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Αλέξης Τσίπρας: Οι Γερµανοί 
δεν πληρώνουν τους Έλληνες
Σ

την εξέλιξη µιας διαπραγµά-
τευσης είναι θεµιτή η επίµονη 
αντιπαράθεση επιχειρηµάτων, 
αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια 

και καλή πίστη µεταξύ των µερών. 
∆ιαφορετικά, όταν ο  διάλογος δεν 
αποσκοπεί στην αλήθεια, πρέπει να 
καταφύγει κανείς στις µεθόδους που 
περιγράφει ο σπουδαίος Γερµανός 
φιλόσοφος Σοπενάουερ στο «Η Τέ-
χνη του να έχεις πάντα δίκιο»! 
Γιατί είναι αθέµιτο να χρησιµοποιού-
νται επιλεκτικά στατιστικοί δείκτες, 
περιβεβληµένοι µάλιστα µε το κύ-
ρος διακεκριµένων οικονοµολόγων 
όπως ο Olivier Blanchard, για να πα-
ραχθούν αστήρικτες γενικεύσεις που 
συσκοτίζουν την πραγµατικότητα. 
Με δυό λόγια η σηµερινή µου πα-
ρέµβαση στη φιλόξενη εφηµερίδα 
σας αποσκοπεί στο να αποκαταστή-
σει έναν διαδεδοµένο µύθο προς τον 
µέσο Γερµανό φορολογούµενο.
Όσοι του λένε ότι πληρώνει µισθούς 
και συντάξεις Ελλήνων δεν του λένε 
την αλήθεια. 
∆εν παρεµβαίνω για να αρνηθώ ότι 
το ασφαλιστικό µας σύστηµα έχει 
πρόβληµα. Αλλά για να επισηµάνω 
που ακριβώς βρίσκεται το πρόβληµα 
και πως µπορεί να επιλυθεί. Γιατί τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει κύµατα 
περικοπών, χωρίς όµως να αποδώ-
σουν κάτι, παρά µόνο µεγαλύτερη 
ύφεση που έκανε το πρόβληµα ακό-
µα µεγαλύτερο.
Πιο συγκεκριµένα, ίσως να ακούγε-
ται εντυπωσιακά µεγάλο ως µέγεθος 
ότι ποσοστό 75% των πρωτογενών 
δαπανών πηγαίνει στην πληρωµή µι-
σθών και συντάξεων. Στην πραγµατι-
κότητα, όµως, µόλις το 30% αφορά 
τις συντάξεις και εν πάση περιπτώσει 
οι µισθοί είναι διαφορετικό πράγµα 
από τις συντάξεις και η άθροισή τους 
είναι σοβαρό µεθοδολογικό σφάλµα. 
Ειδικά η σύγκριση µε την Γερµανία 
είναι µάλλον παραπειστική καθώς 
σύµφωνα µε τα διαχρονικά στοιχεία 
των Αgeing Reports (2009, 2015) 
η συνταξιοδοτική δαπάνη στην Ελ-
λάδα από 11,7% του ΑΕΠ το 2007 
(ελάχιστα υψηλότερη από το 10,4% 
της Γερµανίας) έφτασε στο 16,2% το 
2013 (ενώ στη Γερµανία παρέµεινε 
περίπου σταθερό). Που οφείλεται 
αυτή η αύξηση; Μήπως στην αύξη-
ση των συνταξιούχων ή στην αύξηση 

των συντάξεων; Τίποτα από τα δύο, 
αφού ο αριθµός των συνταξιούχων 
δεν έχει µεταβληθεί ιδιαίτερα, ενώ 
το ύψος των συντάξεων έχει συρρι-
κνωθεί δραµατικά από τις πολιτικές 
που εφαρµόστηκαν. 
Αρκεί η απλή αριθµητική για να συ-
µπεράνει κανείς ότι η αύξηση της συ-
νταξιοδοτικής δαπάνης σαν ποσοστό 
του ΑΕΠ οφείλεται αποκλειστικά στη 
µείωση του ΑΕΠ (του παρονοµαστή) 
και όχι στην αύξηση της δαπάνης 
(του αριθµητή). Με άλλα λόγια, το 
ΑΕΠ µειώθηκε πιο γρήγορα από τις 
συντάξεις. 
Σε ότι αφορά τις ηλικίες συνταξιο-
δότησης, µήπως στην Ελλάδα οι ερ-
γαζόµενοι συνταξιοδοτούνται πολύ 
νωρίτερα; Η αλήθεια είναι το όριο 
συνταξιοδότησης στην Ελλάδα είναι 
στα 67 έτη για άντρες και γυναίκες, 
δηλαδή δύο χρόνια πάνω από τη 
Γερµανία. 
Η µέση ηλικία αποχώρησης από την 
αγορά εργασίας των αντρών στην 
Ελλάδα είναι στα 64,4 χρόνια, δη-
λαδή 8 µήνες νωρίτερα από τα 65,1 
χρόνια της Γερµανίας, ενώ οι ελλη-
νίδες γυναίκες αποχωρούν από την 
εργασία τους στα 64,5 χρόνια, 3,5 
περίπου µήνες αργότερα από τις γερ-
µανίδες που αποχωρούν στα 64,2 
χρόνια. 
Τα παραπάνω δεν τα αναφέρω για να 
αποφύγω το πρόβληµα, ούτε για να 
αρνηθώ τις στρεβλώσεις και παθο-
γένειες του ασφαλιστικού µας συστή-
µατος, αλλά για να αποδείξω ότι το 

πρόβληµα δεν είναι η υποτιθέµενη 
γενναιοδωρία του. 
Η πιο σηµαντική διαταραχή στο σύ-
στηµα οφείλεται στα µειωµένα έσοδα 
που κατέγραψε τα τελευταία χρόνια. 
Αυτά προέκυψαν τόσο από τις απώ-
λειες περιουσιακών στοιχείων που 
προκάλεσε το PSI (κούρεµα των οµο-
λόγων του ελληνικού δηµοσίου που 
κατείχαν τα Ασφαλιστικά Ταµεία µε 
συνολικό κόστος περίπου 25 δις), 
όσο όµως -και κυρίως- από την µεγά-
λη µείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών που προκάλεσε η εκτίναξη της 
ανεργίας και η µείωση των µισθών. 
Ειδικότερα δε, κατά τη περίοδο 
2010- 2014 µε σειρά µέτρων αφαι-
ρέθηκαν από το ασφαλιστικό  µας 
σύστηµα περί τα 13 δις ευρώ, µε 
αντίστοιχη µείωση συντάξεων και 
παροχών σε ποσοστό περίπου 50%, 
γεγονός που έχει εξαντλήσει τα πε-
ριθώρια περεταίρω µειώσεων χωρίς 
να θιγεί ο πυρήνας λειτουργίας του 
συστήµατος. 
Εξάλλου πρέπει να καταλάβουµε ότι 
το σύστηµα πιέζεται κυρίως από την 
πλευρά των εσόδων κι όχι τόσο των 
δαπανών, όπως συχνά υπονοείται.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να επι-
σηµάνω και ένα επιπλέον στοιχείο 
που αποτελεί ιδιαιτερότητα της Ελ-
λάδας της κρίσης. Το ασφαλιστικό 
σύστηµα  αποτελεί τον θεσµοθετηµέ-
νο µηχανισµό αλληλεγγύης µεταξύ 
των γενεών και η βιωσιµότητα του 
είναι κεντρικό ζήτηµα για το σύνολο 
της κοινωνίας. Παραδοσιακά, αυτή η 

αλληλεγγύη σηµαίνει ότι οι νέοι χρη-
µατοδοτούν µε τις εισφορές τους τις 
συντάξεις των γονιών τους. Όµως, 
στην Ελλάδα της κρίσης, συχνά βλέ-
πουµε αυτή την αλληλεγγύη αντε-
στραµµένη, αφού οι συντάξεις των 
γονιών χρηµατοδοτούν την επιβίω-
ση των παιδιών τους. Οι συντάξεις 
της τρίτης ηλικίας είναι το τελευταίο 
καταφύγιο για ολόκληρες οικογένει-
ες που έχουν ένα ή κανένα πλέον 
µέλος να εργάζεται σε µια χώρα µε 
ανεργία 25% στο γενικό πληθυσµό 
και 50% στους νέους. 
Μπροστά σε µια τέτοια κατάσταση 
δεν µπορούµε να υιοθετούµε µια 
λογική τυφλών και οριζόντιων πε-
ρικοπών, όπως µας ζητάνε κάποιοι, 
που θα προκαλέσουν δραµατικές 
κοινωνικές συνέπειες. Από την άλλη 
δεν στεκόµαστε καθόλου αδιάφορα 
µπροστά στην αδύναµη προοπτική 
του ασφαλιστικού µας συστήµατος 
και είµαστε αποφασισµένοι να εξα-
σφαλίσουµε τη βιωσιµότητα του. 
Η Ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε 
συγκεκριµένες προτάσεις για εξορ-
θολογισµό του συστήµατος. Συµφω-
νήσαµε  στην άµεση κατάργηση του 
καθεστώς των πρόωρων συνταξι-
οδοτήσεων που αυξάνουν τη µέση 
ηλικία συνταξιοδότησης και δεσµευ-
τήκαµε να προχωρήσουµε άµεσα 
στην ενοποίηση των ταµείων, µειώ-
νοντας τα λειτουργικά τους έσοδα και 
περιορίζοντας τα ειδικά καθεστώτα. 
Όπως αναλύσαµε διεξοδικά στις συ-
ζητήσεις µε τους θεσµούς, αυτές οι 
µεταρρυθµίσεις λειτουργούν απο-
φασιστικά υπέρ της βιωσιµότητας 
του συστήµατος. Κι όπως όλες οι µε-
ταρρυθµίσεις, τα αποτελέσµατά τους 
δεν φαίνονται από τη µια µέρα στην 
άλλη. Όµως η βιωσιµότητα απαι-
τεί µακροπρόθεσµη οπτική και δεν 
µπορεί να αντιµετωπίζεται µε στενά 
βραχυπρόθεσµα δηµοσιονοµικά κρι-
τήρια (πχ µείωση δαπάνης κατά 1% 
του ΑΕΠ το 2016).
Ο Ντισραέλι έλεγε ότι υπάρχουν τρι-
ών ειδών ψεύδη: τα συνήθη, τα κα-
ταστρεπτικά και η στατιστική. Ας µην 
επιτρέψουµε µια ιδεοληπτική χρήση 
των δεικτών να καταστρέψει την ώρι-
µη συµφωνία που προετοιµάσαµε 
όλο το προηγούµενο διάστηµα των 
εντατικών διαβουλεύσεων. Είναι κα-
θήκον όλων µας.
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