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«Η Ελλάδα χρειάζεται αύξηση της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών, αλλά η 

κυβέρνηση η σημερινή επιμένει σε τόνωση της ζήτησης», είπε η οικονομολόγος, 

συγγραφέας και μέλος της Δ.Ε. της «Δράσης», Μιράντα Ξαφά, παρουσιάζοντας το 

βιβλίο της, με τίτλο : «Δημόσιο Χρέος», σε βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης, 

παρουσία του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, 

Ευάγγελου Βενιζέλου, του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, του 

γραμματέα της Δράσης Γιάννη Ανδρουλάκη. 

Η κ. Ξαφά υποστήριξε ότι «η διαδικασία προσαρμογής σε χαμηλότερα επίπεδα 

δανεισμού, θα ήταν λιγότερο επίπονη, αν αυξάνονταν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές 

για να αντισταθμίσουν την αναπόφευκτη μείωση της κατανάλωσης» και πρόσθεσε : 

«Αυτό απαιτεί μεταρρυθμίσεις, αλλά η κυβέρνηση πιστεύει ότι το πρόβλημα είναι η 

λιτότητα. Ανυπομονεί να αυξήσει μισθούς και συντάξεις, δηλαδή να επιστρέψει στις 

πολιτικές που προκάλεσαν την κρίση. Επιδιώκει και επιστροφή στις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις, αντί για το σημερινό σύστημα που σε επίπεδο επιχείρησης 

αποφασίζονται οι μισθοί». 
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Υποστήριξε, επίσης, ότι η σημερινή προσαρμογή βασίστηκε σε «υπερφορολόγηση» 

και πρόσθεσε ότι οι δημόσιες δαπάνες δεν έχουν επιστρέψει, ως ποσοστό, σε σχέση 

με το ΑΕΠ στα επίπεδα προ κρίσης και παραμένουν υψηλές. 

«Δηλαδή, το δημόσιο δεν έχει συρρικνωθεί, με άλλα λόγια, όσο το ΑΕΠ» είπε η κ. 

Ξαφά και πρόσθεσε : «Η αναπτυξιακή προοπτική, λοιπόν, δε βελτιώνεται με 

κοινωνικά μερίσματα, βασισμένα σε υπερφορολόγηση, αλλά με αύξηση της 

προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που παράγουμε». 

Αποκτήστ ε το νέο ανδρικό άρωμ α COLON IA PURA από την ACQ UA DI PARMA!  

Απαντώντας σε ερώτηση του πρώην υπουργού, καθηγητή, Αθανάσιου Τσαυτάρη για 

τα δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και τη μετανάστευση ταλαντούχων νέων στο 

εξωτερικό, η κ. Ξαφά απάντησε : 

«Δυστυχώς, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε συνταξιούχους 40 και 50 

ετών. Δυστυχώς, είναι αναπόφευκτη η περαιτέρω περικοπή των συντάξεων, διότι δεν 

είναι δυνατόν οι συντάξεις να τρώνε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ». Η κ. 

Ξαφά σημείωσε, ότι στην Ελλάδα το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι 

κεφαλαιοποιητικό, τάχθηκε υπέρ του κεφαλαιοποιητικού και πρόσθεσε : «Δεν είναι 

δυνατόν οι συνταξιούχοι να τρώνε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα, να το 

πω έτσι. Οι συντάξεις δεν έχουν περικοπεί τόσο, όσο το ΑΕΠ. Σας έδειξα την πτώση 

του ΑΕΠ, είναι 25%. Οι συντάξεις δεν έχουν περικοπεί 25% . Και δυστυχώς πρέπει 

να περικοπούν κι άλλο». 

Η κ. Ξαφά, μιλώντας για το χρέος, υπενθύμισε ότι με το PSI, το 2012, «διεγράφη ένα 

κονδύλι 126 δισεκατομμυρίων μαζί με την επαναγορά, που αντιστοιχούσε στο 65% 

του ΑΕΠ της Ελλάδος» και πρόσθεσε ότι «ήταν η μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους και 

σαν απόλυτο μέγεθος και σαν ποσοστό του ΑΕΠ στην παγκόσμια ιστορία». 

Πρόσθεσε ότι «ύστερα από τρία μνημόνια το πολιτικό σύστημα δεν έχει καταφέρει να 

λύσει τα μεγάλα διαχρονικά προβλήματα» και ότι «ακόμη και σήμερα, η κυβέρνηση 

και ΜΜΕ επιδίδονται στο λαϊκισμό, αναζητώντας υπευθύνους εκτός Ελλάδας για την 

κρίση». 

Η κ. Ξαφά επιχείρησε να ανασκευάσει την άποψη ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση, 

λέγοντας ότι, αντίθετα, επέτρεψαν ομαλότερη προσγείωση σε ένα χαμηλότερο 

επίπεδο διαβίωσης, χωρίς χρεοκοπία. Πρόσθεσε, ότι η «λιτότητα προήλθε από την 

εξάλειψη του πρωτογενούς ελλείμματος ύψους 25 δισ.(10% ΑΕΠ)» ακόμη και προ 

κρίσης, καθώς "η χώρα κατανάλωνε το 2007, 15% περισσότερο απ' ότι παρήγαγε", 

ενώ πάντα εξυπηρετούσε συνεχώς το χρέος της μόνο με δανεικά. Επίσης, πρόσθεσε, 

ότι δε θα μπορούσε να εφαρμοστεί «αντικυκλική» πολιτική, γιατί μόνο χώρες που 

έχουν «συσσωρευμένα πλεονάσματα» μπορούν να το κάνουν. 
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