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Καμίαεπιβάρυνση δεν θα έχουν οι εργοδότες από την επερχόμενη αύξηση των επικουρικών
συντάξεων, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr. Ο λόγος για την αύξηση που
εξήγγειλε, με βάση όσα προκύπτουν από τις αποφάσεις του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας του
νόμου Κατρούγκαλου, ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης.
Στενοίσυνεργάτες του αρμόδιου υπουργού με τους οποίους ήρθε σε επαφή το Capital.gr ανέφεραν
πως δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση στο ασφαλιστικό φορτίο των εργοδοτών υπέρ
της επικουρικής ασφάλισης το 2020, προκειμένου να "καλυφθούν" οι χρηματοδοτικές ανάγκες των
Ταμείων λόγω της εξαγγελθείσας αύξησης των επικουρικών συντάξεων.
Συνεπώς, και για το επόμενο έτος οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του επικουρικού θα ανέλθουν στο
3,25% των μικτών αποδοχών των μισθωτών. Επιπλέον, θα ισχύσει και η μείωση κατά 0,9% των
εισφορών (του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το βασικό σενάριο) για μισθωτούς από τον Ιούλιο του 2020 (εκ
των οποίων, όπως έχει ήδη αποκαλύψει το Capital.gr, μείωση 0,60% αναλογεί στις εισφορές των
εργοδοτών).

Οιαποφάσεις του ΣτΕ
Υπενθυμίζεταιπως το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές όχι μόνο τις περικοπές στις επικουρικές
συντάξεις, αλλά και τις αυξήσεις στις εισφορές οι οποίες εφαρμόστηκαν από το 2016 και έπειτα,
στο πλαίσιο του ν. Κατρούγκαλου, λόγω του ότι δεν προηγήθηκε αναλογιστική μελέτη.
Συνεπώς, όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, πριν από μια τέτοια αναλογιστική
μελέτη, η οποία θα έκρινε τη βιωσιμότητα του κλάδου της επικουρικής ασφάλισης, ήταν πιθανή
οποιαδήποτε παρέμβαση (ακόμα και η αύξηση) στις εισφορές, δεδομένου μάλιστα ότι η
κυβέρνηση εξαρχής προσανατολιζόταν πολιτικά στην αύξηση των επικουρικών συντάξεων.
Ωστόσο, με βάση τα πρώτα στοιχεία τα οποία επεξεργάστηκε το υπουργείο Εργασίας, είναι
δυνατή η αύξηση 30% σε μία στις τρεις επικουρικές συντάξεις αναδρομικά από τον τρέχοντα μήνα,

χωρίς –όμως– να αυξηθούν οι εισφορές της επικουρικής ασφάλισης, ενώ παράλληλα
αποκλειστηκε η κρατική χρηματοδότηση.
Τοκόστος αυτής της αύξησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ανέλθει σε 375 εκατ. Ευρώ.
Αναλυτικά:
- Τα 75 εκατ. ευρώ εξ αυτών θα αφορούν το τελευταίο τρίμηνο του 2019, καθώς η ισχύς των
αυξήσεων ξεκινά από τον τρέχοντα μήνα.
- Τα υπόλοιπα 300 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε όλο το 2020.

Πώςθα καλυφθούν οι αυξήσεις
Τοποσό αυτό (300 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% της ετήσιας δαπάνης του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης για επικουρικές συντάξεις και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές,
μπορεί να "καλυφθεί" φέτος ολόκληρο από το προβλεπόμενο πλεόνασμα του Ταμείου.
Το2020, εφόσον χρειαστεί, ένα μέρος της δαπάνης για τις αυξήσεις θα "καλυφθεί" από τα
αποθεματικά του. Συγκεκριμένα, αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εργασίας
αναφέρουν στο Capital.gr πως:
- Για φέτος το πλεόνασμα του επικουρικού θα ανέλθει στα 170 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το κόστος
των αναδρομικών –για το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου– αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις
υπερκαλύπτεται.
- Για το 2020, αν το πλεόνασμα του επικουρικού ανέλθει τουλάχιστον στο φετινό επίπεδο (170
εκατ. ευρώ), τότε μέσω αυτού θα καλυφθεί για τις ανάγκες της καταβολής της σχεδιαζόμενης
αύξησης στις επικουρικές συντάξεις το αντίστοιχο ποσό (170 εκατ. ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα 130
εκατ. ευρώ θα μπορούν να καταβληθούν μέσω των αποθεματικών του.
Μεβάση τα σημερινά δεδομένα, γύρω στα 300 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα ρευστά διαθέσιμα, ενώ
στα 3,1 δισ. ευρώ φτάνουν τα αποθεματικά, εκ των οποίων γύρω στα 700 εκατ. ευρώ είναι
επενδυμένα σε αμοιβαία κεφάλαια, η απόδοση των οποίων μάλιστα τρέχει με υψηλούς ρυθμούς.
Έτσι, ακόμα και τα ρευστά διαθέσιμα (300 εκατ. ευρώ) αρκούν για την κάλυψη του ποσού (130
εκατ. ευρώ), αν αυτό δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πλεόνασμα.
Εξάλλου, τονίζουν οι ίδιες πηγές, η σχεδιαζόμενη για το 2020 αύξηση του ⅓ των επικουρικών
συντάξεων θα οδηγήσει σε αύξηση κατά 50-70 εκατ. και των εσόδων του "κουμπαρά” του ΑΚΑΓΕ
από τις εισφορές αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις. Αυτό σημαίνει πως ενδεχόμενη χρήση
των αποθεματικών για τη χρηματοδότηση των αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις θα μπορούσε
να αντισταθμιστεί από τις υψηλές αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά και το "γέμισμα” του
"κουμπαρά” του ΑΚΑΓΕ.

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

