Διαφωνίες των δανειστών για το αφορολόγητο, ανοίγουν νέα μέτωπα

Το χτίσιμο του κατώτατου αφορολογήτου ορίου, που οι αρχικές προβλέψεις τις κυβέρνησης
το έθεταν στις 9.500 ευρώ, παραμένει στις διαφωνίες των δανειστών, κυρίως από την
πλευρά του ΔΝΤ, παράλληλα με την επιβολή ανώτατου φορολογικού συντελεστή 50% στην
φορολογία.
Σημειώνεται πως για το δεύτερο θέμα διαφωνίες εκφράζει το σύνολο των θεσμών για το
ύψος του συντελεστή και να επιθυμεί - αντ αυτού - μεγάλη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, μέσω μείωσης της έκπτωσης φόρου -και έτσι εμμέσως του αφορολογήτου ορίου.
Τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν συνεχώς τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ του
διαπραγματευτικού επιτελείου της κυβέρνησης και των θεσμών. Αλλά ο ρυθμός που
προχωρούν οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ αργός και σύμφωνα με πληροφορίες
παραμένουν οι διαφωνίες με τους θεσμούς και ειδικά με την πλευρά του ΔΝΤ, διαφωνίες
που αγγίζουν βασικές "κόκκινες γραμμές" της κυβέρνησης
Το Ταμείο, φέρεται να διατηρεί την μεγαλύτερη απόσταση από την ελληνική πλευρά, όχι
μόνο στους ίδιους τους στόχους που τίθεται για το ύψος των μέτρων που απαιτούνται για
να διασφαλιστούν τα πλεονάσματα και την ανάπτυξη αλλά και στο περιεχόμενο των
μέτρων.
Η 25η Μαρτίου και η 22α Απριλίου
Έτσι, η μεν κυβέρνηση επιμένει σε συμφωνία πριν τις 25 Μαρτίου και σε αναχώρηση των
θεσμών για τον εορτασμό του καθολικού Πάσχα, οι δε θεσμοί φέρεται να θεωρούν μεν
εφικτό το εγχείρημα, αλλά και δύσκολο, καθώς η απόσταση είναι μεγάλη, ειδικά με την
πλευρά του ΔΝΤ. Εκτιμάται ότι στο τραπέζι παραμένει το σενάριο συμφωνίας έως το
Eurogroup της 22ας Απριλίου (με νέα κάθοδο στην Αθήνα στο μεσοδιάστημα), ενώ άδηλο
παραμένει ακόμη τι θα γίνει με το ΔΝΤ. Δηλαδή τι θα γίνει με τις (επιπλέον των υπολοίπων
θεσμών) απαιτήσεις του όχι μόνο για το περιεχόμενο των μέτρων, αλλά και για τους
δημοσιονομικούς στόχους που "βλέπουν" πολύ μεγαλύτερη ανάγκη για νέα μέτρα όχι μόνο
στο φορολογικό πεδίο αλλά και στο ασφαλιστικό το οποίο που συνδέουν με το χρέος…
Κρίσιμο ραντεβού για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό
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Η νέα πρόταση της κυβέρνησης για την αλλαγή των ποσοστών αναπλήρωσης του
ανταποδοτικού τμήματος των συντάξεων αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα
στους εκπροσώπους των θεσμών ο υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος.
Οι πιστωτές στην τελευταία συνάντηση με τον υπουργό το περασμένο Σάββατο έθεσαν
ευθέως θέμα μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν λιγότερα από 20 έτη
ασφάλισης και ταυτόχρονα ζήτησαν να αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους
έχουν από 25 έτη έως και 40 έτη ασφάλισης. Αυτή η πρόταση του κουαρτέτου είναι άμεσα
συνδεδεμένη με τη βασική θέση των πιστωτών περί άμεσης συνάρτησης των συντάξεων με
τα έτη ασφάλισης και τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή προτείνουν
μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων για όσους έχουν λιγότερα χρόνια
ασφάλισης και αντίστοιχα μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν
περισσότερα έτη ασφάλισης.
Η αρχική πρόταση της κυβέρνησης προέβλεπε 10 ασφαλιστικές κλίμακες για 40 έτη
ασφάλισης. Για τα πρώτα 15 έτη ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 0,80%, το
οποίο κλιμακωτά φθάνει στο 25ο έτος ασφάλισης στο 1,29%, για να ανέλθει μετά το 39ο
έτος ασφάλισης σε ποσοστό αναπλήρωσης 2%. Ο υπουργός Εργασίας άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο επανεξέτασης των ποσοστών αναπλήρωσης με σεβασμό της κοινωνικής
αλληλεγγύης προς όσους ασφαλισμένους λόγω της κρίσης έχουν λίγα συντάξιμα χρόνια και
χαμηλούς μισθούς -άρα και μικρότερες συντάξεις- αλλά ταυτόχρονα και τη διασφάλιση των
δημοσιονομικών πλαισίων προσαρμογής που ήδη έχουν τεθεί από τους δανειστές.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο υπουργείο Εργασίας επεξεργάζονται εναλλακτικές
προτάσεις από τις οποίες δεν αποκλείεται ο συνδυασμός περισσότερων από 10 κλιμάκων,
ενδεχομένως 12, μέσα στις οποίες θα υπάρξουν οι αυξομειώσεις των ποσοστών
αναπλήρωσης. Δηλαδή, μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης από το 0,80% που είναι σήμερα
για έως τα 15 έτη ασφάλισης και σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης μετά το
25ο έτος ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι, ενδεχομένως, τα ποσοστά αναπλήρωσης να
υπερβούν το 1,29% για 25 έως 29 έτη ασφάλισης.
Επίσης, να αυξηθεί στο 2% για όσους έχουν μεταξύ 35 και 38 ετών ασφάλισης και να
υπερβεί το 2% για όσους συμπληρώσουν το 39ο έτος ασφάλισης. Κρίσιμο μέγεθος για την
κυβερνητική πρόταση είναι η διασφάλιση της χορήγησης της εθνικής σύνταξης των 384
ευρώ, καθώς οι πιστωτές δεν έχουν ζητήσει τη σύνδεσή της με εισοδηματικά κριτήρια.
Μέχρι τώρα ο υπουργός Εργασίας έχει απορρίψει κάθε σκέψη για μείωση του ποσού της
εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ. Το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης και η έκταση
της αποδοχής από τους θεσμούς της νέας πρότασης του υπουργείου, ουσιαστικά θα
διαμορφώσει και το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τις επικουρικές συντάξεις.
Στο μείζον αυτό θέμα η σεναριολογία του ύψους και των ποσοστών των περικοπών των
επικουρικών συντάξεων είναι ευθέως ανάλογη με τη χρονική διάρκεια της
διαπραγμάτευσης.
Στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης εκτιμούν ότι όλες αυτές οι επικουρικές προέρχονται
από τα λεγόμενα ευγενή ταμεία των ΔΕΚΟ, πρώην ΔΕΚΟ και των τραπεζών. Τα ίδια
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στελέχη εκτιμούν ότι ήδη έχει προεξοφληθεί ένας νέος γύρος μειώσεων, τουλάχιστον σε
αυτά τα ποσά των συντάξεων. Όμως, δεν αποκλείεται οι μειώσεις στις επικουρικές να είναι
κλιμακωτές και να επηρεάσουν ακόμη και συντάξεις πάνω από 200 ευρώ. Με βάση τα ίδια
στοιχεία, σήμερα στους 16 κλάδους-τομείς των επικουρικών ταμείων που εντάχθηκαν στο
ΕΤΕΑ έχουν καταγραφεί 703.203 συντάξεις άνω των 200 ευρώ.
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