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Η κατάργηση των περικοπών των συντάξεων θα συνοδεύεται και από την 
κατάργηση των ψηφισμένων θετικών αντιμέτρων (τα οποία είναι ακριβώς ισοδύναμα 
δημοσιονομικά) ώστε να μην προκύπτει δημοσιονομικό κενό, λένε κυβερνητικές πηγές

Το σχέδιο για 
τις συντάξεις
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Του ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

M
ε όλο και μεγαλύτερη αποφασιστικότη-
τα και αισιοδοξία βαδίζει προς τη ΔΕΘ 
η κυβέρνηση, για την οποία υπάρχει 

η φιλοδοξία να αποκτήσει συμβολικό χαρακτή-
ρα σαλπίσματος αντεπίθεσης έναντι της Ν.Δ. 
Παράλληλα, η προσοχή του Μαξίμου αρχίζει 
να επαναπροσανατολίζεται, από το θέμα της 
καθαρής εξόδου στον σχεδιασμό για τις κοινω-
νικές εκπροσωπήσεις που θα επιδιωχθούν ενό-
ψει των εκλογών.

Χαρακτηριστικό της αισιοδοξίας για τη ΔΕΘ εί-
ναι ότι κορυφαία στελέχη του Μαξίμου και του 
οικονομικού επιτελείου μιλούν πλέον με πολύ 

μεγάλη αυτοπεποίθηση για δύο κορυφαία ζη-
τήματα, τα οποία θα καθορίσουν σε σημαντικό 
βαθμό την πολιτική ατμόσφαιρα κατά την προ-
εκλογική περίοδο. Το πρώτο είναι η κατάργηση 
της περικοπής των συντάξεων για το 2019 (και 
όπως όλα δείχνουν, και του αφορολόγητου για 
το 2020), η οποία θεωρείται, πλέον, «τελειω-
μένη υπόθεση», σύμφωνα με όσα είπαν στη 
Realnews κορυφαία κυβερνητικά στελέχη με 
γνώση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, 
των προθέσεων των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά 
και της εικόνας που έχουν οι αγορές για την Ελ-
λάδα. Βεβαίως, σύμφωνα με κυβερνητικές πη-
γές, η κατάργηση των περικοπών των συντάξε-
ων θα συνοδεύεται και από την κατάργηση των 
ψηφισμένων θετικών αντιμέτρων (τα οποία εί-
ναι ακριβώς ισοδύναμα δημοσιονομικά) ώστε 
να μην προκύπτει δημοσιονομικό κενό. Το δεύ-
τερο είναι oι μόνιμες φοροελαφρύνσεις που θα 
ξεκινήσουν στον Προϋπολογισμό του 2019 και 
οι οποίες, κατά τους υπολογισμούς του οικονο-

κές που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέ-
χεια. Υπό αυτό το πρίσμα, η μεγαλύτερη χρησι-
μότητα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη 
ΔΕΘ δεν θα αφορά το πόσο πειστικές ή μη πει-
στικές θα φανούν σε σχέση με το αν σταμάτη-
σαν η επιτροπεία και η λιτότητα στη χώρα, αλ-
λά θα έχουν περισσότερη σημασία για το σή-
μα της κυβέρνησης για τα κοινωνικά στρώμα-
τα που θέλει να εκπροσωπήσει την επόμενη τε-
τραετία. Και αυτό όχι γιατί το πρώτο θεωρείται 
αμελητέο επικοινωνιακά, αλλά επειδή στην κυ-
βέρνηση το προεξοφλούν ήδη, καθώς και διό-
τι πιστεύουν ότι ο κόσμος δεν θα ψηφίσει επι-
βραβευτικά, αλλά ανάλογα με τα συμφέροντά 
του στο μέλλον.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στην «R» στε-
λέχη του Μαξίμου, ο κυβερνητικός προσανα-

τολισμός επικεντρώνεται όλο και περισσότε-
ρο στο να τονιστεί η ταξικότητα των πολιτικών 
των δύο μεγάλων κομμάτων. Από τη μια πλευ-
ρά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανιστεί ως προστάτης του 
κόσμου της εργασίας και ως εγγυητής του ότι 
τα αποτελέσματα της ανάπτυξης δεν θα κατα-
νεμηθούν ούτε άνισα ούτε με κριτήρια διαπλο-
κής, όπως είχε γίνει στις προηγούμενες δεκα-
ετίες, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
των λαϊκών στρωμάτων. Από την άλλη πλευ-
ρά, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρου-
σιάσει τη Ν.Δ. -και ειδικά τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη- ως τον πολιτικό που επιθυμεί να συνεχι-
στεί η πολιτική της λιτότητας παρά το τέλος των 
μνημονίων και να υπάρξει περαιτέρω συμπίε-
ση των λαϊκών και εργατικών στρωμάτων προς 
όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών συμφε-
ρόντων. Ηδη, εξάλλου, αυτή η στρατηγική έχει 
φανεί μέσα από τον υπερτονισμό της φράσης 
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
για το «ξεπερασμένο οκτάωρο».

μικού επιτελείου, θα φτάσουν κατά πάσα πιθανότητα το 1 δισ. (και όχι τα 700 
εκατ., όπως προβλεπόταν αρχικά), ενώ δεν αποκλείεται και να το ξεπεράσουν.

Στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ θα περιλαμβάνονται ακόμη τα 
εργασιακά και συγκεκριμένα η αύξηση του κατώτατου μισθού και η επανα-
φορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, στο «καλάθι» του πρω-
θυπουργού θα βρίσκεται η διανομή του κοινωνικού μερίσματος του 2018, 
βάσει του υπερπλεονάσματος που θα διαμορφωθεί, το οποίο διαρκώς μεγα-
λώνει, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη αναφορικά με την 
εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Κρίσιμες αποφάσεις
Είναι σαφές ότι όλες οι επιλογές που θα κάνει κυβέρνηση σε σχέση με τα πα-
ραπάνω -και ιδίως σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές κατηγορίες που θα ωφεληθούν 
από αυτά- θα είναι και εκείνες που θα καθορίσουν και τη στρατηγική των κοι-
νωνικών της εκπροσωπήσεων στις εκλογές του 2019 και σε έναν βαθμό του 
αναπτυξιακού προφίλ που θέλει να καλλιεργήσει. Η βασική στόχευση που έχει 
μέχρι στιγμής η κυβέρνηση είναι να ευνοηθούν πιο πολύ όσοι έχουν πληγεί 

Γεμίζει 
το «καλάθι» 
της ΔΕΘ
Με κατάργηση της περικοπής 
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με μόνιμες φοροελαφρύνσεις 
θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη τον 
Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός 

περισσότερο από την κρίση, δηλαδή τα κατώτερα στρώματα, που έχουν αντι-
κειμενικό πρόβλημα επιβίωσης, και τα μεσαία στρώματα, τα οποία έχουν ση-
κώσει το μεγαλύτερο βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής των μνημο-
νίων. Ωστόσο, τα χρήματα που θα είναι διαθέσιμα δεν είναι απεριόριστα και 
θα πρέπει να γίνουν δύσκολες επιλογές όσον αφορά το πού θα κατευθυνθούν.

Σε αυτή την κατεύθυνση προχωρούν επεξεργασίες του οικονομικού επιτε-
λείου για να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της υπέρβασης των πλεονασμά-
των πάνω από τον στόχο του 3,5% και να «τρέξουν» διάφορα σενάρια διάθε-
σής τους. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις του Αλ. Τσί-
πρα με στενούς συνεργάτες του και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, καθώς 
και μια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, ώστε να λη-
φθούν οι τελικές αποφάσεις. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι βασικοί άξο-
νες διάθεσης των χρημάτων που είναι διαθέσιμα πριν από το πρώτο δεκαπεν-
θήμερο του Αυγούστου, κατά το οποίο η κυβέρνηση αναμένεται να κατεβά-
σει ρυθμούς λόγω των διακοπών.

Eντονότερη ταξικότητα 
Σε κάθε περίπτωση, στην κυβέρνηση αρχίζουν να εκτιμούν ότι μετά τις εκ-
δηλώσεις για το τέλος των μνημονίων στις 20 Αυγούστου, η πολιτική αντιπα-
ράθεση γύρω από την περισσότερο ή λιγότερο καθαρή έξοδο θα αρχίσει να 
ατονεί. Αντιθέτως, όλο και πιο έντονη θα γίνεται η σύγκρουση για τις πολιτι-

εγγυητης
Ο ςυΡΙΖΑ θα 
εμφανιστεί ως 
προστάτης του 
κόσμου της 
εργασίας και ως 
εγγυητής του ότι 
τα αποτελέσματα 
της ανάπτυξης 
δεν θα κατανεμη-
θούν ούτε άνισα 
ούτε με κριτήρια 
διαπλοκής, όπως 
είχε γίνει στις 
προηγούμενες 
δεκαετίες, 
λένε πηγές του 
Μαξίμου


