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OIKONOMIA Και... στο βάθος νέες περικοπές
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σών από την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων συ-
νταξιοδότησης. 
f500 εκατ. ευρώ από την έκδοση των 130.000 εκκρε-
µών αιτήσεων επικουρικής ασφάλισης. 
f2,5 δισ. ευρώ λόγω των οφειλών όλων των ασφαλιστι-
κών ταµείων προς τον ΕΟΠΥΥ, µε το ΙΚΑ να οφείλει τη µε-
ρίδα του λέοντος, περίπου 900 εκατ. ευρώ. 
f5 δισ. ευρώ λόγω των οφειλών του ΙΚΑ προς τον ΟΑΕ∆. 
Πρόκειται για εισφορές που εισπράττονται και δεν απο-
δίδονται στον Οργανισµό, κυρίως από τις εισφορές υπέρ 
των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστί-
ας, για τους οποίους οι εργαζόµενοι καταβάλλουν εισφο-
ρές, παρότι καταργήθηκαν ως αυτόνοµοι οργανισµοί. 
f1 δισ. ευρώ από την αποπληρωµή των εφάπαξ σε δη-
µόσιο και ιδιωτικό τοµέα.   

Τι απαιτεί το ∆ΝΤ 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οικονοµικά δεδοµέ-
να των ταµείων, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ζητά να 
ανοίξει εκ νέου το ασφαλιστικό, προτείνοντας στην έκθε-
σή του να επανυπολογιστούν άµεσα οι κύριες συντάξεις 
και να κοπεί η «προσωπική διαφορά» που θα διαπιστω-

θεί. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος υποστηρί-
ζει σε κάθε ευκαιρία ότι το ασφαλιστικό δεν 
«ξανανοίγει» και ότι οι συνταξιούχοι δεν 
θα δουν νέες µειώσεις στο µηνιαίο εισό-
δηµά τους. Ειδικοί στην κοινωνική ασφά-
λιση επισηµαίνουν ότι, σε περίπτωση που 
καταργηθεί η «προσωπική διαφορά» µετά 

τον επανυπολογισµό των κύριων συντάξε-
ων, περίπου δύο στους τρεις συντα-

ξιούχους (1.600.000) θα βρε-
θούν αντιµέτωποι µε νέα 
µείωση της κύριας σύντα-
ξής τους, η οποία θα κυ-
µαίνεται από 30 έως και 
400 ευρώ τον µήνα, ενώ 
κατά µέσο όρο οι περι-
κοπές θα κυµανθούν 
γύρω  στα 170 ευρώ. 
Οι συνταξιούχοι που 
θα θιγούν κυρίως εί-
ναι όσοι έχουν περισ-
σότερα από 25 έτη 
ασφάλισης, µε τις πε-
ρικοπές να ξεκινούν 
από 5% και να φθά-
νουν στο 35%. Ορι-
ακές θα είναι οι µειώ-
σεις που θα υποστούν 
όσοι έχουν συµπληρώ-
σει από 20 έως 25 έτη 

ασφάλισης.

 Η ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, η ύφεση και 
η επέκταση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στερούν από 
το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης νέους πόρους, απειλώντας 
µε αυτό τον τρόπο τη βιωσιµότητά του και προδιαγράφοντας 
παράλληλα την πτωτική πορεία παροχών τα επόµενα χρόνια, 
προς τους µελλοντικούς συνταξιούχους. Το σύστηµα κοινωνι-
κής ασφάλισης θα εµφανίσει το 2016 έλλειµµα 4 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων το 1,2 δισ. ευρώ θα προέρχεται από την επικουρι-
κή ασφάλιση, καθώς τα έσοδα του Ενιαίου Ταµείου Επικουρι-
κής Ασφάλισης είναι 2,8 δισ. ευρώ και οι δαπάνες φτάνουν τα 
4 δισ. ευρώ. Η εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος 
θα φέρει µηδενισµό της περιουσίας των επικουρικών ταµείων 
και νέες περικοπές, εφόσον δεν υπάρξουν νέα έσοδα από τη 
δηµιουργία κυρίως θέσεων πλήρους απασχόλησης. Ο Ενιαίος 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης αναµένεται να είναι ελλειµµα-
τικός, αφού σε αυτόν θα συγχωνευτούν ελλειµµατικά ταµεία, 
καθιστώντας αβέβαιο το ύψος των µελλοντικών συντάξεων.          
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Κ
ρυφό έλλειµµα ύψους 12 δισ. ευρώ ανα-
µένεται να κληρονοµήσει ο Ενιαίος Φορέ-
ας Κοινωνικής Ασφάλισης το 2017, µε απο-

τέλεσµα να δηµιουργούνται, από την πρώτη ηµέ-
ρα λειτουργίας του, σύννεφα σχετικά µε τη βιωσι-
µότητά του, αλλά και όσον αφορά τη διατήρηση 
του ύψους των σηµερινών καταβαλλόµενων συ-
ντάξεων. Στο κρυφό αυτό έλλειµµα του νέου υπερ-
ταµείου -που θα δηµιουργηθεί από την 1/1/17 
µε την ενοποίηση ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και των άλλων 
ταµείων- περιλαµβάνονται οφειλές που έχουν 
τα ασφαλιστικά ταµεία προς τον ΕΟΠΥΥ και τον 
ΟΑΕ∆, αλλά και δαπάνες για την έκδοση και κατα-
βολή κύριων και επικουρικών συντάξεων. 

Σηµειώνεται ότι στα 12 δισ. ευρώ δεν συµπερι-
λαµβάνεται το έλλειµµα του 1,12 δισ. ευρώ που θα 
εµφανίσουν τα ασφαλιστικά ταµεία το 2017, σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία του Προϋπολογισµού. Ειδικοί 
στην κοινωνική ασφάλιση αµφισβητούν µέσω της 
Realnews τα στοιχεία του Προϋπολογισµού, επι-
σηµαίνοντας ότι το έλλειµµα των ταµείων το 2017 
θα είναι σηµαντικά υψηλότερο, ξεπερνώντας τα 3 
δισ. ευρώ, λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας, 
της ύφεσης στην ελληνική οικονοµία, της διεύρυν-
σης των ευέλικτων µορφών απασχόλησης που οδη-
γούν σε χαµηλότερους µισθούς και εισφορές, αλλά 
και της αδυναµίας είσπραξης των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές δεν κρύβουν την 
ανησυχία τους ότι τυχόν εκτροχιασµός των ελλειµ-
µάτων θα οδηγήσει σε αυτόµατη ενεργοποίηση 
του δηµοσιονοµικού «κόφτη», µε ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για το ύψος των συντάξεων.   

Τα ελλείµµατα των ασφαλιστικών ταµείων διευ-
ρύνονται, παρά την κατάργηση των πρόωρων συ-
νταξιοδοτήσεων και τις άµεσες περικοπές σε πα-
λαιές και νέες συντάξεις που έχουν ήδη εφαρµο-
στεί. Στο προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισµού 
προβλέπεται ότι το 2017 συνταξιούχοι και δικαιού-
χοι επιδοµάτων θα χάσουν επιπλέον 780 
εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κονδύ-
λι που πρέπει να εξοικονοµηθεί από 
τις νέες χαµηλότερες συντάξεις και 
την αύξηση των εισφορών ανέρ-
χεται σε 1,54 δισ. ευρώ τη διε-
τία 2016-2017.              

Το κρυφό έλλειµµα των 12 
δισ. ευρώ διαµορφώνεται, 
σύµφωνα µε στοιχεία της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Προσωπικού Οργανισµών 
Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟ-
ΠΟΚΠ), από έξι βασικούς 
λόγους:
f1,5 δισ. ευρώ τον 
χρόνο από την έκδοση 
των περίπου 330.000 
εκκρεµών αιτήσεων 
κύριας ασφάλισης.
f1,5 δισ. ευρώ από 
την καταβολή των 
αναδροµικών πο-

Κρυφό έλλειµµα
12 δισ. ευρώ 
στο νέο υπερταµείο

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση 
αµφισβητούν τις κυβερνητικές 
εκτιµήσεις για τον ΕΦΚΑ και 
εκφράζουν φόβους για νέες µειώσεις 
σε όλες τις συντάξεις από του χρόνου

Γιώργος 
Κουτρουµάνης
Πρώην υπουργός Εργασίας 

Τριπλάσια 
η «µαύρη τρύπα»

του ΕΦΚΑ το 2017

Σάββας 
Ροµπόλης 

Επίτιµος καθηγητής του 
Παντείου Πανεπιστηµίου 

Χαµηλότερες συντάξεις 
για τους µελλοντικούς 

συνταξιούχους 

 ΤΕΣΣΕΡΙΣ είναι οι βασικές αιτίες που δηµιουργούν ανησυ-
χία για την πορεία των εσόδων τον επόµενο χρόνο και µε βά-
ση τις οποίες αναµένεται να διαµορφωθεί το τελικό ετήσιο έλ-
λειµµα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Καθοριστι-
κοί παράγοντες είναι: 
f ∆ιατηρείται η ανεργία σε υψηλά επίπεδα. 
f ∆ιευρύνονται οι ελαστικές µορφές απασχόλησης και µειώ-
νονται οι µισθοί. 
f Θα υπάρξει µείωση έως 50% των καταβαλλόµενων εισφο-
ρών για το 65% των ασφαλισµένων στον Οργανισµό Ασφάλι-
σης Ελεύθερων Επαγγελµατιών.
f Ως εκ τούτου θεωρείται βέβαιη η δυσλειτουργία του ΕΦΚΑ, 
καθώς τα ασφαλιστικά ταµεία είναι αδύνατο να ενοποιηθούν 
λογιστικά και λειτουργικά έως το τέλος του 2016.

Με αυτά τα δεδοµένα, εκτιµώ ότι δεν θα υπάρξει αύξηση 
των εσόδων, όπως προβλέπεται στον Προϋπολογισµό, και το 
έλλειµµα του ΕΦΚΑ θα διευρυνθεί, ξεπερνώντας τα 3 δισ. ευ-
ρώ, αντί του 1,1 δισ. ευρώ που προβλέπει η κυβέρνηση, χω-
ρίς να συνυπολογίσουµε σε αυτό τις υποχρεώσεις των ταµεί-
ων προς τρίτους, αλλά και προς τους υποψήφιους συνταξιού-
χους (σ.σ.: δηλαδή 3 δισ. ευρώ, πέραν των 12 δισ. ευρώ του 
«κρυφού» ελλείµµατος). 


