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Οιδύσκολες στιγμές δεν έχουν τελειώσει για την Ελλάδα, αναφέρει το αμερικανικό πρακτορείο
Bloomberg, τονίζοντας ότι παρά τους ισχυρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, υπάρχουν ακόμη
πολλά εκκρεμή προαπαιτούμενα, ενώ εμπόδιο είναι και η αδύναμη εφαρμογή των μέτρων που
έχουν ήδη ψηφιστεί.
Όπωςαναφέρεται στο δημοσίευμα, η επιστροφή στην αγορά ομολόγων την περασμένη εβδομάδα,
η εκταμίευση νέων δανείων ύψους 8,5 δισ. ευρώ, η πιθανότητα εκταμίευσης περισσότερων
χρημάτων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η αναβάθμιση του outlook από την S&P
ενισχύουν την επενδυτική εμπιστοσύνη ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα.
Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων - δεκάδες από τα 140 προαπαιτούμενα που συμφωνήθηκαν βρίσκονται σε
διάφορα στάδια εφαρμογής και απαιτούνται περισσότερες από 100 συμπληρωματικές ενέργειες
για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ύψους 26,9 δισ. ευρώ πριν τη λήξη του τρέχοντος
προγράμματος διάσωσης τον Αύγουστο 2018.
Οιαιτήσεις των πιστωτών για περισσότερα μέτρα απειλούν να "βομβαρδίσουν” την πολιτική σκηνή,
καθώς οι Έλληνες πολίτες, όπως και οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την αναταραχή που
επικρατεί τα τελευταία επτά χρόνια.
Όσοπερνούσαν τα χρόνια, οι πιστωτές επέβαλαν μεταρρυθμίσεις που επηρέασαν την καθημερινή
ζωή των Ελλήνων και τώρα απαιτούνται ακόμα πιο απαιτητικά διαρθρωτικά μέτρα.
"Τεράστιος αντίκτυπος"
Τοπραγματικό πρόβλημα είναι ότι με μεταρρυθμίσεις σε κομμάτια της οικονομίας όπως ο
καθορισμός του φορολογικού συστήματος και του δικαστικού συστήματος απαιτούν "μακρά
εφαρμογή", δήλωσε ο Γεράσιμος Μοσχονάς, αναπληρωτής καθηγητής του Παντείου
Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τα αυστηρά οικονομικά μέτρα άσκησαν δραματική επίδραση στη ζωή
των Ελλήνων, καθιστώντας δύσκολες τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, ανέφερε.

"Τοεισόδημα ενός μέσου νοικοκυριού έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 40% κατά τη διάρκεια της
κρίσης, ο κίνδυνος φτώχειας έχει αυξηθεί κατά 35,6%, οι περικοπές των συντάξεων είναι τεράστιες
και υπάρχει υπερβολική φορολογία", ανέφερε.
Δεδομένουότι η Ελλάδα έγινε το επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους το 2010, η χώρα
συμφώνησε σε μέτρα λιτότητας για την αναδιάρθρωση της οικονομίας της, η οποία έχει
συρρικνωθεί κατά ένα τέταρτο. Σε αντάλλαγμα, οι πιστωτές της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ έχουν
διαθέσει περισσότερα από 260 δισ. ευρώ σε κεφάλαια διάσωσης για να διατηρήσουν την Ελλάδα
"στη ζωή”.
Ποιες ιδιωτικοποιήσεις;
Ηκυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα δυσκολεύεται να εφαρμόσει μέτρα όπως η
περικοπή συντάξεων και το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές .
"Δενυπάρχει σοβαρή εφαρμογή", των δύσκολων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων”, είπε ο
Μοσχονάς. "Το ελληνικό κράτος απέτυχε" να τις θέσει σε εφαρμογή ακόμη και μετά την ψήφισή
τους στο κοινοβούλιο λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης και έλλειψης τεχνικής
εμπειρογνωμοσύνης.
"Τοτι περνάει από το κοινοβούλιο και τι υλοποιείται είναι δύο διαφορετικά πράγματα", δήλωσε ο
Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Νομικής και Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι
τροπολογίες, τα διατάγματα και οι εγκύκλιοι μπορούν να αλλάξουν τον νόμο τελείως, "έτσι ώστε να
μην εφαρμοστεί καθόλου στο τέλος", δήλωσε.
Οιιδιωτικοποιήσεις, για παράδειγμα. Στο πλαίσιο της πρώτης διάσωσης το 2010, η Ελλάδα
συμφώνησε να ιδιωτικοποιήσει το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Η πώληση, η οποία επρόκειτο να
ολοκληρωθεί το 2014, εξακολουθεί να καθυστερεί.
Αδύναμη εφαρμογή
"ΗΕλλάδα αγωνίστηκε με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων", ανέφερε η έκθεση του ΔΝΤ. Ενώ οι
αλλαγές στην αγορά εργασίας έχουν εφαρμοστεί, άλλες μεταρρυθμίσεις έχουν υποστεί "αδύναμη
εφαρμογή", ανέφερε.
Αυτόισχύει και για τις μεταρρυθμίσεις του φορολογικού και του δικαστικού συστήματος. "Η
φοροδιαφυγή είναι διαδεδομένη" στην Ελλάδα, σημειώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης στην τελευταία έκθεσή του.
"Τογεγονός ότι το βάρος της προσαρμογής βαρύνει σε μεγάλο βαθμό τους μισθωτούς έχει αυξήσει
την αντίσταση στις μεταρρυθμίσεις", ανέφερε το ΔΝΤ.
Άνοιγμα καταστημάτων την Κυριακή
Μετάαπό πολλές διαμαρτυρίες από το 2013, η Ελλάδα επέτρεψε στα καταστήματα να

παραμείνουν ανοιχτά για οκτώ Κυριακές το χρόνο. Πρόσφατα, επέτρεψε στα καταστήματα σε
τέσσερις μεγάλες περιοχές να εργάζονται τις Κυριακές για έξι μήνες το χρόνο. Η Ελληνική
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας άσκησε έφεση κατά της νομοθεσίας.
Ωστόσογια τους πιστωτές της Ελλάδας, η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων είναι το κλειδί για τη χώρα,
προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
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