Ομόλογα 80 εκατ. θα "σπάσει" το
επικουρικό ταμείο για να
πληρώσει συντάξεις το 2018
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Του Δημήτρη Κατσαγάνη
Σε πώληση μεριδίων από το Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδας θα προβεί για άλλη μία
χρονιά ο επικουρικός κλάδος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(ETEAEΠ) προκειμένου να καταβάλλει απρόσκοπτα συντάξεις.
Στόχος, σύμφωνα με το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2018,το οποίο αποκαλύπτει το
Capital.gr, είναι η είσπραξη 80 εκατ. ευρώ κατά το έτος αυτό.
Είναιγια 3η φορά κατά την περίοδο 2016 - 2018 που επιλέγεται αυτή η τακτική. Το 2016,
εισπράχτηκαν έσοδα 555 εκατ. ευρώ από την πώληση μεριδίων, ενώ φέτος εισπράχθηκαν 200
εκατ. ευρώ.
Εντύπωσηπάντως προκαλεί η συνεχής χρήσης των αποθεματικών του εν λόγω κλάδου (αν και
βαίνει, σαφώς, μειούμενη), την ίδια στιγμή που από 1/6/2016, κατ΄εφαρμογή του νόμου
Κατρούγκαλου έχουν επιβληθεί μέτρα εξοικονόμησης κοντά 700 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Ιούνιο επιβλήθηκαν μειώσεις έως 45% στο 20% των
επικουρικών συντάξεων, ενώ οι εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης αυξήθηκαν κατά 1
μονάδα, δηλαδή από το 6% στο 7%.
Ταμέτρα αυτά, αν και βελτίωσαν πρόσκαιρα τα οικονομικά του επικουρικού κλάδου, δεν φαίνεται
να έχουν μεσοπρόθεσμα το αναμενόμενο αποτύπωμα στον προϋπολογισμό, παρά το γεγονός ότι
μέχρι πρότινος ήταν ‘’παγωμένη’’ η έκδοση έως 115.000 επικουρικών συντάξεων .
Οιδαπάνες για επικουρικές συντάξεις μειώθηκαν από τα 4,3 δισ. ευρώ το 2016 στα 4,170 δισ.
ευρώ κόντρα στις αρχικές προβλέψεις για 4,050 δισ. ευρώ το 2017, ενώ το 2018 αναμένεται να
φτάσουν τα 4,020 δισ. ευρώ.
Επίσης, τα έσοδα από εργοδοτικές και εργατικές εισφορές αυξήθηκαν από τα 2,8 δις. ευρώ το
2016 στα 3,215 δισ. ευρώ το 2017 (έναντι πρόβλεψης για έσοδα 3,196 δισ. ευρώ),ενώ το 2018

αναμένεται να φτάσουν τα 3,340 δισ. ευρώ.
Αποτέλεσματης μεγαλύτερης εκ της αναμενομένης δαπάνης για επικουρικές συντάξεις είναι πως
το 2017 θα εκτιμάται ότι θα υπάρξει προϋπολογισμένο έλλειμμα 166 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης
για πλεόνασμα 10 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 αναμένεται προϋπολογισμένο πλεόνασμα 176 εκατ.
ευρώ.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

