
Vì sao Hy Lạp lại chi tiêu quá nhiều dẫn đến nợ khủng
Chính phủ Hy Lạp đã chi tiêu quá nhiều để nuôi dưỡng công chức của họ và bộ máy hưu
trí quá cao. Sau đây là một danh sách dài do một ký giả biện soạn về những chính sách ưu
đãi mà đã dẫn chính phủ Hy Lạp tới tình trạng kiệt quệ tài chính:

1. Trên đảo Kalymnos có 152 người có chứng nhận bị mù, do đó được nhà nước
nuôi, sau khi thanh tra, 100 người bỗng nhiên sáng mắt trở lại.

2. Năm 2013, phòng thuế Hy Lạp tổ chức kiểm tra 1465 công ty, phát hiện 731 gian
lận.

3. Các công chức nhà nước được nhận thêm tháng lương thứ 13 vào ngày lễ Giáng
Sinh và tháng lương thứ 14 vào ngày lễ Phục Sinh.

4. Nếu công chức nhà nước làm việc ngoài trời được thưởng thêm từ 5-1300
eu/tháng, hoặc ngồi cạnh máy tính, nhiều khi đơn giản là chỉ cần biết thêm 1 ngoại
ngữ.

5. Công nhân viên nếu tự mình đi lấy thư gửi đến cho mình được thưởng thêm 290
euro/tháng.

6. Một công ty nhà nước thưởng 490 euro/tháng cho nhân viên nếu họ chịu... rửa tay.

7. Công ty nhà nước khác thưởng 600 euro/tháng cho nhân viên nếu không đi làm
muộn.

8. Một công ty khác lại thưởng 120 euro cho nhân viên nếu họ ăn trưa (miễn phí) ở
trong công ty.

9. Nếu ai biết sử dụng fax, được thưởng 870 euro/tháng, còn nếu quan tòa mà xử
xong vụ án, được 595 euro.

10. Lái xe nhà nước: làm nóng máy - thưởng 69 eu, nếu đi đúng lịch trình định
trước - thêm 310 eu, còn nếu trả và nhận xe công đúng giờ - 450 eu/tháng.

11. Phần lớn người Hy Lạp làm trong bộ máy nhà nước về hưu ở tuổi... 53.

12. Những người làm ở trong ngành du lịch chỉ làm việc 4-5 tháng/năm, những
tháng còn lại, họ nhận được trợ cấp của nhà nước để "đủ sống".

13. Công chức nhà nước cứ 3 năm được thêm 10% lương.

14. Cứ lấy vợ/chồng là được tăng 10% lương cho mỗi vợ chồng, mỗi đứa con - thêm



5% nữa.

15. Chỉ cần biết ngoại ngữ (thậm chí không cần bằng) được thêm 10% lương.

16. Làm những việc mọi người không thích làm, như dọn dẹp, được thưởng 15%
lương.

17. Nghiên cứu khoa học, tính từ PTTH, cứ 1 cấp tăng 5% lương: PTTH +5%, Đại
Học +5%, Cao Học +5% .v.v.

18. Những người ngồi làm việc bên máy tính cả ngày, được thêm 15% lương.

19. Đi làm chỉ cần 10 tháng, nếu nghỉ việc không phép, được hưởng 50% lương.

20. Trên đảo Zakinthos có tới 1,8% dân số trên 39 ngàn người (702 người) có giấy
chứng nhận mù, nhiều gấp 10 lần số lượng người mù trung bình qua các chỉ số của
WHO, sau khi thanh tra, chỉ có 190 người tới trình diện, trong đó phần lớn được
đánh giá lại là "mắt kém", một số "người mù" bị phát hiện đang hành nghề lái taxi;
có một 'người mù' đặc biệt nhất còn làm nghề thợ săn.

21. Năm 2012, chính phủ Hy Lạp (dưới sức ép của EU) tiến hành kiểm tra những
người nhận trợ cấp thất nghiệp. 39 ngàn/ 110 ngàn đang làm việc bình thường.

22. Cũng năm 2012, chính phủ Hy Lạp tiến hành kiểm tra những người nhận trợ
cấp người cao tuổi ở Hy Lạp. 50% những người đăng ký nhận trợ cấp hóa ra đã
chết từ lâu, kỷ lục là có người đã chết 50 năm về trước, và có người (trên giấy tờ)
đang sống ở tuổi thứ 128.


