Η έκθεση Πισσαρίδη φέρνει νέο ασφαλιστικό :
Κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση
Τι λέει ο 6ος άξονας των αναπτυξιακών πολιτικών που προτείνει η Επιτροπή Πισσαρίδη. Τι
έλεγε το πόρισμα της επιτροπής σοφών του υπουργείου Εργασίας το περασμένο φθινόπωρο.
Οι πρώτες αντιδράσεις κάνουν λόγο για παράδοση της επικουρικής ασφάλισης στις ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες. Να κατατεθεί στη βουλή η έκθεση ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θεοδωρής Λαπαναϊτης
Ζήτημα νέου ασφαλιστικού στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής
ασφάλισης ανοίγει η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη που συζητήθηκε χτες σε
σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου.
Εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ
Μάλιστα οι πρώτες αντιδράσεις που έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ εστιάζουν σε
μεγάλο βαθμό στον 6ο άξονα των «αναπτυξιακών πολιτικών» που προτείνει η Επιτροπή
Πισσαρίδη και αφορά στην «εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον δεύτερο
πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης».
Για ασφαλιστικό Πινοσέτ κάνουν λόγο πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ ο
Περισσός κάνει την ανάγνωση πως οι προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη προς τον
Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελούν «προπομπό για νέες αντεργατικές ανατροπές» στο
σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.
Κοινός παρονομαστής των μέχρι στιγμής αντιδράσεων είναι πως επίκειται ιδιωτικοποίηση
και παράδοση της επικουρικής ασφάλισης στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Πάντως οι προτάσεις της επιτροπής Πισσαρίδη για το ασφαλιστικό ουσιαστικά αφενός
συμπίπτουν με το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ και τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη για τους τρεις πυλώνες στο ασφαλιστικό, αφετέρου κινούνται στην
ίδια κατεύθυνση με το πόρισμα του περασμένου φθινοπώρου της επιτροπής σοφών που είχε
συστήσει το υπουργείο Εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος στο δεύτερο πυλώνα του
ασφαλιστικού συστήματος λειτουργεί σε βάρος του αναδιανεμητικού χαρακτήρα της
κοινωνικής ασφάλισης.
Συντάξεις ανάλογα με το …ρίσκο
Ουσιαστικά το ύψος της επικουρικής σύνταξης κάθε ασφαλισμένου που θα μπει στο
σύστημα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021 δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα έτη της
ασφάλισής του και τις αποδοχές του, αλλά και από την απόδοση του χαρτοφυλακίου του
ατομικού του λογαριασμού.
Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει στη Ναυτεμπορική ο τότε αρμόδιος υφυπουργός
Νότης Μηταράκης «στο νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα ασφάλισης, στο οποίο θα
εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι νεοεισερχόμενοι και πρωτοασφαλισμένοι από τη
01.01.2021, θα δοθούν μια σειρά από δυνατότητες και επιλογές. Θα είναι αμιγώς
κεφαλαιοποιητικό με τη σύμπραξη και του ιδιωτικού τομέα, ενώ η επικουρική σύνταξη θα
χορηγείται λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. Το ύψος της σύνταξης δεν θα

εξαρτάται αποκλειστικά από τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές του ασφαλισμένου, αλλά
και από την απόδοση του χαρτοφυλακίου του».
Περιγράφοντας πιο αναλυτικά τη λειτουργία του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην
επικουρική ασφάλιση ο κ. Μηταράκης προσέθετε: «Ο κάθε ασφαλισμένος θα διατηρεί τον
δικό του ατομικό λογαριασμό με εισφορές εργαζόμενου – εργοδότη, όπου τα χρήματά του
θα είναι διασφαλισμένα και θα προσαυξάνονται ανάλογα με το επενδυτικό προϊόν που ο
ίδιος θα έχει επιλέξει, βάσει των ατομικών του αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, ο
ασφαλισμένος δεν θα δεσμεύεται ισοβίως από την αρχική του επιλογή, αλλά θα μπορεί να
αλλάζει τις επενδυτικές του επιλογές ανά προβλεπόμενα χρονικά όρια και μέσω
συγκεκριμένων διαδικασιών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει μεταξύ επενδυτικής
στρατηγικής χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου, ενώ η απουσία επιλογής επενδυτικού
προϊόντος θα τον κατατάσσει αυτομάτως στο πακέτο χαμηλού επενδυτικού κινδύνου. Στο
πλαίσιο αυτό, προκειμένου ο ασφαλισμένος να κάνει τη σωστή επιλογή επενδυτικού
πακέτου, θα υποβοηθείται από τις απαραίτητες διαδικασίες χαρτογράφησης του
επενδυτικού προφίλ του, όπως για παράδειγμα μέσω της χρήσης των κατάλληλων
ερωτηματολογίων».
Να κατατεθεί στη βουλή η Έκθεση
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη να κατατεθεί στη βουλή
καθώς όπως τονίζουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης «η εν λόγω επιτροπή
φαίνεται να προτείνει μείζονες αλλαγές, όπως η μετάβαση σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα
ασφάλισης (ιδιωτικοποίηση)».
Παράλληλα στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται φόβοι ότι η μετάβαση στο νέο ιδιωτικοποιημένο
σύστημα ασφάλισης θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάκαμψης και το πακέτο των 32 δισεκ. ευρώ που αναμένεται να λάβει η Ελλάδα.

