Νομοσχέδιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση
Θετικά στοιχεία
1. Η Μετατροπή του συστήματος χρηματοδότησης επικουρικής ασφάλισης από
διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό
2. Η Διαδικασία Επιλογής μελών ΔΣ του Ταμείου Επικουρικής Κοινωνικής
Ασφάλισης
3. Η θέσπιση Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης
4. Η δυνατότητα επιλογής (ή/και αλλαγής) επενδυτικού προγράμματος από τον
ασφαλισμένο
5. Η επιλογή να συνοδεύεται στο συγκεκριμένο νομοθέτημα από αναλογιστική και
μακροοικονομική μελέτη και ανάλυση βιωσιμότητας.
Πλεονεκτήματα
Στα πλεονεκτήματα που αναφέρει το Υπουργείου θα πρέπει, να προστεθεί και η
ενίσχυση, μέσω του συγκεκριμένου νομοθετήματος, της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και
του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Προβληματισμοί
(α) Γενικά
1. Ο eΕΦΚΑ καλείται να αναλάβει επενδυτική δραστηριότητα στην εγχώρια αλλά
και σε παγκόσμιες κεφαλαιαγορές.
2. Τα δείγματα της επενδυτικής δράσης, παλαιοτέρων ετών, των Ασφαλιστικών
Ταμείων, και,
3. Η εμπειρία του παρελθόντος επιβάλλει, να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί
προκειμένου να αποφύγουμε: (α) Την επανάληψη αρνητικών επενδυτικών
φαινομένων του παρελθόντος, και, (β) Την (επικοινωνιακή) αποδυνάμωση του
κεφαλαιοποιητικού συστήματος.
(β) Επί των επιμέρους διατάξεων
 Άρθρο 28: (Επενδυτική Επιτροπή). Είναι αναγκαία, η ενδυνάμωση της
Επενδυτικής Επιτροπής από εγνωσμένου κύρους και διεθνούς εμπειρίας
εμπειρογνώμονες.
 Άρθρο 33 & 34: (Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου).
Προτείνεται να συνεπικουρείται το έργο των συγκεκριμένων Μονάδων από
Εξωτερικούς Συμβούλους εγνωσμένου κύρους και με αντικειμενικά κριτήρια
επιλεγέντων.
iii. Άρθρα 44 (Ληξιπρόθεσμες Εισφορές):
 Προτείνεται να επαναξιολογηθεί η διάταξη που αφορά την ποινική δίωξη των
οφειλετών η οποία δεν αναστέλλεται παρά μόνον με πλήρη εξόφληση των
εισφορών
 Να επαναξιολογηθεί η διάταξη που ορίζει την καταβολή από τον εργοδότη του
συνόλου των ληξιπρόθεσμων εισφορών ως προϋπόθεση για την έγκυρη
καταγγελία σύμβασης εργασίας, γιατί υπάρχει περίπτωση αυτή να λειτουργήσει
σε βάρος του εργαζόμενου,.
iv. Άρθρο 47 (Στρατηγική Επενδύσεων)






Η (επιβεβλημένη) διασπορά του επενδυτικού κινδύνου θα πρέπει να υπόκειται
σε συγκεκριμένους, ρητά προσδιοριζόμενους, κανόνες.
Να επανεξετασθεί η διάταξη «Τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται πρωτίστως
σε ρυθμιζόμενες αγορές».
Οι επενδύσεις σε παράγωγα θα πρέπει, να λαμβάνουν χώρα, αποκλειστικά,
για hedging.
Να προστεθεί στην παρ. 5, ότι θα ζητείται «...και η γνώμη του εξωτερικού
διαχειριστή επενδύσεων του άρθρου 49 του παρόντος», στη διάταξη που
αφορά στην επένδυση του αποθεματικού παροχών του Ταμείου σε προϊόντα
χαμηλού επενδυτικού κινδύνου.

v. Άρθρο 49: Διαχειριστής επενδύσεων
Προτείνεται επαναδιατύπωση του άρθρου ως εξής:
«...το Ταμείο υποχρεούται να συνάπτει, για περιορισμένο χρόνο (που δεν θα
υπολείπεται το ένα έτος και δεν θα υπερβαίνει τα τρία) συμβάσεις διαχείρισης έως το
1/5, κατά περίπτωση, των περιουσιακών του στοιχείων με εξωτερικούς διαχειριστές
επενδύσεων, το έργο των οποίων σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αξιολογείται με βάση
τις παραμέτρους που θα τεθούν από εκδοθησόμενη ΚΥΑ...»

