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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ΕΒΕΑ έχει την τιμή να φιλοξενήσει αυτή την εξαιρετική
εκδήλωση, όπου πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι που γίνεται
και νομίζω ότι θα διεξαχθούν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.

Θα σας μεταφέρω την πραγματική κατάσταση και τον τρόπο που
αντιμετωπίζεται το ασφαλιστικό σύστημα. Επικοινώνησα με
συναδέλφους, για αυτό και μπορώ να καταθέσω μια άποψη για
το θέμα και να μεταδώσω μια πραγματικότητα. Τόσο η κοινωνία,
όσο και ο επιχειρηματικός κόσμος, κάνουν έναν απλό υπολογισμό
του «δούναι και λαβείν». Αυτός ο υπολογισμός όμως, είναι
εξαιρετικά σημαντικός για την ψυχολογία και την καθημερινή ζωή
των ανθρώπων και αφορά το επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών, από όλες τις καταβολές, δηλαδή από το περιορισμένο
εισόδημά του εργαζόμενου, αλλά και το εισόδημα που θα αποκτά
όταν πια δε θα μπορεί να εργάζεται. Κατά πόσο όμως αυτό το
εισόδημα θα μπορέσει να του εξασφαλίσει το επίπεδο διαβίωσης

που έχει κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου; Αυτός ο
σημαντικός υπολογισμός βγάζει ένα αποτέλεσμα, το οποίο
δυστυχώς δεν είναι δίκαιο και τίμιο. Οι καταβολές του
εργαζόμενου σήμερα, σε καμία περίπτωση δε θα του
επιστραφούν στο μέλλον μέσω της σύνταξης του και σε καμία
περίπτωση δεν επιστρέφονται σήμερα μέσα από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες. Λέγεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ίδιες για
όλους. Προφανώς αυτό είναι μια εξαιρετική αδικία και είναι
αδύνατον να δημιουργήσει κίνητρο στους εργαζόμενους ή στους
νέους ανθρώπους, ώστε να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους
εισφορές.
Επιπλέον, υπάρχει μια πολύ σημαντική δυσλειτουργία. Μέσα από
τις συνεχόμενες μειώσεις που υπέστησαν οι συνταξιούχοι,
δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα στη βασικότερη αρχή ενός
ασφαλιστικού συστήματος, που δεν είναι άλλο από την
εμπιστοσύνη. Εμείς που εργαζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, θα
πρέπει να επαναφέρουμε στη μνήμη τις διαφημίσεις των
ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες από άποψη marketing ή
πωλήσεων εστιάζουν, χρησιμοποιώντας το βασικό συστατικό που
θέλουν να προβάλουν, στην εμπιστοσύνη μεταξύ της εταιρείας και
του ασφαλισμένου. Αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει σαφέστατα να
είναι ισχυρή μεταξύ του ασφαλισμένου και του δημόσιου
ασφαλιστικού συστήματος.
Είναι ξεκάθαρο στο σημερινό σύστημα, ότι πλήττεται η
εμπιστοσύνη. Εκτιμώ πως οι συνεχόμενες μειώσεις τροποποιούν
τη συμφωνία που έχουν κάνει οι ασφαλισμένοι με την Πολιτεία
και οι συντάξεις που εισπράττουν οι ηλικιωμένοι συνεχώς
μειώνονται. Η εμπιστοσύνη δέχεται σοβαρό πλήγμα και δε
δημιουργείται κανενός είδους κίνητρο για τη συνεχόμενη, υγιή
συνέχιση των καταβολών των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο επιχειρηματικός κόσμος, συμπεριλαμβανομένου και εμού,
βιώνουμε καθημερινά. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν κάποια
στοιχεία, δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων, οι οποίοι χάνουν τις
ρυθμίσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Ένα
αποτέλεσμα λοιπόν της παρατεταμένης χρήσης και επίσης ένα
αποτέλεσμα του ότι οι σημερινοί, νέοι ασφαλισμένοι αρκούνται
σε μια part-time απασχόληση και άρα μια part-time καταβολή
συνταξιοδοτικών εισφορών. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ο
οποίος είναι αδύνατον να σπάσει, εάν δεν αλλάξει κάτι δραστικά.
Θα σταθώ λίγο σε αυτό που ακούγεται ότι το νέο σύστημα δίνει τη
δυνατότητα χαμηλών εισφορών, στο ποσό των 180,00 €. Για τις
εισφορές των 1.580,00 €, προτιμώ να μην εκφέρω καμία άποψη.
Γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι το μέγεθος είναι εξωπραγματικό.
Για τους συναδέλφους ακόμα που καλούνται να καταβάλουν το
πόσο των 180,00 € ή 200,00 €, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα
ποσά αυτά αποτελούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενός πολύ
χαμηλού εισοδήματος. Ένα πολύ χαμηλό εισόδημα, που δεν τους
εξασφαλίζει την διαβίωσή τους με υγιείς όρους στη σημερινή
οικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Σαφέστατα και δεν είναι αυτή
η λύση για την επιβίωση του συστήματος. Σήμερα και όχι αύριο,
απαιτούνται λύσεις. Με το λόγο μου προσπάθησα να μεταφέρω
από τις τεχνικές συζητήσεις που ακούσαμε, το λόγο στους
εκπροσώπους των κομμάτων, όπου έχω εξαιρετική περιέργεια για
το τι άκουσαν και τι κατάλαβαν από όλες αυτές τις τεχνικές και
εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις και πως σκέφτονται να
αντιμετωπίσουν το μέλλον. Είμαι της άποψης ότι το ζητούμενο
είναι τι θα κάνουμε σήμερα και πως αυτές οι αδικίες θα
διορθωθούν σήμερα και όχι αύριο, το επαναλαμβάνω αυτό.
Τέλος, θέλω να αναρωτηθούμε όλοι, με τις τροποποιήσεις που θα
κάνουμε, πως θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε την ενέργεια
όλων των Ελλήνων πολιτών ,μια ενέργεια που είναι εγκλωβισμένη,
λόγω αυτής της παρατεταμένης κρίσης. Η επιτυχία μας θα είναι να

μπορέσει αυτή να δημιουργήσει πλούτο, να μας οδηγήσει στην
πρόοδο και να δημιουργήσει την ανάπτυξη της οικονομίας μας.
Πιστεύω πως δεν τίθεται προς συζήτηση, ότι η αδράνεια και η
έλλειψη ισχυρής και διαρκούς ανάπτυξης, δε θα επιτρέψει σε
κανένα ασφαλιστικό σύστημα να επιβιώσει. Η γνώμη μου για το
κρίσιμο αυτό ζήτημα συνεπάγεται με την απελευθέρωση της
ενέργειας και τη δημιουργία μιας ισχυρής αναπτυξιακής πορείας
στην οικονομία μας.
Κυρία Δεδούλη, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έχει εξασφαλίσει
μια θέση για εσάς. Οι απόψεις σας και η γνώση σας είναι
τρομακτικά σημαντικές για το Σύλλογό μας. Θέλουμε να
παλέψουμε από κοινού γιατί με τις γνώσεις σας, θα μπορέσουμε
και πρέπει απαραίτητα να καταφέρουμε να επηρεάσουμε και να
επέμβουμε στο υπάρχον σύστημα.
Σας ευχαριστώ πολύ.

