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Επίθεση από το πρώην στέλεχος του ΔΝΤ 

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ασκεί το 

πρώην στέλεχος του ΔΝΤ Μιράντα Ξαφά σε σχέση με την 

αγωνιώδη προσπάθεια της πρώτης να βρει δημοσιονομικό χώρο για 

να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις της περί φοροελαφρύνσεων. 

Μπορεί μέχρι σήμερα να μην έχει εξηγήσει ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας το «πού θα βρεθούν τα λεφτά», 

ωστόσο υπήρξαν «διαρροές» οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση 

της Μ. Ξαφά, η οποία έσπευσε να προκαταλάβει τι θα δεχτούν και τι 

όχι οι θεσμοί, τασσόμενη για άλλη μια φορά με τις θέσεις τους. 

Ο σχεδιασμός 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή... Πλάι στις περικοπές 

δαπανών που υπάρχουν στον κυβερνητικό σχεδιασμό (το ερώτημα 

είναι σε ποιους τομείς) και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, 

μεταξύ άλλων μέσω ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, 

εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», μια 

πρόταση που θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το κενό: ο 

συνυπολογισμός στα έσοδα του προϋπολογισμού των επιστροφών 

των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά 

ομόλογα (SMPs και ΑNFAs). 

Πρόκειται για ποσό που φτάνει τα 1,3 δισ. ευρώ τον χρόνο, 

αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό το κενό που ήδη προβλέπεται να 

υπάρξει το 2020 και θα διευρυνθεί, ασφαλώς, με τις 

φοροελαφρύνσεις της νέας κυβέρνησης. Σημειώνεται ότι ο τέως 

υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μίλησε για κενό 1,8 

δισ. ευρώ το 2020 κατά τη συζήτηση των προγραμματικών 

δηλώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή. 
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Τα SMPs και ANFAs είναι ένα από τα μέτρα ελάφρυνσης του 

χρέους και προβλέπεται να επιστρέφονται δύο φορές τον χρόνο υπό 

τον όρο της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων τις οποίες έχει 

συμφωνήσει να εφαρμόζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενισχυμένης 

μεταπρογραμματικής της εποπτείας. Δεν υπολογίζονται όμως στα 

έσοδα. 

Η πρόταση είναι ακόμη αρχική, δεν έχει τύχει επεξεργασίας και δεν 

είναι βέβαιο ότι θα εγκριθεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 

μπήκε στο τραπέζι των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με 

τους δανειστές την προηγούμενη εβδομάδα. 

Ερωτήματα 

Η Μιράντα Ξαφά, σχολιάζοντας τις προθέσεις της κυβέρνησης, 

ανέφερε: «Το σχέδιο της κυβέρνησης να δημιουργήσει 

δημοσιονομικό χώρο περιλαμβάνοντας στα έσοδα την επιστροφή 

κερδών ANFA - SMP δείχνει αναζήτηση εύκολων λύσεων και δεν 

πρόκειται να εγκριθεί από τους πιστωτές, διότι τα έσοδα αυτά δεν 

είναι ούτε μόνιμα ούτε δεδομένα». Θα ήταν χρήσιμο να εξηγηθεί 

από την -κατά κάποιους κακεντρεχείς κύκλους- μία εκ των 

συνομιλητών του Κ. Μητσοτάκη ποιες είναι οι δύσκολες λύσεις. 

Μήπως η μείωση του αφορολογήτου, με την οποία συμφωνεί τόσο η 

ίδια όσο και ο Κλ. Ρέγκλινγκ, φέρνοντας το θέμα στο τραπέζι, ή η 

περικοπή των συντάξεων, με την οποία επίσης συμφωνεί και έχει 

προτείνει; 

 


