


5Realnews
www.real.gr
oikonomia@realnews.gr realmoneyοικονομία

κυριακη 4 νοεμβριου 2012

 Οπως έχΟυμέ ξαναγραψέι, 
η λεηλασία των αποθεματικών των 
ασφαλιστικών ταμείων είναι το με-
γαλύτερο σκάνδαλο στη μεταπολε-
μική ιστορία του τόπου! Στην τελευ-
ταία πράξη του ενεπλάκησαν οι επι-
κυρίαρχοι δανειστές, οι μνημονιακές 
κυβερνήσεις και, δυστυχώς, το ελλη-
νικό Κοινοβούλιο. Μόνο οι απώλει-
ες για το έτος 2012 αγγίζουν το εξω-
φρενικό ποσό των 28 δισ. ευρώ, που 
αναλύεται ως εξής:
α. Απώλεια 20,4 δισ. ευρώ (85% του 
συνόλου των αποθεματικών) από το 
«κούρεμα» στην πρωτογενή και δευ-
τερογενή αγορά.

Πριν από το «κούρεμα» (PSI) τα 
αποθεματικά ανέρχονταν σε περίπου 
24 δισ. ευρώ. Τα 16 δισ. ήσαν απο-
θεματικά σε ρευστό, που είχαν υπο-
χρεωτικά κατατεθεί στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. Τα χρήματα αυτά η ΤτΕ τα 
μετέτρεψε, χωρίς την έγκριση των τα-
μείων, σε ομόλογα του ελληνικού Δη-
μοσίου, ενώ τα ταμεία είχαν ήδη αγο-
ράσει με απόφαση των Δ.Σ. (που δι-
ορίζονται από την κυβέρνηση) ομό-
λογα ύψους 7,8 δισ. ευρώ. Με το επί-
σημο «κούρεμα», δηλαδή, αλλά και 
αυτό που ακολούθησε στη δευτερο-
γενή αγορά, τα αποθεματικά έχασαν 
το 85% της αξίας τους. Δηλαδή, από 
24 δισ. που είχαν πριν από το PSI, σή-

μερα διαθέτουν μόνο 3,6 δισ. ευρώ 
για την πληρωμή των συντάξεων και 
την περίθαλψη των ασφαλισμένων. 
Ειδικότερα:
i. Τα 12,8 δισ. διαγράφηκαν με τον 
νόμο για το «κούρεμα» (υποτίθεται) 
του χρέους.
ii. Τα 7,5 δισ. αντικαταστάθηκαν με 
νέα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, 
που λήγουν μεταξύ των ετών 2023-
2042. Οποιο ταμείο χρειαστεί να «σπά-
σει» ομόλογα νωρίτερα, θα χάσει μέ-
χρι και 80% της αξίας τους, αφού σή-
μερα τα ομόλογα αυτά διαπραγμα-
τεύονται περίπου στο 20%-30% της 
ονομαστικής τους αξίας!
iii. Τα 3,6 δισ. αντικαταστάθηκαν με 
διετή ομόλογα του EFSF, με επιτόκιο 
0,4% για τον πρώτο χρόνο και 1% για 
τον δεύτερο χρόνο.
Επίσης, πρέπει να προστεθεί ότι έχα-
σαν τόκους περίπου 1 δισ. κατ’ έτος.
β. Απώλεια 4 δισ. ευρώ από την ανερ-

γία και τη μείωση των μισθών. Σύμ-
φωνα με υπολογισμούς της τριαρ-
χίας των δανειστών (που επιβεβαί-
ωσε και ο τέως υπουργός Εργασίας 
στην Ολομέλεια της Βουλής στις 21-
6-2011), για κάθε 1% ανεργία τα τα-
μεία χάνουν 320 εκατ. ευρώ ετησί-
ως, ενώ από κάθε 1% μείωση των μι-
σθών προκύπτουν ετήσιες απώλει-
ες εισφορών στα ταμεία ύψους 150 
εκατ. ευρώ.

Ετσι, για το 2012, που η ανεργία 
αυξήθηκε 8% (μέχρι σήμερα), εί-
χαμε απώλειες (8 Χ 320=) 2 δισ. και 
560 εκατ. ευρώ, ενώ για τις 8 μονά-
δες μείωσης των μισθών απώλειες (8 
Χ 150=) 1,2 δισ. ευρώ, δηλαδή συνο-
λικά περίπου 4 δισ. ευρώ.
γ. Απώλειες 2 δισ. ευρώ από εισφο-
ροδιαφυγή, ελαστική και αδήλωτη 
εργασία, καθώς και από τις λεγόμε-
νες «ρυθμίσεις».
δ. Απώλειες 1,4 δισ. ευρώ από την 
αντίστοιχη μείωση της κρατικής επι-
χορήγησης για το 2012.

Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο (ν. 

3985/2011, σελ. 3.223), αλλά και τον 
προϋπολογισμό για το 2012, η κρατι-
κή επιχορήγηση των ταμείων για το 
τρέχον έτος θα είναι 1,4 δισ. ευρώ λι-
γότερη (από 15,3 δισ. θα φτάσει τα 
13,9 δισ.), ενώ, σύμφωνα με το σχέ-
διο προϋπολογισμού του 2013, θα 
είναι περαιτέρω μειωμένη κατά 1,1 
δισ. (μόνο 12,8 δισ. ευρώ).

αρα, οι απώλειες των ταμείων για το 
2012, από όλες τις πιο πάνω αιτίες, 
ανέρχονται σε περίπου 28 δισ. ευ-
ρώ, χωρίς να υπάρχει καμία απολύ-
τως μέριμνα αναπλήρωσής τους(!), τη 
στιγμή που στις τράπεζες θα δοθούν 
25 δισ. ευρώ για ανακεφαλαιοποίη-
ση προς αναπλήρωση όσων έχασαν 
από το «κούρεμα» (PSI)!

Το ταμείο-φάντασμα!
Στο δεύτερο μνημόνιο (ν. 4046/14-
2-2012) προβλεπόταν η σύσταση 
«Ταμείου Στήριξης του Ασφαλιστι-
κού Συστήματος», υπό μορφή Α.Ε., 
στην οποία θα παραχωρούνταν ακί-
νητα του ελληνικού Δημοσίου προς 

αξιοποίηση. Ολοι βέβαια γνωρίζου-
με ότι υπάρχει νομοθετική δέσμευση 
όλα τα έσοδα από τη δημόσια περιου-
σία να πηγαίνουν αποκλειστικά στον 
λογαριασμό πληρωμής του χρέους. 
Ετσι, δεν παρουσιάστηκε ποτέ κατά-
λογος των ακινήτων προς άμεση αξι-
οποίηση και απόδοση, αλλά ούτε καν 
ιδρύθηκε ποτέ το υποτιθέμενο Ταμείο 
Στήριξης ως Α.Ε. Αντ’ αυτού, ως προ-
καταρκτική μνημονιακή δράση, ζη-
τήθηκε κατάλογος των ακινήτων των 
ταμείων, με σκοπό την πώλησή τους 
και την εξυπηρέτηση του δημόσιου 
χρέους! Η κυβερνητική αυτή... ραθυ-
μία αποδεικνύει ότι και αυτή η νομο-
θετική πρόβλεψη έγινε προσχηματι-
κά, για να «περάσει» όσο το δυνατόν 
πιο ανώδυνα η νέα αυτή -και χειρότε-
ρη από όλες τις άλλες- λεηλασία των 
αποθεματικών.

(*) Ο Αλέξης Π. Μητρόπουλος είναι 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και πρόεδρος 
της Ενωσης για την Υπεράσπιση της Ερ-
γασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥ-
ΠΕΚΚ, www.enypekk.gr).
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Τα 28 δισ. ευρώ φτάνουν οι απώλειες  
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Η πλέΟν έπιςφαλΗς κατηγορία δανείων είναι τα 
καταναλωτικά και οι πιστωτικές κάρτες, η πλειονότη-
τα των οποίων δεν έχουν εξασφαλιστεί, καθώς, έως 
και το 2008, οι τράπεζες δεν ζητούσαν εγγυήσεις. Σή-
μερα, περίπου το 40%, δηλαδή 12 δισ. ευρώ, από το 
σύνολο των 30,6 δισ. ευρώ της καταναλωτικής πίστης, 
δεν εξυπηρετείται. Η πρόταση της κυβέρνησης για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία τιτλοφορείται «Πρόγραμμα 
για δάνεια χωρίς εξασφαλισμένη απαίτηση» και προ-
βλέπει τη μείωση του επιτοκίου για όλα στο 6,5% (δι-

καιοπρακτικό επιτόκιο) και διαγραφή του κεφαλαίου 
στην περίπτωση που ο δανειολήπτης καταβάλλει πο-
σό που συμπληρώνει το 150% του αρχικού κεφαλαί-
ου του καταναλωτικού δανείου. Σύμφωνα με τραπε-
ζικές πηγές, η πρόταση του υπουργείου επί των κα-
ταναλωτικών δανείων είναι «εξωφρενική», καθώς δεν 
μπορεί να προσδιορίζεται το επιτόκιο...

Σημειώνεται ότι και για τα καταναλωτικά ισχύουν οι 
4 προϋποθέσεις που περιγράφονται στην πρόταση 
για τα στεγαστικά. Η πρόταση προβλέπει:
f Περίοδο χάριτος 12 μηνών με δυνατότητα αντί-
στοιχης επιμήκυνσης του δανείου. Κατά την περίοδο 
αυτή θα καταβάλλονται μόνο τόκοι, με επιτόκιο ίσο με 

το νόμιμο δικαιοπρακτικό επιτόκιο 6,5%. Το ίδιο επιτό-
κιο διατηρείται και μετά τη λήξη των 12 μηνών. 
f Ειδική μέριμνα προβλέπεται για όσους δανειολήπτες 
έχουν εισόδημα 500 ευρώ τον μήνα. Σε εκείνους πα-
ρέχεται 3ετής άτοκη περίοδος μηδενικών καταβολών 
με αντίστοιχη επιμήκυνση. Μετά το πέρας της 3ετίας 
αυτής, το επιτόκιο θα παραμένει στο 6,5%. 
f Οταν οι καταβολές συμπληρώσουν το 150% του 
αρχικού κεφαλαίου, επέρχεται απαλλαγή από το 
υπόλοιπο.
f Για αναπήρους (με ποσοστό άνω του 67%), χρό-
νια πάσχοντες από σοβαρή ασθένεια, πολύτεκνους 
με τουλάχιστον 3 ανήλικα τέκνα προτείνεται ο διπλα-
σιασμός των παραπάνω εισοδηματικών κριτηρίων 
(π.χ. 40.000 εισόδημα κ.ά.).

Τι αλλάζει στον νόμο Κατσέλη
Κυβέρνηση και τράπεζες, σε αντίθεση με τις προτει-
νόμενες ρυθμίσεις για τα στεγαστικά και τα κατανα-
λωτικά δάνεια, φαίνεται να συμφωνούν στην ανάγκη 
μιας σειράς από αλλαγές στο ιδιωτικό πτωχευτικό δί-
καιο, τον γνωστό σε όλους ως νόμο Κατσέλη. Η κυ-
βέρνηση, μεταξύ άλλων, προτείνει τη μηδενική κα-
ταβολή οφειλών για όσους αιτούνται να ενταχθούν 
στον νόμο και το σύνολο των εισοδημάτων τους εί-
ναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως προσδιο-
ρίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Στις περιπτώσεις ανέργων κάτω των 50 ετών, να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο 2ετούς αναστολής της υπο-
χρεωτικής καταβολής δόσεων, χωρίς κεφαλαιοποίη-
ση τόκων και επανεξέταση της υπόθεσης στη συνέ-
χεια. Τέλος, προτείνεται, υπό το πρίσμα της αρχής 
της ισότητας, ότι η αναστολή πλειστηριασμού του 
άρθρου 19 του ν. 3869/2010 δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα 4 έτη αρχόμενα από την έναρξη της πρώ-
της πράξης της εκτέλεσης. 

Διαγραφές στα καταναλωτικά 

«Κόκκινο πανί» για τις 
τράπεζες αποτελεί η επιβο-
λή πλαφόν 6,5% στα επι-
τόκια των προβληματικών 
καταναλωτικών δανείων
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