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Κύκλοι που παρακολουθούν από κοντά το ελληνικό πρόγραμμα επισημαίνουν 
τον κίνδυνο να καταργηθεί στην πράξη η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012. 
Οι πληροφορίες για δημοσιονομική «βόμβα» ύψους 7 έως 9 δισ. ευρώ, παρότι 
δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δημιουργούν εύλογη ανησυχία

Ανησυχία 
και πιέσεις

χων: «Κίνδυνοι στην πρόβλεψη περιλαμβάνουν αποκλί-
σεις της εσωτερικής πολιτικής, καθώς και αρνητικές εξω-
τερικές εξελίξεις που σχετίζονται με τις διεθνείς χρηματο-
πιστωτικές αγορές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις».

Πρακτικά, αν το «ξήλωμα» αυτό καταγραφεί στις εκθέ-
σεις του Νοεμβρίου (λίγο δύσκολο) ή του Απριλίου (πε-
ρισσότερο πιθανό), τότε η χώρα πρέπει καταρχήν να ξε-
χάσει την καταβολή των 4 δισ. ευρώ από τα ANFAS και τα 
SMPs (κέρδη επί ελληνικών ομολόγων), αλλά και όσα μέ-
τρα για την ελάφρυνση του χρέους είχαν σταδιακή εφαρ-
μογή (step up επιτοκίων κ.λπ.). 

Επιπλέον, όποιος δοκιμάσει να χρησιμοποιήσει το δη-
μοσιονομικό μαξιλάρι για να κάνει τέτοιες πληρωμές, θα 
εισπράξει την άρνηση των κρατών-μελών της ευρωζώ-
νης και του ESΜ. 

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του Θάνου άΘάνάσίου

Η
μεταρρύθμιση του ελληνικού συ-
νταξιοδοτικού συστήματος, που μα-
ζί με το μισθολόγιο του Δημοσίου 

(wage bill) αποτελούν τον μεγάλο όγκο των 
δαπανών του Προϋπολογισμού, δεν πρέπει 
να αντιστραφεί με πρόσχημα τις δικαστικές 
αποφάσεις, προειδοποιούν οι Βρυξέλλες και 
οι δανειστές, κρούοντας τον κώδωνα του κιν-
δύνου για τις θυσίες των Ελλήνων την τελευ-
ταία οκταετία. 

Η Κομισιόν, και συγκεκριμένα οι συντάκτες 
τού, κατά τα άλλα, ήπιου και αισιόδοξου κει-
μένου των φθινοπωρινών προβλέψεων περι-
λαμβάνουν μέσα σε αυτό επίσημη προειδο-
ποίηση πως «τα νούμερα δεν βγαίνουν», αν 
αρχίσει ανεξέλεγκτη ροή αναδρομικών και 
επιστροφών βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Συγκεκριμένα στο κείμενο επισημαίνονται 
τα εξής: «Ενώ οι συνεχείς βελτιώσεις στην εί-
σπραξη φορολογικών χρεών αντιπροσωπεύ-
ουν μια ανοδική πορεία, υπάρχουν επίσης 
σημαντικοί κίνδυνοι καθοδικών επιπτώσεων, 
όπως οι συνεχιζόμενες δικαστικές υποθέσεις, 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μερική 
αντιστροφή των προηγούμενων μεταρρυθ-
μίσεων και να δημιουργήσουν φορολογικές 
υποχρεώσεις με ενδεχόμενο να προκύψουν 
πρόσθετες πιέσεις από νέες πρωτοβουλίες πο-
λιτικής που επηρεάζουν το δημόσιο μισθολο-
γικό κόστος». 

Η Κομισιόν, επί της ουσίας, προειδοποιεί 
πως αυτό που συμβαίνει με τις δικαστικές δι-
εκδικήσεις αναδρομικών και επιστροφών από 
μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελεί «ξή-
λωμα» των μεταρρυθμίσεων. 

«Η δέσμευση για μεταρρυθμίσεις είναι 
καθοριστική για την περαιτέρω ανάπτυξη», 
προειδοποιεί η Κομισιόν στο κείμενο των 
προβλέψεων. 

Σκόπιμα, δε, περιλαμβάνει και μία ακόμα 
προειδοποίηση για τη μη επίτευξη των στό-

Οι ελεγκτές έχουν υπ’ όψιν τους ότι έτσι κι 
αλλιώς οι ελληνικές Αρχές έχουν κάνει σωρεία 
λαθών στον υπολογισμό επί μέρους συντάξε-
ων ή επιδομάτων, επικουρικών ταμείων κ.λπ. 
Οντως, για μια σειρά από εργαζομένους (ει-
δικά μισθολόγια) και συνταξιούχους, κάποια 
ποσά έχουν υπολογιστεί στα λεγόμενα arrears 
(τα ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου), τα οποία 
και αποπληρώνονται παγίως με συνδυασμό 
χρημάτων του ESM και ελληνικών ιδίων πόρων. 

Αυτό, όμως, είναι κάτι τελείως διαφορετικό 
με το να καταργηθεί στην πράξη η συνταξιο-
δοτική μεταρρύθμιση του 2012, να κρίνουν 
δικαστήρια για το ποια μπορεί και ποια δεν 
μπορεί να είναι η δημόσια δαπάνη του Προ-
ϋπολογισμού για συντάξεις και να οδηγηθεί 
η χώρα σε εσωτερική χρεοκοπία με δικαστι-
κή απόφαση. Οι πληροφορίες για δημοσιο-
νομική «βόμβα» ύψους 7 έως 9 δισ., παρό-
τι δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δημιουργούν εύ-
λογη ανησυχία. 

Οπως εξηγούν κύκλοι που παρακολουθούν 
από κοντά το ελληνικό πρόγραμμα, ο ετήσιος 
Προϋπολογισμός για χρόνια χρηματοδοτούσε 
τα παλιά ασφαλιστικά ταμεία σε ποσοστά κο-
ντά στο 80% των καταβολών που αυτά πραγ-
ματοποιούσαν ετησίως για συντάξεις και εφά-
παξ. Πολύ υψηλές συντάξεις, όσο λίγες και αν 
ήταν αυτές, συνέχισαν να υπάρχουν στη χώ-
ρα μέχρι και το 2014. Το ίδιο συνέβαινε και με 
τα εφάπαξ. Η μεγάλη κατάρρευση, εξηγούν 
οι ελεγκτές, οφείλεται στις παράλογες αυξή-
σεις και την υπερσυσσώρευση μισθολογικών 
και συνταξιοδοτικών δαπανών την περίοδο 
2005-2009, τις καταστροφικές συνέπειες της 
οποίας στην οικονομία η χώρα κατάφερε να 
διορθώσει μόλις πέρυσι. Κοινώς, είτε με μνη-
μόνιο είτε χωρίς, η χώρα δεν μπορεί να γυρί-
σει στο 2009, γιατί πολύ απλά τα λεφτά δεν 
υπάρχουν ούτε και μπορούν να αναζητηθούν 
στην Ε.Ε. και στο ΔΝΤ. Η Ε.Ε. χρηματοδότησε 
τα ελληνικά ελλείμματα για 6 χρόνια μετά τη 
χρεοκοπία, με τεράστιο πολιτικό κόστος. Τέ-
τοιο πολιτικό κεφάλαιο σήμερα δεν υπάρχει. 

Βεβαίως, στο κράτος δικαίου οι αποφάσεις 
των δικαστηρίων πρέπει να είναι σεβαστές, 
σχολιάζουν. Ομως, στο ίδιο κράτος δικαίου 
τη δημοσιονομική πολιτική την ασκεί η εκτε-
λεστική εξουσία (αρχή διάκρισης των εξου-
σιών). Επιπλέον, αν οι νόμοι με τους οποίους 
έγιναν οι περικοπές ήταν «κακογραμμένοι» 
και φάνηκε πως είχαν θέμα αντισυνταγμα-
τικότητας, αυτό σε καμία περίπτωση δεν εί-
ναι ευθύνη των ελεγκτών. Οπως εξηγούν, η 
κυβέρνηση οφείλει να κατοχυρώσει τις με-
ταρρυθμίσεις με τα ορθά νομοθετικά μέσα. 

Η κατάργηση των περικοπών
Ολα αυτά έρχονται να σκιάσουν το καλό κλί-
μα που υπάρχει στο άλλο μέτωπο, αυτό της 
κατάργησης των περικοπών των συντάξε-
ων του 2019. Η Κομισιόν, που, όπως είπε ο 
Μοσκοβισί, θα παρουσιάσει την τελική της 
γνωμάτευση στις 21 Νοεμβρίου, θεωρεί ότι 
η επιλογή αυτή θα είναι ευεργετική για την 
ανάπτυξη και εκτιμά ότι με τη συμφωνία της 
Μάλτας (1% μέτρα + 1% ισόποσα αντίμετρα) 
η ανάπτυξη μένει στο 2% για τα επόμενα 2 
έτη, ενώ με τη νέα διευθέτηση «θα είναι πά-
νω από 2,3%», όπως τόνισε ο Ευρωπαίος επί-
τροπος. Τώρα, αν στον εναπομείναντα δημο-
σιονομικό χώρο χωρούν και οι εξαγγελίες της 
ΔΕΘ, αυτό δεν είναι ακόμα βέβαιο και θα κρι-
θεί την ερχόμενη εβδομάδα. Οχι, όμως, στο 
Eurogroup ή στο EWG, αλλά στις πρακτικές 
συζητήσεις μεταξύ Κομισιόν και υπουργείου 
Οικονομικών για τον Προϋπολογισμό. 

Προειδοποίηση
από τις Βρυξέλλες 
για τα αναδρομικά 

Στην Κομισιόν 
τονίζουν πως αυτό 
που συμβαίνει 
στην Ελλάδα με 
τις δικαστικές 
διεκδικήσεις από 
μισθωτούς και 
συνταξιούχους 
«αποτελεί 
“ξήλωμα” των 
μεταρρυθμίσεων»


