώτη ψήφο εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού κόσμου για το εκλογικό
αποτέλεσμα.
Τοκύρος της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί, ενώ οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες –οι οποίες
υλοποιούνται με ταχύ ρυθμό– προωθούν την αναστροφή των αγκυλώσεων που κρατούσαν
εγκλωβισμένες τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού
τομέα όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ανοίγουν, επίσης, τον δρόμο για ένα στοιχειοθετημένο, κοστολογημένο και στιβαρό πολυετές
πρόγραμμα φοροελαφρύνσεων και στήριξης του ιδιωτικού τομέα της χώρας.
Στοεξωτερικό, το κλίμα αλλάζει με θεαματικό ρυθμό. Μια νέα εποχή χτίζεται, μετά και τις
επιτυχημένες αποστολές σε Παρίσι και Βερολίνο.
Ηκυβέρνηση εφαρμόζει το εμπροσθοβαρές μεταρρυθμιστικό της σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά
μηδενίζει την ανάγκη για τις σκληρές διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν τα χρόνια των
Μνημονίων και του πρώτου έτους της μετα-προγραμματικής εποπτείας. Ενός έτους με νέα
"θρίλερ", που οδήγησαν σε καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις, που άφησαν μετέωρα τα βήματα για
παρεμβάσεις στο χρέος, για αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ, που καθυστέρησαν την
αναπτυξιακή ρότα της κυβέρνησης. Και όλα αυτά για να βρεθεί ένας συμβιβασμός με τους
δανειστές που να διατηρεί εν ζωή μικροσυμφέροντα και αγκυλώσεις στις αγορές.
ΗΕλλάδα πλέον δεν θα ζητά. Θα υλοποιεί το πρόγραμμά της και, με βάση αυτό, θα χαράσσει τη
δική της οικονομική πορεία. Μια πορεία η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την έλευση των
επενδυτικών κεφαλαίων και την τόνωση του ΑΕΠ, αλλά και για τη νέα συμφωνία για τα πρωτογενή
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