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Tough love
ΜΙΡΑΝΤΑ ΞΑΦΑ*

Tough love σηµαίνει επιβολή σκληρών όρων σε κάποιον µε στόχο να τον βοηθήσει µεσοπρόθεσµα,
όπως όταν γονείς αρνούνται να στηρίξουν οικονοµικά τον ναρκοµανή γιο τους αν δεν µπει σε
πρόγραµµα απεξάρτησης.
Η «σκληρή αγάπη» περιγράφει µε ακρίβεια τη στάση του ΔNT, που επιµένει σε πολιτικώς δύσκολα
βήµατα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να σταθεί στα πόδια της και να σταµατήσει να ζητάει
δανεικά από τους εταίρους. Σε άρθρο τους τη Δευτέρα, οι κ. Τόµσεν και Οµπστφελντ του ΔΝΤ
ξεκαθάρισαν ότι το Ταµείο δεν ζητάει περισσότερη λιτότητα από την Ελλάδα, αντίθετα θα
προτιµούσε να µειωθεί ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασµα στο 1,5% του ΑΕΠ µεσοπρόθεσµα,
µε αντίστοιχη ελάφρυνση χρέους. Στον βαθµό όµως που οι Ευρωπαίοι επιµείνουν στον στόχο 3,5%
του ΑΕΠ που συµφώνησε ο κ. Τσίπρας πέρυσι, θα χρειαστούν επιπλέον µέτρα ύψους 4 δισ. ευρώ
για να καλύψουν το δηµοσιονοµικό κενό 2% του ΑΕΠ συν την υφεσιακή επίπτωση των µέτρων.
Για να είναι διατηρήσιµος αυτός ο στόχος µεσοπρόθεσµα, χρειάζεται ένα σχέδιο εκ βάθρων
αναδιάρθρωσης των εσόδων και δαπανών του Δηµοσίου ώστε τα µέτρα να γίνουν πιο φιλικά προς
την ανάπτυξη και την ισονοµία.
Σύµφωνα µε το ΔΝΤ, ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει την περικοπή των κύριων
συντάξεων που παραµένουν γενναιόδωρες σε σχέση µε τους µισθούς και τη µείωση του
αφορολόγητου ορίου που εξαιρεί τα µισά νοικοκυριά από τον φόρο εισοδήµατος. Το έλλειµµα του
συνταξιοδοτικού αποµυζά 40% των φορολογικών εσόδων, περιορίζοντας ασφυκτικά τη δυνατότητα
δηµιουργίας ενός σύγχρονου κοινωνικού δικτύου ασφαλείας στοχευµένο στους πιο αδύναµους.
Αυτό το πρόβληµα δεν λύνεται µε αύξηση φόρων και εισφορών σε µια συρρικνούµενη φορολογική
βάση, αλλά µε µείωση των συντάξεων και διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που θα επιτρέψει την
ελάφρυνση των µεσαίων και υψηλών εισοδηµάτων που επωµίζονται δυσανάλογα µεγάλο βάρος. Το
ΔΝΤ δεν πιστεύει ότι ο «κόφτης» που νοµοθετήθηκε τον περασµένο Μάιο είναι αξιόπιστος, διότι

προβλέπει περικοπή των καταναλωτικών δαπανών του Δηµοσίου, που έχουν ήδη συµπιεστεί σε
σηµείο να υπολειτουργούν τα νοσοκοµεία και οι αστικές συγκοινωνίες.
Η πραγµατική αιτία του πολέµου που ο κ. Τσίπρας κήρυξε στο ΔΝΤ είναι ότι τα µέτρα που ζητάει
είναι εκ διαµέτρου αντίθετα µε το αφήγηµα της κυβέρνησης ότι προστατεύει τις κύριες συντάξεις
και µεταφέρει τα βάρη στους «πλούσιους». Ενώ συµφωνεί µε τις προτροπές του Ταµείου για
ρεαλιστικούς στόχους και ελάφρυνση χρέους, δυσκολεύεται πολιτικά να εφαρµόσει τις αξιόπιστες
µεταρρυθµίσεις που ζητάει το ΔΝΤ, χωρίς όµως να µπορεί να εξηγήσει γιατί είναι δίκαιο να µην
πληρώνουν φόρο εισοδήµατος τα µισά νοικοκυριά ή να προστατεύονται οι σηµερινές συντάξεις
ενώ πετσοκόβονται οι µελλοντικές. Επιτυχηµένα προγράµµατα είναι αυτά που µοιράζουν δίκαια το
βάρος της προσαρµογής και προσφέρουν στη διεθνή κοινότητα εύλογες διασφαλίσεις ότι στο τέλος
του προγράµµατος η χώρα θα µπορεί να επιστρέψει στις κεφαλαιαγορές. Ενα πρόγραµµα
βασισµένο σε υπεραισιόδοξες παραδοχές ή σε ανέφικτους στόχους δεν θα βελτιώσει το επενδυτικό
κλίµα ούτε θα εξαλείψει τον φόβο του Grexit. Ετσι το Eurogroup της 4ης Δεκεµβρίου έδωσε
εντολή στην τρόικα να διαµορφώσει ένα µηχανισµό που εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων για
τα πρωτογενή πλεονάσµατα και µετά το 2018. Για να είναι αξιόπιστος, ο νέος «κόφτης» θα πρέπει
να επεκταθεί πολύ πέρα από τις καταναλωτικές δαπάνες του Δηµοσίου. Αυτό ενοχλεί τον κ.
Τσίπρα.
Αντιµέτωπος µε νέα µέτρα, ο κ. Τσίπρας επέλεξε τακτικισµούς για εσωτερική κατανάλωση
ανακοινώνοντας εφάπαξ παροχές σε χαµηλοσυνταξιούχους και αναστολή της αύξησης ΦΠΑ σε
νησιά του Αιγαίου, χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε τους δανειστές και πριν βεβαιωθεί επίσηµα
η υπέρβαση του πλεονάσµατος από τον στόχο. Η σύγκρουση κορυφώθηκε, µε το Eurogroup να
δηλώνει ότι οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης δεν ευθυγραµµίζονται µε τα συµφωνηθέντα και
να «παγώνει» τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που µόλις είχαν εγκριθεί. Ο κ.
Τσίπρας προσπάθησε να µεταφέρει το αδιέξοδο στη Βουλή µε ονοµαστική ψηφοφορία για τις
παροχές, θέτοντας το διχαστικό δίληµµα «µε την κοινωνία ή τους δανειστές». Οµως η συναίνεση
δεν εξασφαλίζεται µε ψευτοδιλήµµατα.
Βρισκόµαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Από τη µια µεριά η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να αναλάβει
την κυριότητα του προγράµµατος και αναζητεί ευθύνες σε εξωτερικούς παράγοντες για τις
καθυστερήσεις στην εφαρµογή του (ΔΝΤ, τρόικα, Σόιµπλε). Από την άλλη οι πιστωτές µεταθέτουν
την ελάφρυνση χρέους στο µέλλον διότι η εµπιστοσύνη τους προς την κυβέρνηση βρίσκεται στο
ναδίρ. Με αυτά τα δεδοµένα η πιθανότητα να συµµετάσχει το ΔΝΤ µε χρηµατοδότηση είναι
ελάχιστη. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποβεί σε βάρος της αξιοπιστίας.
Είναι προφανής η µεταρρυθµιστική κόπωση που επικαλέστηκε το ΔΝΤ για να υποβαθµίσει τις
προσδοκίες του για τους ρυθµούς ανάπτυξης και τα πλεονάσµατα που µπορεί να πετύχει η Ελλάδα.
Απαιτείται µια κρίσιµη µάζα µεταρρυθµίσεων για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα µε τη
µετακίνηση παραγωγικών πόρων στους κλάδους και στις δραστηριότητες µε τις υψηλότερες
αποδόσεις. Οµως κεφάλαια και εργατικό δυναµικό µένουν παγιδευµένα σε ζηµιογόνες επιχειρήσεις
του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, λόγω της µεγάλης καθυστέρησης στην αντιµετώπιση των
«κόκκινων δανείων» και της απροθυµίας όλων των µνηµονιακών κυβερνήσεων να κλείσουν
κρατικές επιχειρήσεις χωρίς ελπίδα επιστροφής στην κερδοφορία (αµυντικές βιοµηχανίες,
βιοµηχανία ζάχαρης) και να απολύσουν το προσωπικό. Υψηλή φορολογία, γραφειοκρατία και
ιδεοληπτική αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις αποθαρρύνουν την προσέλκυση κεφαλαίων που
χρειάζεται η Ελλάδα για να χρηµατοδοτήσει την ανάπτυξη. Η ελλιπής εφαρµογή αποσπασµατικών
µέτρων που υπαγορεύουν οι πιστωτές δεν θα οδηγήσει στην ανάπτυξη, ούτε φυσικά οι
παροχές. Οπως οι ναρκοµανείς, έτσι και οι χώρες δεν σώζονται µε το ζόρι, ούτε καν µε tough love.
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