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Το... Success Story για το οποίο πανηγύριζε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν επιβεβαιώνεται εκ
του αποτελέσματος. Μέρα με τη μέρα αποκαλύπτεται η αλήθεια για την "κληρονομιά".
Αυτήνπου κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση στη νέα. Για παράδειγμα, ο ρυθμός
ανάπτυξης στο 1,5%, δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο τελικά "έτρεχε" η ελληνική οικονομία το
πρώτο εξάμηνο του 2019 δεν μπορεί ιδωθεί ως επιτυχία. Ακόμη και η επιτάχυνση που
παρατηρήθηκε από τρίμηνο σε τρίμηνο (το πρώτο τρίμηνο του 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε
στο 1,1% και το δεύτερο τρίμηνο στο 1,9%) δεν συνιστά μία ουσιαστική βελτίωση. Και τούτο γιατί
δεν βασίστηκε σε μία άνοδο των επενδύσεων ή της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Αντιθέτως, οι επενδύσεις καταρρακώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο (μείωση 5,8%) και η κατανάλωση
των ιδιωτών μειώθηκε κατά 0,7% μετά από 5 τρίμηνα ανόδου. Ο μόνος ουσιαστικός μοχλός
στήριξης ήταν οι προεκλογικές παροχές του Μαΐου. Η άνοδος στην κρατική καταναλωτική δαπάνη
κατά 5,3% ήταν αυτή που προσέφερε τη στήριξη με κεντρικό μέτρο την παροχή της "13ης
σύνταξης". Η πορεία του ΑΕΠ λοιπόν το πρώτο εξάμηνο δεν ήταν καλή. Αλλά δεν είναι η μόνη
αρνητική "κληρονομία" της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ταζητήματα που μένουν ανοιχτά είναι ευρύτερα. Συνδέονται με τη γενικότερη ανταγωνιστική θέση
της χώρας. Με τις εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις, με τις τομές που δεν ολοκληρώθηκαν ή δεν έγιναν.
Το είπε άλλωστε και η νέα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.
Μίλησε προχθες υπέρ της αλλαγής στόχου αναφορικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και
για μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν από το παρελθόν, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει
δράση.
Την "κληρονομιά" λοιπόν της τετραετίας ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να την πει κανείς και "κελεπούρι".
Καθώς μάλιστα, οι "εύκολες" μέρες διεθνώς τελείωσαν και τα σύννεφα πυκνώνουν, η ανάγκη για
εγρήγορση και για επιτάχυνση είναι ακόμα πιο έντονη. Αυτό το μήνυμα άλλωστε μετέφερε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του στις μεγάλες πρωτεύουσες της
Ευρώπης. Αυτό το μήνυμα αναμένεται να μεταφέρει και από το Βήμα της ΔΕΘ.
Ολόγος για το μήνυμα της αλλαγής σελίδας της χώρας. Μέσα από μεταρρυθμίσεις, από

παρεμβάσεις και από τομές που θα καταστήσουν την Ελλάδα πλήρως ανταγωνιστική και πόλο
έλξης ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Από κινήσεις που οργωμένα και στοιχημένα θα
διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια θα είναι και ισχυρή και βιώσιμη. Ώστε
να μπορέσει να επανέλθει σταδιακά το ΑΕΠ και η ευημερία στα προ κρίσης επίπεδα.
Οεπιχειρηματικός κόσμος περιμένει μεν το μήνυμα, αλλά και τα επόμενα – εφαρμοστικά – βήματα.
Μέσα από το αναπτυξιακό και από το φορολογικό νομοσχέδιο. Μέσα από τη θωράκιση του
τραπεζικού συστήματος. Μέσα από την ολοκλήρωση των εκκρεμών μεταρρυθμίσεων που θα
αλλάξουν την εικόνα της χώρας και θα στηρίξουν την οικονομία ακόμη και αν οι φόβοι περί κρίσης
διεθνώς επαληθευτούν.
dimitris.papakonstantinou@capital.gr
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

