
5

OIKONOMIAΣενάριο σε εξέλιξη 

 Realmoney www.real.grΣΑΒΒΑΤΟ 23 MAΡΤΙΟΥ 2019

  ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ επιτελείο έχει εκπονήσει µελέτη για τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στην 
περίπτωση που κριθούν αντισυνταγµατικές οι περικοπές των δώρων και ο νόµος Κατρούγκα-
λου. Το σχέδιο για την κάλυψη του κόστους δεν προβλέπει σε καµία περίπτωση τη σταδιακή 
εξόφληση των αναδροµικών, αφού το κόστος, όπως προκύπτει από τα σενάρια που έχουν εκπο-
νήσει τα δύο αρµόδια υπουργεία, θα είναι απαγορευτικό και δεν θα µπορεί να αντιµετωπιστεί.

Ειδικότερα: 
 Για τις συντάξεις, το κόστος ενδέχεται να εκτιναχθεί ακόµη και στα 24 δισ. ευρώ, ενώ, σύµ-

φωνα µε µετριοπαθείς υπολογισµούς, κυµαίνεται µεταξύ 9 και 12 δισ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, 
το κόστος εκτιµάται σε 4,5 δισ. ευρώ. Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι η απόφαση του ΣτΕ που εκ-
δόθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ξεκαθαρίζει ρητά ότι δεν προβλέπει αναδροµική ισχύ. Πα-
ράλληλα, τονίζουν ότι έως ότου κριθεί η συνταγµατικότητα και του νόµου Κατρούγκαλου, οι 
διεκδικήσεις αφορούν το διάστηµα από τον Ιούνιο του 2015 έως και τον ∆εκέµβριο του 2018. 
Μόνον όσοι είχαν προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη πριν από την απόφαση του ΣτΕ µπορούν να 
διεκδικούν ποσά από την 1η/1/2012 και έως 5 χρόνια, καθώς στη συνέχεια προβλέπεται πα-
ραγραφή των διεκδικήσεων.

 Εάν κριθεί ότι οι επιστροφές αφορούν το διάστηµα από την πρώτη απόφαση του ΣτΕ (Ιού-
νιος 2015) έως και το τέλος του 2018, το κόστος φτάνει τα 9 µε 12 δισ. ευρώ. Τέλος, εάν η πε-
ρίοδος επιστροφών αφορά το διάστηµα από την απόφαση του ΣτΕ έως και την ψήφιση του 
νόµου Κατρούγκαλου, τότε το κόστος εκτιµάται κάτι λιγότερο από 4,5 δισ. ευρώ. 

 Για τα δώρα των δηµοσίων υπαλλήλων υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος είναι 640 έως 
700 εκατ. ευρώ. Αν αναγνωριστούν αναδροµικά από το 2015, η δηµοσιονοµική επιβάρυν-
ση φτάνει τα 1,9-2,4 δισ. ευρώ, ενώ αν αναγνωριστούν από το 2012 θα είναι 3,8-4,8 δισ. 
ευρώ. Κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο υπουργός Οικονοµικών µε το προεδρείο 
της Α∆Ε∆Υ ανέφερε ότι εάν το ΣτΕ κρίνει ότι πρέπει να επανέλθουν τα δώρα σε όλους τους 
εν ενεργεία δηµοσίους υπαλλήλους, θα απαιτηθούν «δοµικές αλλαγές» στο σύστηµα µισθο-
δοσίας τους. Πίσω από τη φράση του αυτή, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δηµοσίων 
υπαλλήλων κατάλαβαν πως εννοεί «ισοδύναµες» περικοπές στους µισθούς τους, προκειµένου 
να καλυφθεί το κόστος και να µην κινδυνεύσουν οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσµατα.

∆ηµοσιονοµική 
βόµβα 30 δισ. ευρώ

προκληθούν κλυδωνισµοί στον κρατικό Προϋπο-
λογισµό και χωρίς να υπάρξουν αναταράξεις στις 
σχέσεις µε τους εταίρους. Επίσης, δεν έχει διευκρι-
νιστεί εάν η παροχή θα έχει µόνιµο ή προσωρινό 
χαρακτήρα. Αλλωστε, δεν υπάρχουν τα ταµειακά 
διαθέσιµα για την επαναφορά ακόµη και των κοµ-
µένων επιδοµάτων. 

Το κόστος της παροχής
Από την επεξεργασία που έχει γίνει, για την επι-
στροφή όλων των δώρων σε συνταξιούχους του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και στους δη-
µοσίους υπαλλήλους απαιτούνται περίπου 2,5-2,8 
δισ. ευρώ. Συγκεκριµένα, για τα δώρα των συντα-
ξιούχων απαιτούνται:

 Για κύριες συντάξεις έως 1,5 δισ. ευρώ. 
 Για όσους λαµβάνουν και επικουρική σύνταξη 

έως 550 εκατ. ευρώ.
 Για τους δηµοσίους υπαλλήλους έως 700 εκατ. 

ευρώ. 
Επειδή η ολική επαναφορά συνεπάγεται υπέρο-

γκο δηµοσιονοµικό κόστος και µε δεδοµένο ότι η 
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας θα κρί-
νει αντισυνταγµατική ή µη την κατάργηση της πα-
ροχής και όχι το ύψος του ποσού, εκτιµάται ότι θα 
µπορούσε να δοθεί η παροχή µε τη µορφή επιδό-
µατος, που υπολογίζεται από 650 εκατ. έως και 1 
δισ. ευρώ. Εάν η παροχή δεν έχει έκτακτη µορφή, 
θα πρέπει να εξευρεθεί αντίστοιχο ποσό για την 
ετήσια καταβολή της, ενώ η επιβάρυνση θα «κλη-
ρονοµηθεί» στην κυβέρνηση που θα προκύψει µε-
τά τις εθνικές εκλογές.

 Σύµφωνα µε µία άλλη εκδοχή, για τον υπολογι-
σµό του µελλοντικού κόστους, εάν τελικά έχει µό-
νιµη µορφή, το κόστος για τους συνταξιούχους θα 
µπορούσε να «συµψηφιστεί» µε το ποσό της προ-
σωπικής διαφοράς των συνταξιούχων. Η προσω-
πική διαφορά έχει παραµείνει ως µέγεθος -και, µά-
λιστα, υπολογισµένη ανά συνταξιούχο, έστω και 
µε λάθη- και θα περιορίζεται κάθε φορά που θα 
δίνεται αύξηση στους νέους συνταξιούχους µετά 
το 2022. Για τους δηµοσίους υπαλλήλους ο συµ-
ψηφισµός θα µπορούσε να γίνει µέσω του ενιαί-
ου µισθολογίου. Σε αυτή την περίπτωση οι δηµό-
σιοι υπάλληλοι, σε ετήσια βάση, δεν θα έχουν κα-
µία αύξηση στις αποδοχές τους.

Ανήσυχοι οι δανειστές από 
το κόστος των αναδροµικών
Το ζήτηµα των δικαστικών αποφάσεων και των αξι-
ώσεων για την επιστροφή των αναδροµικών πα-
ρακολουθούν από κοντά οι δανειστές της χώρας, 
καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για µέγιστο δηµο-
σιονοµικό κίνδυνο. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Τα-
µείο, στην πρόσφατη έκθεσή του στο πλαίσιο της 
µεταµνηµονιακής εποπτείας της χώρας, εκτιµά ότι 
οι δικαστικές αποφάσεις θα µπορούσαν να επιφέ-
ρουν εφάπαξ επιβάρυνση 9,5 δισ. ευρώ για τον 
ελληνικό Προϋπολογισµό και επιβαρύνσεις ύψους 
0,75% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση για πολλά χρόνια. 

Παράλληλα, εστιάζει στο γεγονός πως οι εν 
λόγω αποφάσεις ανατρέπουν µεταρρυθµίσεις 
όπως η ασφαλιστική µεταρρύθµιση και οι προ-
σαρµογές στο µισθολογικό καθεστώς του ∆η-
µοσίου. Από την άλλη πλευρά, η Κοµισιόν έχει 
προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι θα πρέ-
πει να λάβει ισοδύναµα µέτρα, εφόσον ορι-

στικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις, 
ενώ αν ανατραπούν µεταρρυθµί-

σεις-κλειδιά, όπως ο νόµος Κα-
τρούγκαλου, θα πρέπει να 
θεσπίσει νέες µεταρρυθ-
µίσεις στο ίδιο πεδίο πο-
λιτικής. Επισηµαίνεται ότι 
η Κοµισιόν βρίσκεται και 
σε επιφυλακή για το κον-
δύλι των 658 εκατοµµυ-
ρίων ευρώ, καθώς εκτι-
µά ότι µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί για προε-
κλογικού τύπου παρο-
χές από την κυβέρνηση.

ΕΤΑΙΡΟΙ
Το θέµα, πάντως, 
προβληµατίζει τους 
εταίρους και γι’ αυτόν 
τον λόγο θα συζητηθεί 
τόσο στο Euro Working 
Group της προσεχούς 
∆ευτέρας όσο και στο 
Εurogroup της 5ης 
Απριλίου, όπου θα ζητη-
θούν από τον υπουργό 
Οικονοµικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτο περισσότε-
ρες πληροφορίες σχε-
τικά µε την αξιοποίηση 
του κονδυλίου

Η υπουργός Εργασίας 
Εφη Αχτσιόγλου


