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Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ε
ξωπραγµατικές απαιτήσεις προβάλλουν 
οι δανειστές στη διαπραγµάτευση µε την 
ελληνική κυβέρνηση για το ασφαλιστικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητούν, µεταξύ άλ-
λων, την πλήρη κατάργηση του εφάπαξ, αλλά 
και εθνική σύνταξη κάτω από τα 300 ευρώ, αντί 
των 384, που προτείνει η Αθήνα (αναλυτικό ρε-
πορτάζ στις σελ. 10-11). Ταυτόχρονα, οι Βρυ-
ξέλλες θέλουν να µην ξεπερνά καµία σύντα-
ξη τις 2.000 ευρώ και, σύµφωνα µε ευρωπαϊ-
κές πηγές που µίλησαν στη Realnews, απορρί-
πτουν όλα τα ποσοστά που έχουν διαρρεύσει 
στον Τύπο ως «ελληνικές ακοστολόγητες ιδέες».

Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης δεν 
είναι δυνατή χωρίς µια σωστή και µακροπρόθε-
σµη λύση για το ασφαλιστικό και η κυβέρνηση 
µέχρι στιγµής είναι «εκτός θέµατος» στις εξετά-
σεις που δίνει ενώπιον των δανειστών, σύµφω-
να µε κύκλους των Βρυξελλών και αντιπροσωπί-
ες των κρατών-µελών που παρακολουθούν µε 
αγωνία τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Οι Βρυξέλλες 

εκτιµούν ότι η µεταρρύθµιση µπορεί να γίνει 
χωρίς καµία οριζόντια περικοπή και χωρίς πε-
ρικοπές στα ποσά έως τα 1.000 ευρώ, αρκεί η 
κυβέρνηση να εξορθολογίσει το σύστηµα χω-
ρίς «χάρες» σε ταµεία και ειδικές κατηγορίες. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», το 
Eurogroup ενηµερώνεται διαρκώς για τις εξε-
λίξεις στην Ελλάδα και έχει σχηµατοποιήσει τις 
ενότητες που θα συζητηθούν. Συγκεκριµένα, 
τα βασικά στοιχεία για το νέο σύστηµα και το 
πώς θα φτάσουµε εκεί είναι τρία:
f Το πρώτο στοιχείο είναι η δηµοσιονοµι-
κή βιωσιµότητα του µελλοντικού συστήµατος.
f Το δεύτερο είναι η κοινωνική εξασφάλιση 
των αποδεκτών.
f Το τρίτο είναι το δόγµα της διαπραγµάτευ-
σης των «θεσµών» και της κυβέρνησης.

Σε σχέση µε το πρώτο στοιχείο, δηλαδή τη δη-
µοσιονοµική βιωσιµότητα, υπάρχουν µια σει-
ρά από παράµετροι που την επηρεάζουν όπως:
f πόση είναι η περίοδος εργασίας πριν από 
τη σύνταξη,
f η αναλογία της δηλωµένης και της «µαύ-
ρης» εργασίας,
f το ποσοστό της φορολογίας στη χώρα και
f ο λόγος των συντάξιµων αποδοχών προς 
τις εισφορές.

Τα κράτη-µέλη λένε πως το ποσοστό της επί-
σηµης οικονοµίας δεν µπορεί να επηρεαστεί 
βραχυπρόθεσµα (5 έως 10 χρόνια), όπως και 
η ηλικία έναρξης εργασίας ή τα ποσοστά απα-
σχόλησης. Οι δανειστές θεωρούν ότι δεν µπο-
ρεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει λύσεις µε αυ-
τά τα στοιχεία στο µείγµα.

«Μπορείς να επηρεάσεις 
το πότε βγαίνει κανείς στη 
σύνταξη και το πόσα παίρνει»
Το µεγάλο πρόβληµα της Ελλάδας είναι ότι δεν 
έχει ένα ενοποιηµένο εθνικό σύστηµα, αλλά σω-
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πέδου» και αυτοί που πληρώνουν µέχρι σήµε-
ρα τον λογαριασµό διαµαρτύρονται», εκτιµούν 
στο Συµβούλιο.

Το επόµενο σηµείο διαπραγµάτευσης είναι η 
κοινωνική εξασφάλιση, δηλαδή αν οι αποδοχές 
είναι τέτοιες που να µπορούν να συγκριθούν 
δίπλα-δίπλα µε αυτές της Σλοβακίας, της Εσθο-
νίας, της Σλοβενίας ή και του Βελγίου.

«Στο Eurogroup, οι υπουργοί έχουν γκου-
γκλάρει το επίπεδο των ελληνικών συντάξεων 
και εκνευρίζονται όταν βλέπουν ότι το επίπε-
δο είναι διπλάσιο από τις δικές τους χώρες». Σε 
αυτό ο Ελληνας υπουργός απαντάει «ναι, αλλά 
και η Ελλάδα είναι πιο ακριβή ως χώρα», για 
να λάβει την ανταπάντηση «µα γιατί δεν δού-
λεψε η εσωτερική υποτίµηση;». Μετά η συζή-
τηση πάει σε καθυστερηµένες µεταρρυθµίσεις, 
όπως το άνοιγµα των φαρµακείων…

Σε σχέση µε το ΕΚΑΣ, το Συµβούλιο γνωρίζει 
πως ως ιδέα είναι κάτι αποδεκτό, όµως η πρό-
σβαση σε αυτό δεν είναι ρυθµισµένη ικανο-
ποιητικά, συνεπώς πρέπει να περιοριστεί, λέ-
νε, µόνο σε όσους το χρειάζονται πραγµατικά.

Η στόχευση της κοινωνικής ανάγκης για αυ-
τή την κυβέρνηση είναι στόχευση µε ατοµική 
βόµβα και όχι µε όπλα ακριβείας, σχολιάζουν 
οι ίδιοι κύκλοι. Θυµούνται, δε, τις προτάσεις για 
προστασία από πλειστηριασµούς πρώτης κα-
τοικίας «µε εισοδηµατικά κριτήρια τοµεακού δι-
ευθυντή υπουργείου της Αυστρίας». «Αναδια-
νοµή σηµαίνει να παίρνεις από κάποιους κάτι 
και να το δίνεις σε κάποιους άλλους. Αν παίρ-
νεις από όλους και δίνεις σε όλους δεν υπάρ-
χει αποτέλεσµα, δεν είναι αναδιανοµή, δεν εί-
ναι σοσιαλισµός». Τέλος, το Συµβούλιο γνωρί-
ζει ότι το ∆ΝΤ δεν σκοπεύει να χαριστεί σε όλα 
αυτά. Ειδικά στις συντάξεις και τη φορολογία 
των αγροτών θα ζητήσει «πολύ σκληρές µεταρ-
ρυθµίσεις». Η κυβέρνηση, από τη άλλη, δεν έχει 
και πάρα πολλά να κερδίσει λύνοντας αυτά τα 
θέµατα και αποπροσανατολίζεται, γνωρίζοντας 
ότι τα οφέλη από µια ελάφρυνση του χρέους 
θα τα καρπωθεί ο µεθεπόµενος πρωθυπουρ-
γός. Οι σοβαρές συζητήσεις όµως για όλα αυ-
τά θα γίνουν µετά τις γιορτές.

ρεία ρυθµίσεων, διαφορετικών κανόνων και ταµείων. Η Ελλάδα 
είναι ο απόλυτος πρωταθλητής της Ε.Ε. και ίσως του πλανήτη µε 
16-18 ταµεία, οργανωµένα πίσω από επαγγελµατικές κατηγορίες.

Το ταµείο των ναυτικών, υποστηρίζουν, δίνει συντάξεις 4.500 
ευρώ, δεν καλύπτονται από τις εισφορές και το έλλειµµα πρέπει να 
καλυφθεί από τους φορολογουµένους. Το µέσο έλλειµµα σε µια 
σειρά ετών αντιστοιχεί στο 80% των συντάξεων που πληρώνει.

«Υπήρξαν προσπάθειες από 
προηγούµενες κυβερνήσεις για 
εξορθολογισµό, αλλά απέτυχαν»
Ορισµένοι στις Βρυξέλλες θυµούνται ένα «θερµό» επεισόδιο 
στο γραφείο τού τότε πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, χωρίς 
αυτός να είναι παρών, µε τη συµµετοχή του συνεργάτη του Στ. 
Παπασταύρου και εκπροσώπων των δανειστών, αποδεκτών 
και διαχειριστών πολλών τέτοιων ταµείων. Οταν ζητήθηκε από 
τα ταµεία να εξηγήσουν πώς µπορεί το σύστηµα να είναι βιώ-
σιµο µε 80% έλλειµµα, οι εκπρόσωποί τους αποκρίθηκαν: «∆εν 
ξέρουµε, αλλά έχει ο Θεός». «Πρόκειται για καταστροφική λο-
γική, αλλά όποιος παίρνει τέτοια σύνταξη, προφανώς και θα δι-
αµαρτυρηθεί. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει ακόµα κόσµος στη 
σύνταξη στα 53;», διερωτώνται και υπενθυµίζουν ότι η Ελλάδα 
έχει ταυτόχρονα και ένα τεράστιο ποσοστό µη συµµετεχόντων 
στη χρηµατοδότηση του συστήµατος - δηλαδή αυτούς που δου-
λεύουν στη µαύρη οικονοµία και ως χώρα δίνει «εκτροχιασµέ-
νες απολαβές».  Οι Βρυξέλλες, γνωρίζουν ότι οι άλλοι µισοί στη 
χώρα λαµβάνουν άθλιες συντάξεις και δέχονται συνεχώς περι-
κοπές, αλλά υπάρχουν και αυτοί που «δρουν ως αρπακτικά πά-
νω στον φορολογούµενο». «Είναι ζήτηµα διανοµής παρά επι-
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