Όρη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο

Η θπβέξλεζε ηεο ΝΓ πξνρσξάεη κε ηαρείο ξπζκνύο ζηελ πινπνίεζε ηεο εμαγγειίαο
ηεο γηα ξηδηθή αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηεο Γεκόζηαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ηελ
είζνδν θαη ηελ πξνώζεζε ηδησηηθώλ ζρεκάησλ πνπ ζα αλαιάβνπλ αξρηθά κέξνο ηεο
Αζθάιηζεο, ώζηε πξννπηηθά λα θπξηαξρήζνπλ ζε όιν ην εύξνο. Οη πξνεθινγηθέο
εμαγγειίεο, ε ζύζηαζε ζρεηηθήο επηηξνπήο θαη ηα ζπλερή δεκνζηεύκαηα δείρλνπλ όηη
είκαζηε πνιύ θνληά ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο κε νξίδνληα εθαξκνγήο
ηελ 1/1/2021.
Πξώην βήκα απνηειεί ε εθρώξεζε ησλ θιάδσλ αζθάιηζεο ηνπ λπλ ΔΣΔΑΔΠ
(Δπηθνπξηθό 6,5% θαη Δθάπαμ 4%) ζε ηδηώηεο κε ππνηηζέκελε «ειεύζεξε» επηινγή
ησλ λέσλ αζθαιηζκέλσλ (από 1/1/2021) Γεκόζηνπ ή Ιδησηηθνύ θνξέα αζθάιηζεο. Η
πθηζηάκελε απαμίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο – κε
ηηο ππέξνγθεο εηζθνξέο, ηηο ζπλερώο κεηνύκελεο ζπληάμεηο, ηελ θινπή ησλ
απνζεκαηηθώλ ηνπο (δελ μερλάκε ην PSI) θαη ην δηνηθεηηθό ράνο ηεο ελνπνίεζεο ηνπ
Ν.4387/16 – έρεη ζηξώζεη ην έδαθνο γηα ηνπο ηδηώηεο.
Δίλαη πξνθαλέο όηη κεξίδεο ηνπ θεθαιαίνπ (αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο) ρξόληα ηώξα
πξνζδνθνύλ λα πθαξπάμνπλ ηα ηεξάζηηα εηήζηα πνζά ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ,
ώζηε λα ηδνγάξνπλ κε ηηο εηζθνξέο καο θαη λα εηζέιζνπλ ζε έλα αθόκα πεδίν γηα ηελ
θεξδνθνξία ηνπο, κε ηηο πιάηεο ηνπ θξάηνπο θαη ηνλ ηδξώηα ην δηθό καο. Γελ είλαη
θαζόινπ ηπραίν όηη ε ζρεηηθή Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ
Τπνζέζεσλ (θαζόινπ ηπραία ε εμαθάληζε ηνπ όξνπ «αζθάιηζε») ζπγθξνηείηαη θπξίσο
από ζηειέρε απηήο ηεο αγνξάο.
Οη επηπηώζεηο ζα είλαη ζπληξηπηηθέο
Αίξεηαη ε όπνηα θξαηηθή εγγύεζε ζην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα θαη ε ρνξήγεζε ησλ
ζπληάμεσλ, εθάπαμ θιπ ζα είλαη απνηέιεζκα ηεο πνξείαο ησλ αληίζηνηρσλ
αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ. Η θνύζθα ηεο ENRON, ε εγρώξηα ππόζεζε ηεο «ΑΠΙΠΡΟΝΟΙΑ» είλαη πνιύηηκε πείξα γηα ην κέιινλ.
Οη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα δηεθδηθήζνπλ ζίγνπξα θαη ηνπο ελ ελεξγεία
αζθαιηζκέλνπο θαη καδί κε απηνύο θαη κέξνο (ή όιν) ηνπ απνζεκαηηθνύ ησλ Σακείσλ
(όζν έρεη απνκείλεη ηέινο πάλησλ). Η κεηάβαζε απηή ζεκαίλεη όηη ζην πθηζηάκελν
αζθαιηζηηθό κεηώλνληαη ζπλερώο νη εηζθνξέο θαη ηα απνζεκαηηθά, ελώ απμάλνληαη νη
ζπληάμεηο, εθάπαμ θιπ πνπ είλαη δεδνκέλν όηη ζα νδεγήζεη πνιύ ζύληνκα ζε
θαηάξξεπζε. Καη απηό γηαηί νη ζεκεξηλέο εηζθνξέο καο θαιύπηνπλ ηηο ζπληάμεηο ησλ
λπλ ζπληαμηνύρσλ. Η ιεζηεία ησλ απνζεκαηηθώλ καο δηακέζνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο
(δελ μερλάκε!) θνβόκαζηε όηη ζα είλαη «πηαίζκα» κπξνζηά ζε απηά πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ.

Κπβεξλεηηθνί θύθινη δηαξξένπλ όηη ην ηδησηηθό θεθαιαηνπνηεηηθό ζύζηεκα ζα
νδεγήζεη ζε θαιύηεξεο ζπληάμεηο. Απηό θαζόινπ δελ ηζρύεη γηαηί απηό πξνϋπνζέηεη:
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ην λα κελ ζπκβνύλ ζε απηό ην δηάζηεκα κεγάιεο πθέζεηο ζηηο ρξεκαηαγνξέο όπνπ
ζπλεζίδνπλ νη αζθαιηζηηθέο λα ηδνγάξνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο
Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηελ επνρή ηεο γεληθεπκέλεο αλεξγία, ηεο ππναπαζρόιεζεο θαη
ησλ κηζζώλ πείλαο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εξγαδνκέλσλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ
ζα νδεγεζεί ζε ηδησηηθέο ζπληάμεηο αθόκα ρακειόηεξεο θαη από ηηο ζεκεξηλέο, ρσξίο
λα ζπλππνινγίζεη θαλείο θαη όιεο ηηο ξήηξεο «επελδπηηθώλ θηλδύλσλ». Σα
παξαδείγκαηα απηά, όπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, είλαη
παξόκνηα κε απηά πνπ δεκνζίεπαλ ζηελ Υηιή ηε δεθαεηία ηνπ 70, όηαλ ην εθεί
δηθηαηνξηθό θαζεζηώο ππνζρόηαλ ζηνπο εξγαδόκελνπο όηη κεηά από 35 ρξόληα
εξγαζίαο ζα ιάβνπλ ζύληαμε κε ζπληειεζηή αλαπιήξσζεο ηνπ κηζζνύ ηνπο ζην 70%.
Η πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, κεηά από 30 ρξόληα εθαξκνγήο ηνπ θεθαιαηνπνηεηηθνύ
ζπζηήκαηνο αηνκηθώλ ινγαξηαζκώλ ζε απηή ηε ρώξα απέδεημε όηη ηειηθά ν κέζνο
ζπληειεζηήο αλαπιήξσζεο ήηαλ κόιηο 37%.M
Σν θεθαιαηνπνηεηηθό ζύζηεκα αηνκηθώλ ινγαξηαζκώλ εμαθαλίδεη θαη ηα ηειεπηαία
ςήγκαηα αιιειεγγύεο ησλ γελεώλ θαη ε αλαδηαλνκήο, πνπ ηζρύνπλ κόλν ζ’ έλα
δεκόζην δηαλεκεηηθό ζύζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Βγάδεηο πνιιά, «επελδύεηο»
πνιιά, ζα πάξεηο θάπνηε ζύληαμε κεγαιύηεξε. Οη ππόινηπνη ζα αξθεζηνύλ ζηε
ζπλερώο κεηνύκελε θξαηηθή ζπκκεηνρήο ηεο «εζληθήο ζύληαμεο». Θα δεκηνπξγεζνύλ
λέεο δηαηξέζεηο κεηαμύ ησλ εξγαδόκελσλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ αλάινγα κε ην ρξόλν
θαη ην είδνο ηεο αζθάιηζεο πνπ «ειεύζεξα» επηιέγεη ν θαζέλαο. Απηό αθξηβώο είλαη
ην λενθηιειεύζεξν ππόδεηγκα «δελ ππάξρεη θνηλσλία, κόλν άηνκα». Ο νξηζκόο ηεο
ηαμηθήο πνιηηηθήο, είλαη λα βειηηώλεηο ηηο απνδνρέο απηώλ πνπ ήδε βγάδνπλ πνιιά,
πεξηνξίδνληαο ηεο ζε απηνύο πνπ έρνπλ αλάγθε.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο αζθάιηζεο δε ζα πεξηνξηζηεί ζε Δπηθνπξηθό
θαη Δθάπαμ, αιιά πξννπηηθά ζα επεθηαζεί (κεηά από απαηηνύκελε πληαγκαηηθή
Αιιαγή) θαη ζηηο Κύξηεο πληάμεηο θαη ζηελ Τγεία. Έηζη ζα νινθιεξσζεί κειινληηθά ε
πιήξεο κεηάβαζε πνπ εδώ θαη 30 ρξόληα επηρεηξείηαη (Ν.2084/92) από ηελ Γεκόζηα
Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζε αηνκηθνύο ινγαξηαζκνύο θεθαιαηνπνηεκέλσλ εηζθνξώλ.
Κνκκάηη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο απνηεινύλ θαη ηα Δπαγγεικαηηθά Σακεία, κηα ελδηάκεζε
κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο ππό ηελ αηγίδα Δπαγγεικαηηθώλ Δλώζεσλ (όπσο ην ΣΔΔ ή
ΝΠΙΓ όπσο ην ΣΜΔΓΔ). Δίλαη πξνθαλέο όηη ε Γηνίθεζε ηνπ ΣΔΔ, ζπλεπήο ζηε
λενθηιειεύζεξε ηδενινγία ηεο θαινβιέπεη θαη πξνεηνηκάδεη απηό ην ελδερόκελν. Γη’

απηό θαη πνηέ δελ έρεη ζπδεηεζεί ην ζέκα ζηα όξγαλα ηνπ ΣΔΔ πεξηκέλνληαο ηελ
θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα πιαζαξηζηεί ζηηο εμειίμεηο. ηηο επεξρόκελεο εθινγέο ηνπ
ΣΔΔ θξίλεηαη κεηαμύ άιισλ θαη απηό. Θέινπκε ΣΔΔ δηαρεηξηζηή ησλ εηζθνξώλ καο (θαη
έρνπκε πηθξή πείξα από ην ΣΜΔΓΔ) ή αληίζηαζε ζηε γεληθεπκέλε ηδησηηθνπνίεζε
ππέξ ησλ «επελδπηώλ».
Δίλαη πξνθαλέο όηη ε ζηξνθή ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε ζα ζπλνδεπηεί από «ηπξάθηα»,
κείσζε εηζθνξώλ ή εμαθάληζε θιάδσλ όπσο ην εθάπαμ, είλαη κέζα ζην παηρλίδη, δελ
πξέπεη λα ηζηκπήζνπκε. Πξέπεη λα δνύκε ηε κεγάιε εηθόλα. Όηη όινη νη
αληηαζθαιηζηηθνί Νόκνη έζηξσζαλ ην έδαθνο γηα ηε κεγάιε ιεζηεία πνπ έξρεηαη.
Δκείο επηκέλνπκε ζε όζα παιέςακε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα:
Απνθιεηζηηθά δεκόζηα, θαζνιηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. Όρη ζηελ αληαπνδνηηθόηεηα θαη
ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.
Όρη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο κέζσ επαγγεικαηηθώλ ηακείσλ
Καηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ Νόκσλ
Γηαγξαθή νθεηιώλ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ρηππήζεθαλ από ηελ θξίζε
Ιαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα όινπο θαη όιεο

ΑΡΑΓΔ – Αξηζηεξή Αγσληζηηθή Δλσηηθή πζπείξσζε

