Τρίτη, 05-Δεκ-2017

"Το ΔΝΤ μπορεί να υποχρεώσει τον Αλ.
Τσίπρα σε πρόωρες εκλογές"

Συνέντευξη στον Μανόλη Καψή
"Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κρατάει το κλειδί των εκλογών". Αυτή είναι η
άποψη της Μιράντας Ξαφά, πρώην μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ
και

Διευθύντριας

Κωνσταντίνου

του
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γραφείου

του

πρώην

πρωθυπουργού
Μητσοτάκη.

Όπως εξηγεί η Μ. Ξαφά σε συνέντευξή της στο Capital.gr τον Ιούνιο του
2018 θα ληφθεί η κρίσιμη απόφαση από το Ταμείο, για το εάν θα
εφαρμοστούν ήδη από το 2019, ταυτόχρονα, η μείωση των συντάξεων ( με την
κατάργηση της προσωρινής διαφοράς) και η μείωση του αφορολόγητου.
Μέτρα ψηφισμένα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ που θα εφαρμοστούν
σχεδόν αυτόματα αν δεν πιάνει η χώρα τον στόχο του πρωτογενούς
πλεονάσματος. Μέτρα που όμως ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να παραπέμψει στο
μέλλον, με την ελπίδα ότι θα τα "φορτώσει" σε μια επόμενη κυβέρνηση.

Σε αύτη την περίπτωση, υποστηρίζει η κ. Ξαφά, που αμφισβητεί ότι το υπέρπλεόνασμα που διαπιστώθηκε φέτος μπορεί να έχει συνέχεια... και αφού δεν υπάρχει
- λέει - χώρος για αντίμετρα πριν το 2023 (που θα μειωθεί ο στόχος για το
πρωτογενές πλεόνασμα), είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε μπροστά μας πρόωρες
εκλογές.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο κ. Τσίπρας, σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες, προσπαθεί να οδηγήσει σε αποχώρηση το ΔΝΤ από το ελληνικό
πρόγραμμα. Θα το καταφέρει; Προς το παρόν φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο…
Την ιδία στιγμή οι αποφάσεις για το ελληνικό χρέος επείγουν. Η λύση του θέματος,
σε αυτό πλέον συμφωνούν όλοι... είναι προϋπόθεση για την επιστροφή της Ελλάδας
στην κανονικότητα.
Η επέκταση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων του β´ προγράμματος, το
μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού χρέους, της τάξης των 130 δις., θεωρείται
δεδομένη. Υπάρχει άλλωστε απόφαση του Εurogroup. Φθάνει; "Όχι δεν είναι αρκετό"
λέει η Μιράντα Ξαφά.
Το Ταμείο,όπως εξηγεί, ζητά ελάφρυνση και των διμερών δανείων του πρώτου
προγράμματος και των δανεικών του ESM. Συνολικά 86 δισ.
Η κ. Ξαφά, που σήμερα είναι διευθύνουσα σύμβουλος της E. F Consulting στην
Αθήνα, εκτιμά ότι μια πιθανή λύση είναι η αποπληρωμή των δανείων του πρώτου
προγράμματος, του Greek Loan Facility, (δάνεια της τάξης των 53 δις. που όμως
λήγουν σύντομα, μέσα στο 2020) να γίνει με δάνειο που θα συνάψει η Ελλάδα από
τον ESM. Εφικτό, αλλά με δυσκολίες. Ή ακόμα με βάση την γαλλική πρόταση,
δηλαδή την αποπληρωμή των δανείων με βάση τις αναπτυξιακές επιδόσεις της χώρας.
Ανάπτυξη είπατε; Ακόμα την περιμένουμε… "Όσο δεν εφαρμόζονται οι
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συζητάμε από το 2010, δεν πρόκειται να υπάρξει
ταχύρυθμη ανάπτυξη λέει η Μιράντα Ξαφά.
Το ότι το ΔΝΤ έχει μειώσει τις εκτιμήσεις του για Ανάπτυξη, αυτό δείχνει ότι η
Ελλάδα με δυσκολία καταφέρνει να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις. Ακόμα μιλάμε για
άνοιγμα επαγγελμάτων, αδειοδότηση επιχειρήσεων και επενδύσεων."
Και φυσικά ακόμα δεν έχουμε λύση το πρόβλημα του Ασφαλιστικού. "Τα όσα λέει η
κ. Αχτσιόγλου περί πλεονασματικού ΕΦΚΑ, λέει η κ. Ξαφά, είναι αστειότητες.

Σύμφωνα με την ίδια το σύστημα παραμένει μη βιώσιμο. Η δαπάνη για συντάξεις έχει
αυξηθεί σαν ποσοστό του ΑΕΠ από την αρχή της κρίσης", σημειώνει η Μιράντα
Ξαφά.
Στο μεταξύ η κυβέρνηση ετοιμάζεται - μετά την επιτυχία του swap (παρά το
εξαιρετικά τσουχτερό αντίτιμο) - να ξαναβγεί στις αγορές. Πιθανότατα τον
Φεβρουάριο λέει η κ. Ξαφά.
Αλλά η οριστική έξοδος στις αγορές είναι εφικτή; Με τα spreads σχεδόν κολλημένα
σε μη βιώσιμα επίπεδα; "Υποθέτω ότι η κυβέρνηση θα φτιάξει ένα "μαξιλάρι", ένα
"cash réservé" περίπου 15 δις., για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του 2019, που είναι
αυξημένες" , λέει η Μιράντα Ξαφά. Και μετά;
Υπάρχει ένα πρόγραμμα, σημειώνει η κ. Ξαφά, που εγκρίθηκε φέτος τον Ιούλιο,
ταυτόχρονα με το πρόγραμμα για την Ελλάδα, σαν να σχεδιάστηκε για την Ελλάδα
όπου μια χώρα δεσμεύεται να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις, υπό την επίβλεψη του
ΔΝΤ, με στόχο την πιο εύκολη χρηματοδότηση από τις αγορές, αλλά προσκρούει στο
αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ περί καθαρής εξόδου. Άρα μάλλον αποκλείεται".
Συνεπώς; Μήπως η χώρα εισέρχεται και πάλι σε αχαρτογράφητα νερά; Ναι, αλλά
μην ξεχνάμε ότι το αργότερο στα μέσα του 2019, ακόμα κι αν ο κ. Τσίπρας καταφέρει
να αποφύγει τις πρόωρες εκλογές, η χώρα θα οδηγηθεί στις κάλπες....

