WSJ: Τα μνημόνια τελείωσαν, τα
δομικά προβλήματα παραμένουν
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ΟΈλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κήρυξε σήμερα το τέλος του προγράμματος
διάσωσης της Ελλάδας από ένα νησί πλούσιο σε συμβολισμό: την Ιθάκη όπου ο Οδυσσέας
ολοκλήρωσε το δύσκολο και αβέβαιο ταξίδι του, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Wall Street
Journal.
Στηνπραγματικότητα, λίγα πράγματα άλλαξαν την Τρίτη. Η Ελλάδα συνεχίζει να χρωστά
δισεκατομμύρια στους δανειστές της που θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν τακτικές
αξιολογήσεις για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα.
Τοδημοσίευμα σημειώνει την τεράστια πρόοδο που σημείωσε η χώρα στα δημοσιονομικά της,
φτάνοντας από έλλειμμα 15,1% το 2008 σε πλεόνασμα 0,8% το προηγούμενο έτος. Οι μισθοί
κόπηκαν για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, το συνταξιοδοτικό σύστημα αναμορφώθηκε και
δημιουργήθηκε μια ανεξάρτητη φορολογική αρχή καθώς και ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Ωστόσο, ούτε οι πολιτικοί στην Ελλάδα ούτε οι πιστωτές της χώρας έχουν δείξει μέχρι σήμερα ότι
μπορούν να επιδιορθώσουν τα δομικά προβλήματα που έπληξαν την οικονομία και την οδήγησαν
στη σφοδρότερη κρίση της εποχής μας, αναφέρει η WSJ.
Τοεπιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει εγκλωβισμένο στη γραφειοκρατία, ενώ ο συνδυασμός
της πολιτικής πατρωνίας με μια κεντρική διαδικασία λήψης αποφάσεων συνεχίζει να καθιστά τη
δημόσια διοίκηση αναποτελεσματική και αδιάφορη, όπως σημειώνει ο καθηγητής της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Παναγιώτης Καρκατσούλης. "Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα
παραμένει ανέγγιχτη καθώς ο μηχανισμός που την διαμορφώνει δεν έχει αλλάξει", αναφέρει.
"Αυτήήταν μία επική αποτυχία των ελληνικών κυβερνήσεων και των πιστωτών να αντιμετωπίσουν
το βασικό πρόβλημα της χώρας και να δημιουργήσουν ένα λειτουργικό κράτος. Φοβάμαι πως ότι
έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα θα μπορούσε να καταρρεύσει εξαιτίας αυτού", προσθέτει.
Απότην πλευρά του ο Christopher Egleton, πρόεδρος της βρετανικής Minoan, σημειώνει: "Η
γραφειοκρατία είναι πιο δυνατή απ’ ό,τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος". Η WSJ σημειώνει ότι η εταιρεία
κατάφερε πρόσφατα να βγάλει τις άδειες για ένα τουριστικό συγκρότημα μετά από 20 χρόνια
προσπαθειών.

Άλλοςένας τομέας που αποδείχτηκε απρόσβλητος στις μεταρρυθμίσεις είναι το δικαστικό σύστημα,
το οποίο είναι από τα βραδύτερα και πιο αναποτελεσματικά στην Ευρώπη, ενώ συχνά γίνεται
αντικείμενο πολιτικών παρεμβάσεων, αναφέρει η WSJ, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες
πτώχευσης χρειάζονται κατά μέσο όρο 3,5 χρόνια στην Ελλάδα, από 1,2 στη Γερμανία και 1,9 στη
Γαλλία.
Ηεφημερίδα σημειώνει τέλος ότι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να μειώσουν
σημαντικά τη φοροδιαφυγή. Για 200 χρόνια, σημειώνεται στο δημοσίευμα, οι Έλληνες είναι
διστακτικοί να πληρώσουν για ένα κράτος που θεωρούν διεφθαρμένο, αναποτελεσματικό και
απρόβλεπτο.
Ηλεγόμενη γκρι οικονομία εκτιμάται ότι φτάνει το 20,8% του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο στην
Ευρώπη, σύμφωνα με μελέτη του University of Tübingen στη Γερμανία. Πολλοί επιχειρηματίες και
ελεύθεροι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι ο μόνος δρόμος να τα καταφέρουν είναι η
φοροδιαφυγή. Αυτό οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο, με ολοένα και υψηλότερους φορολογικούς
συντελεστές να επιβάλλονται στους Έλληνες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αποφύγουν τους
φόρους τους, παρεμποδίζοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη.
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