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Η Ελλάδα κινδυνεύει να παγιδευτεί σε 

πορεία χαμηλής ανάπτυξης 
 

 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: 

Την άποψη ότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μπορεί να προσπαθήσει να 

αξιοποιήσει πολιτικά μια ομαλή έξοδο από το πρόγραμμα, προκαλώντας πρόωρες 

εκλογές το φθινόπωρο του 2018, πριν εφαρμοστούν οι πολιτικά επώδυνες περικοπές 

στις συντάξεις, διατυπώνει η Μιράντα Ξαφά σε μελέτη της με «Η “καθαρή έξοδος” 

της Ελλάδας από το πρόγραμμα διάσωσης: Ενας έλεγχος πραγματικότητας». 

Στη μελέτη, την οποία παρουσίασε χθες στα ελληνικά το Κέντρο Φιλελεύθερων 

Μελετών (ΚΕΦίΜ) - Μάρκος Δραγούμης (σ.σ. είχε δημοσιευθεί αρχικά στα αγγλικά 

από το Centre for International Governance Innovation), η πρώην εκπρόσωπος της 

Ελλάδας στο ΔΝΤ υποστηρίζει ότι είναι απίθανο να εξαντλήσει τη θητεία της η 

κυβέρνηση. Εκτιμά πως ο ΣYΡΙΖΑ προσβλέπει σε πιθανή νέα αναμέτρηση με απλή 

αναλογική το 2020, με την ευκαιρία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, για 

να επιστρέψει στην εξουσία, αν τη χάσει στις προσεχείς εθνικές εκλογές. 

Η κ. Ξαφά επισημαίνει ότι τα «δίδυμα ελλείμματα» στο δημοσιονομικό και στο 

εξωτερικό πεδίο έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, όμως οι δημοσιονομικές ανισορροπίες 

έχουν μετακινηθεί στους ισολογισμούς του ιδιωτικού τομέα. Οι καθυστερήσεις στις 

πληρωμές φόρων και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σημειώνει, παραμένουν σε 

υψηλά επίπεδα ρεκόρ, ενώ η ανάπτυξη το 2017 υπήρξε απογοητευτική. «Αυτές οι 
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προκλήσεις δοκιμάζουν την υπόσχεση Τσίπρα να αποκαταστήσει την κανονικότητα 

στην Ελλάδα. Χωρίς περαιτέρω μεταρρυθμίσεις η ελληνική οικονομία διατρέχει τον 

κίνδυνο να παγιδευτεί σε μια πορεία χαμηλής ανάπτυξης», επισημαίνει και προσθέτει 

ότι αυτό που χρειάζεται είναι μεταρρυθμίσεις στη φορολογία, στο ρυθμιστικό 

πλαίσιο, στο κράτος και στη Δικαιοσύνη για να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικό 

επενδυτικό περιβάλλον. «Μέχρι να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, μια καθαρή 

έξοδος από το πρόγραμμα δεν θα πετύχει την καθαρή έξοδο από το παρελθόν», 

τονίζει. 

Η κ. Ξαφά επικρίνει τη λογική των κοινωνικών μερισμάτων, μέσω των 

υπερπλεονασμάτων, λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας φαίνεται να πιστεύει πως οι 

εργαζόμενοι ωφελούνται περισσότερο όταν οι πολιτικοί μοιράζουν επιταγές, παρά 

όταν επιδιώκουν την αύξηση των μισθών με την ενίσχυση της ανάπτυξης και των 

επενδύσεων». 

Σημειώνει πως παρά τη βελτίωση των συνθηκών στις αγορές, το μέλλον παραμένει 

αβέβαιο, καθώς ο τερματισμός του QE θα ανοίξει τον δρόμο για αύξηση επιτοκίων 

και μπορεί να υπάρξουν εκλογές το 2020. Ετσι, είναι πιθανό η Ελλάδα να μην μπορεί 

να έχει πρόσβαση στις αγορές με λογικό κόστος. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, 

το «μαξιλάρι» ασφαλείας των 19 δισ. ευρώ θα έχει ετήσιο κόστος σε τόκους 400 

εκατ. ευρώ, ενώ ένα προληπτικό πρόγραμμα δεν θα κοστίσει τίποτα, εκτός αν 

χρησιμοποιηθεί. 

 


