Ψάχνουν 3 δισ. από συντάξεις για
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Οισυντάξεις και το ΕΚΑΣ… ενάμισι σχεδόν μήνα λείπουν για να καταστεί το ελληνικό δημόσιο
χρέος «βιώσιμο» τουλάχιστον από πλευράς δαπανών του ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού
συστήματος σε επτά χρόνια από σήμερα.
Συγκεκριμένα, η χώρα, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, πρέπει να εξοικονομήσει τουλάχιστον 3 δισ.
ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου να είναι
δυνατή η αναχρηματοδότηση του χρέους της με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της. Η
ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα κεφάλαια αυτά μπορούν να εξοικονομηθούν μόνο από τη
σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ενώ οι δανειστές υποστηρίζουν ότι χρειάζονται και
άμεσες περικοπές στις συντάξεις.
Υπενθυμίζεταιπως το 2022 δεν είναι μόνο το έτος κατά το οποίο αναμένεται, από το υπ. Εργασίας,
να κορυφωθεί στην Ελλάδα η διαδικασία συνταξιοδότησης της «γενιάς του Πολυτεχνείου», αλλά
και το έτος κατά το οποίο, σύμφωνα με το ΔΝΤ, πρέπει να έχει πέσει το ελληνικό δημόσιο χρέος
κάτω από το 120% του ΑΕΠ.
Αυτόδεν μπορεί να συμβεί –όπως τονίζεται ιδιαίτερα από το ΔΝΤ- χωρίς τη μείωση της
μεγαλύτερης δαπάνης της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή εκείνης που αφορά τις συντάξεις και
σήμερα φαίνεται να ξεπερνά τα 30 δισ. ευρώ, δηλαδή το άτυπο ποσοτικό όριο το οποίο είχαν
βάλει ατύπως εδώ και δύο χρόνια δανειστές στις ελληνικές αρχές.
Εμπειρογνώμονεςκοντά στην πολιτική ηγεσία του υπ. Εργασίας μιλώντας αναφέρουν στο
Capital.gr πως η… απόδειξη των 3 δισ. ευρώ που αναζητούν οι δανειστές για να πειστούν ότι οι
ελληνικές συνταξιοδοτικές δαπάνες δεν απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους
βρίσκεται «κρυμμένη» στην τελευταία πρόταση που απέστειλε η ελληνική κυβέρνηση προς τον
πρόεδρο της Κομισιόν, κ. Ζαν –Κλοντ Γιουνκέρ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των
δύο πλευρών, της Ελλάδας και της Κομισιόν, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στο
πόσα εκατ. ευρώ κατ’ έτος εκτιμά η κυβέρνηση ότι μπορεί να εξοικονομήσει κάθε έτος στην
περίοδο 2016 -2022, το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα από το σταδιακό περιορισμό των
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.

Ηεξοικονόμηση αυτή φτάνει σωρευτικά τα 3 δισ. ευρώ το 2022 (ή 428 εκατ. ευρώ κατ’ έτος μεταξύ
2016 -2022). Το πόσο σημαντικό είναι το έτος 2022 για το ασφαλιστικό και το δημόσιο χρέος
φαίνεται από το γεγονός ότι στις προβολές τις οποίες περιέχει η ελληνική πρόταση για την κατ’
έτος εξοικονόμηση που θα φέρει η σταδιακή αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης
παρουσιάζεται ξεχωριστά η εικόνα για την περίοδο 2016-22 και ξεχωριστά η εικόνα για την
περίοδο 2016-2060.
Πιοαναλυτικά, δύο είναι τα βασικά στοιχεία της πιο πρόσφατης ελληνικής πρότασης σ’ ό,τι αφορά
το ασφαλιστικό: Η αναστολή κάθε μείωσης σε επικουρικές –κύριες συντάξεις και στο Επίδομα
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) μέχρι τουλάχιστον και το 2016 από τη μια μεριά και η
σταδιακή αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης στην περίοδο 2016 -2022 (πλην όσων
έχουν θεμελιώσει δικαίωμα και ορισμένων ειδικών κατηγοριών) από την άλλη.
Μεάλλα λόγια, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναχαιτίσει τις πιέσεις των
δανειστών για άμεσες μειώσεις στις σημερινές συντάξεις (π.χ. ζητάνε μείωση συνταξιοδοτικής
δαπάνης 1% του ΑΕΠ το 2016-17), προτείνοντας την έμμεση μείωση της μελλοντικής δαπάνης για
συντάξεις.
Πωςθα γίνει αυτό; Με τη σταδιακή αύξηση της μίνιμουμ ηλικίας στην οποία μπορεί κανείς να
«βγει» στη σύνταξη, απαντά η ελληνική κυβέρνηση.
Αυξάνονταςτη μίνιμουμ ηλικία συνταξιοδότησης ανά έτος, αναστέλλονται συνταξιοδοτήσεις και,
έτσι, μειώνονται οι συνταξιοδοτικές δαπάνες.
Σύμφωναμε την ελληνική πρόταση από τα 56,3 έτη στα οποία θα «έβγαινε» κατά μέσο όρο ένας
δημόσιος υπάλληλος στη σύνταξη το 2016 θα φτάσει σταδιακά στα 60,7 έτη το 2022. Επιπλέον,
από τα 60,2 έτη στα οποία θα «έβγαινε» στη σύνταξη κατά μέσο όρος ένας ασφαλισμένος του
ΙΚΑ, το 2022 θα φτάσει σταδιακά στα 64,3 έτη. Έτσι το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα θα
εξοικονομούσε σωρευτικά 3 δισ. ευρώ στο χρονικό διάστημα 2016 -22. Μάλιστα, η ετήσια
εξοικονόμηση από την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης θα κορυφωνόταν, σύμφωνα
με το σχέδιο της ελληνικής πρότασης, έτος ανά έτος, το 2022 φτάνοντας τα 650 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

