
                 

                                       
              

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και τη διάλυση του
ασφαλιστικού

Με συνοπτικές διαδικασίες και τη γνωστή, πάγια τακτική του αιφνιδιασμού, η κυβέρνηση της
Ν.Δ. ψήφισε την ιδιωτικοποίηση-κατεδάφιση της επικουρικής ασφάλισης κλιμακώνοντας με αυτόν
τον τρόπο την επίθεσή της σε ό,τι  έχει απομείνει από τον δημόσιο χαρακτήρα της Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Στόχος  κάθε νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και παγκοσμίως  ήταν
και  είναι  η  κατάργηση  κοινωνικοασφαλιστικών  και  συνταξιοδοτικών  δικαιωμάτων,  η  πλήρης
αλλαγή του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και η απαλλαγή κράτους και εργοδοτών από τις
εισφορές που καταβάλλουν, προκειμένου να καταστεί πιο φθηνή η εργατική δύναμη.

Σ’ αυτή  την  κατεύθυνση  η  κυβέρνηση  της  Ν.Δ.  επιχειρεί  τη  στήριξη  της  καπιταλιστικής
ανάπτυξης  μέσω των αντιασφαλιστικών  ανατροπών και  της  καταλήστευσης  των ασφαλιστικών
ταμείων.

Με  τη  δημιουργία  του  νέου  Ταμείου  Επικουρικής  Κεφαλαιοποιητικής  Ασφάλισης  (ΤΕΚΑ)
επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια καινούρια γενιά εργαζομένων, όπου η ασφάλιση δεν θα σημαίνει
προστασία,  αλληλεγγύη  των  γενεών,  πρόνοια,  υγεία,  σύνταξη,  αλλά  τζογάρισμα  και  ρίσκο  –
δηλαδή, ατομική υπόθεση του καθενός ξεχωριστά. Αυτό το ονομάζουν κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Οι νέοι εργαζόμενοι θα είναι ουσιαστικά «επενδυτές», που ναι μεν θα γνωρίζουν το ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών που θα καλούνται να καταβάλλουν, αλλά όχι εάν στο τέλος θα λάβουν
σύνταξη  και  το  ποσό  αυτής.  Οι  σημερινοί  συνταξιούχοι  και  οι  παλιοί  εργαζόμενοι  θα
αντιμετωπίσουν  τον  πραγματικό  κίνδυνο  περικοπής  ή  ακόμη  και  αδυναμίας  καταβολής  των
συντάξεών τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού δεν θα υπάρχει η εισροή εισφορών των νέων
ασφαλισμένων.  Οι εισφορές των νέων εργαζομένων θα «επενδύονται» σε ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες και ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης θα καθορίζεται το ύψος της επικουρικής
σύνταξης. 

Η κυβέρνηση σε  όλα τα  στάδια των συζητήσεων για  το ασφαλιστικό απέφυγε  επιμελώς να
αναφερθεί  στο  γεγονός  ότι  τα  κεφαλαιοποιητικά  συστήματα  λειτουργούν  στο  πλαίσιο  του
επενδυτικού  κινδύνου  και  εξαρτώνται  από τις  μεταβολές  και  τις  διακυμάνσεις  των αγορών σε
παγκόσμιο  επίπεδο.  Με  άλλα  λόγια,  στη  γενική  παραδοχή  ότι  ο  ασφαλισμένος  τοποθετεί  τα
χρήματά  του  στην  ατομική  μερίδα,  όμως  αυτά  τίθενται  υπό  το  βάρος  της  αβεβαιότητας  του
επενδυτικού κινδύνου. 

Είναι  γνωστό  πού  κατέληξαν  οι  παλιότερες  μεγάλες  διακηρύξεις  για  επενδύσεις  των
αποθεματικών  των  Ταμείων  και  οι  δήθεν  μεγαλύτερες  αποδόσεις  για  τους  εργαζόμενους,  που
ξεκοκάλισαν και καταλήστευσαν τα αποθεματικά των Ταμείων και τις εισφορές των εργαζομένων
(Χρηματιστήριο,  αναπτυξιακές  επενδύσεις  κ.λπ.).  Ο  κ.  Χατζηδάκης  και  τα  ΜΜΕ  ξέχασαν  να
ενημερώσουν ότι οι κυβερνήσεις των Κ. Μητσοτάκη (ν. 2076/1992) και Κ. Σημίτη (ν.2676/1999)
επέβαλαν στα ασφαλιστικά Ταμεία την «επένδυση» μέχρι  του 23% των αποθεματικών τους σε
μετοχές και με τη μεθοδευμένη κρίση του Χρηματιστηρίου το 2000 οι μετοχές «έγιναν φύλλο και
φτερό». Κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη για το μεγάλο φαγοπότι που έγινε τότε σε βάρος των
συνταξιούχων και των «μικροεπενδυτών», κανένας δεν τιμωρήθηκε για την κλοπή με τα δομημένα
ομόλογα,  ούτε  αργότερα  για  τη  ληστεία  των  ομολόγων  (με  το  PSI).  Ούτε  φρόντισαν  να  μας
υπενθυμίσουν την τύχη που είχαν οι συνταξιούχοι στις ΗΠΑ από τη χρεοκοπία (Οκτ. 2001) της
ENRON, που ένα πρωί βρέθηκαν 4.500.000 Αμερικανοί χωρίς συντάξεις. Ελληνικό παράδειγμα
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πτώχευσης ασφαλιστικής εταιρείας αποτελεί η Ασπίς Πρόνοια, που υποσχόταν στα συνταξιοδοτικά
και επενδυτικά της προγράμματα εγγυημένη απόδοση 7,5%! 

Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα κατάρρευσης. Έχει υπολογιστεί ότι από το 1970 μέχρι το 2007
έχουν σημειωθεί 124 καταρρεύσεις  στον χρηματοπιστωτικό τομέα (π.χ.  Lehman Brothers,  Bear
Stearn, Citigroup, Barclays κ.λπ.). 

Είναι ηλίου φαεινότερη η διακαής επιθυμία της κυβέρνησης της Ν.Δ., όπως αποτυπώνεται στο
νομοσχέδιο,για απόσυρση του κράτους σε πρώτο βήμα από την επικουρική σύνταξη και σε δεύτερο
βήμα συνολικά από την εγγύηση των συντάξεων. 

Οι  συντάξεις  εξασφαλίζονται  μόνον  εφόσον  θα  χρηματοδοτηθεί  το  κόστος  μετάβασης.
Διαφορετικά, θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή οι φορολογούμενοι, ιδιαίτερα
μετά το 2030, με ετήσια δαπάνη της τάξης του 1 δισ. ευρώ και μετά το 2040 με ετήσια δαπάνη της
τάξης των 2,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για βίαιη αναδιανομή εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας
και προς όφελος λίγων ιδιωτικών συμφερόντων.

Μπροστά  στην  ολομέτωπη  επίθεση  που  βιώνουμε  στα  ασφαλιστικά  μας  δικαιώματα,  στη
δημόσια υγεία εν μέσω πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, στη δημόσια εκπαίδευση με τη στέρηση
χιλιάδων παιδιών από το δικαίωμα στη μόρφωση και την ιδιωτικοποίηση και επιχειρηματικοποίηση
της  Δημόσιας  Παιδείας,  στο  δικαίωμα  όλων  στην  εργασία  με  πλήρη  δικαιώματα  μέσω  της
ελαστικοποίησης, της επισφάλειας και της στοχοποίησης των εργαζομένων, μπροστά στον διχασμό
και την «ατομική ευθύνη» που αποτελεί το βασικό κυβερνητικό δόγμα, ενάντια στην καταστολή,
την τρομοκρατία για αναστολή εργασίας και τις απολύσεις αλλά και την απόπειρα συρρίκνωσης
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του δικαιώματος στην απεργία, οι εργαζόμενοι οφείλουμε
να απαντήσουμε με  αποφασιστικό, ανυποχώρητο αγώνα για την ανατροπή της επίθεσης. Ο αγώνας
και η οργή μας να ενωθούν σε ένα μεγάλο ρεύμα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Να μην επιτρέψουμε να θυσιάσουν τους κόπους και τον ιδρώτα μας στον βωμό του κέρδους.
 Όχι στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Αποκλειστικά δημόσια ασφάλιση, με

μείωση των χρόνων συνταξιοδότησης
 Δραστική μείωση του χρόνου εργασίας με αύξηση αποδοχών. Σταθερή δουλειά για όλους.
 Να ακυρωθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
 Διεύρυνση  των  συνδικαλιστικών  ελευθεριών.  Συνδικάτα  ελεύθερα  από  κράτος,

κυβερνήσεις, εργοδοσία. Κάτω τα χέρια από την απεργία. Κατάργηση των  απεργοκτόνων
νόμων.


