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Ασφαλιστικό: 2+2 ανατροπές 
από την πίσω πόρτα
Εν αναμονή της έλευσης της τρόικας, στο υπουργείο Εργα-

σίας ετοιμάζουν τις γραμμές άμυνας, αφήνοντας πλέον α-

νοικτό το ενδεχόμενο για αλλαγές στο ύψος των συντάξεων, 

αλλά και στα όρια ηλικίας, υπό την αυστηρή προϋπόθεση 

οι όποιες αποφάσεις να ληφθούν το δεύτερο εξάμηνο του 

2015. Πρόκειται για το «σχέδιο Β», που επεξεργάζονται 

στο υπουργείο, παρότι επιμένουν ότι με την εφαρμογή των 

ενοποιήσεων σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο δεν θα χρεια-

στούν νέες παρεμβάσεις σε επίπεδο παραμετρικών αλλαγών, 

δηλαδή μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις ορίων.

Βέβαια, αναγνωρίζουν ότι, αν οι πιέσεις για κάλυψη του 

δημοσιονομικού κενού δεν καταλήξουν σε συμφωνία, είναι 

πολύ πιθανό η πίεση να μεταφερθεί στο ασφαλιστικό. Για τον 

λόγο αυτό άλλωστε, προετοιμάζονται για 2+2 αλλαγές στον 

κεντρικό σχεδιασμό, με προοπτική να εφαρμοστούν το 2015.

Αυτές είναι η ταχύτερη εφαρμογή του νόμου 3863/10, που 

ορίζει νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, από την 1η 

Ιανουαρίου 2015 και μετά, στην πράξη όμως εφαρμόζεται 

καθολικά 30 χρόνια μετά, και περιορισμό ειδικών προνομίων 

και εξόφθαλμων αδικιών στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, 

χωρίς να θίγονται θεμελιωμένα δικαιώματα, μέσα από την 

κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι ενοποιήσεις ταμείων και 

δομών - λειτουργιών, που αναμένεται να νομοθετηθούν ε-

ντός του 2014, με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, να 

τονίζει ότι δεν ετοιμάζει για το 2014 καμία παρέμβαση εκτός 

από αυτές που ήδη είναι γνωστές.

Παράλληλα, προωθείται η εφαρμογή του νόμου για τη βασική 

σύνταξη, του γνωστού και ως νόμου Λοβέρδου – Κουτρου-

μάνη, που ψηφίστηκε το 2010, θα εφαρμοστεί όμως σταδιακά 

από το 2015. Επίσης, ο υπουργός έχει ήδη εξαγγείλει το «τιτά-

νιο έργο» της κωδικοποίησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας, 

που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2015.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, μέσω των παραπάνω θα προωθη-

θούν και οι... διορθωτικές παρεμβάσεις, που θα οδηγήσουν 

και σε παραμετρικές αλλαγές. Η πρώτη αφορά στην ταχύτε-

ρη εφαρμογή του νόμου 3863, ώστε η πλήρης εφαρμογή του 

νόμου να επιτευχθεί όχι το 2046, αλλά το 2020 - 2025. Κι αυ-

τό γιατί στην πράξη, με όσα ορίζει ο ισχύων νόμος, η σύνταξη 

από το 2015 θα αποτελεί άθροισμα δύο κομματιών: το πρώτο 

κομμάτι, για τα έτη ασφάλισης έως το 2010, θα υπολογίζεται 

σύμφωνα με το παλαιό σύστημα, ενώ το δεύτερο, για τα έτη 

ασφάλισης από το 2011 και μετά, θα υπολογίζεται με το νέο 

αναλογικότερο σύστημα. Βάσει του «σχεδίου Β», από το 2020 

ή 2025 θα ισχύει μόνο ο δεύτερος τρόπος υπολογισμού για 

το σύνολο των ετών ασφάλισης.

Έτσι θα επιτευχθεί η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, 

καθώς θα περιοριστεί η κρατική συμμετοχή στην κατώτερη 

σύνταξη, ενώ θα μειωθεί σημαντικά και το ποσοστό αναπλή-

ρωσης της σύνταξης ως μέρος των συντάξιμων αποδοχών.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής τόνιζαν χθες ότι εντός των επόμενων 48 ω-

ρών, δηλαδή έως την Τετάρτη 19/11, θα πρέπει 

να συντρέξουν οι συνθήκες που απαιτούνται 

και να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που θα 

καθιστούν εφικτή την επιστροφή της τρόικας 

ώστε να επιτευχθεί το ορόσημο της 8ης Δε-

κεμβρίου. Οι ίδιες πηγές σημείωναν ακόμη ότι 

διεξάγονται συστηματικές συζητήσεις μεταξύ 

των δύο πλευρών και ότι εκτίμηση είναι πως το 

βασικό θέμα είναι το δημοσιονομικό κενό, που 

θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η ψαλίδα να 

κλείσει με διαχειρίσιμο τρόπο.

ΣΔΟΕ: Νέες αποκαλύψεις του ΣΔΟΕ για υπο-

θέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής σε όλη την Ελ-

λάδα. Σε νέα ανακοίνωση αναφορικά με τους 

ελέγχους που διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο, α-

ποκαλύπτονται σοβαρές περιπτώσεις οικονομι-

κού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς, καθώς 

αποκαλύφθηκε ότι γιατροί, αγρότες και συντα-

ξιούχοι απέκρυψαν εισοδήματα εκατομμυρίων 

ευρώ. Από τις υποθέσεις ξεχωρίζει αυτή πρώην 

δημάρχου του νομού Αττικής, ο οποίος απέ-

κρυψε εισοδήματα 3,4 εκατ. ευρώ και τώρα 

καλείται από τις αρχές να δώσει εξηγήσεις.

CITI: Η Citi υπογραμμίζει ότι παραμένει αγο-

ραστής των ελληνικών τραπεζικών μετοχών, σε 

έκθεσή της στην οποία μειώνει τις τιμές-στό-

χους λόγω αναπροσαρμογής στην εκτίμηση για 

το κόστος κεφαλαίου στα μοντέλα αποτίμησης. 

Η Citi υπογραμμίζει ότι η ΕΚΤ αναμένεται να 

προστατεύσει τις ελληνικές τράπεζες και τα 

κρατικά ομόλογα μέσω ποσοτικής χαλάρωσης 

και ενδεχόμενων νομοθετικών παρεμβάσεων, 

και ως εκ τούτου αναμένεται να αποφευχθεί 

εκτίναξη του κόστους κεφαλαίου σε επίπεδα 

που παραπέμπουν σε αναδυόμενες αγορές. 

Ωστόσο, η μεταβλητότητα των μετοχών είναι 

υψηλή, γι’ αυτό η Citi προχωρά σε αύξηση 

της εκτίμησης για το κόστος κεφαλαίου στα 

μοντέλα αποτίμησης, γεγονός που έχει ως απο-

τέλεσμα τη μείωση στις τιμές-στόχους, αν και οι 

εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή των τραπε-

ζών παραμένουν αμετάβλητες. Η Citi διατηρεί 

σύσταση «buy» και για τις τέσσερις μετοχές 

των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Η νέα 

τιμή-στόχος για τον τίτλο της Εθνικής είναι 2,75 

από 3 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς 1,45 

από 1,65 ευρώ, για την Alphα Bank 0,65 ευρώ 

από 0,75 ευρώ, ενώ για τον τίτλο της Eurobank 

δίνει νέα τιμή-στόχο 0,30 από 0,36 ευρώ.

Με κυριότερα χαρακτηριστικά την εσω-

στρέφεια και τη συναλλακτική απαξίωση 

ολοκληρώθηκε η χθεσινή (17/11) συνε-

δρίαση, με τον χαμηλότερο τζίρο των 

τελευταίων 14 και πλέον μηνών (από τις 

5/9/2013 με 32,853 εκατ. Η συναλλακτι-

κή πενία δεν εμπόδισε την καταγραφή 

νέων ιστορικών χαμηλών. Έτσι, στο χα-

μηλό ημέρας και σε νέο ιστορικό χαμηλό 

έκλεισε ο τίτλος της Viohalco, ισοφάρισε 

το ιστορικό χαμηλό (σε κλείσιμο) η 

Αττικής, ενώ σε νέα ιστορικά χαμηλά 

έκλεισαν τα warrants των Εθνικής και 

Πειραιώς. Από τις μετοχές του FTSE/

ASE-25, με θετικό πρόσημο διασώθη-

καν οι Grivalia (+0,38%), Ελ. Πετρέλαια 

(+2,59%) και ΕΥΔΑΠ (+1,92%), ενώ αμε-

τάβλητοι ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση 

οι τίτλοι των Εθνική Τράπεζα, ΤΕΡΝΑ Ε-

νεργειακή και MIG. Κακή η τελική εικόνα 

με 40 ανοδικές μετοχές έναντι 71 πτω-

τικών, ενώ 23 τίτλοι ολοκλήρωσαν την 

συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες 

του 3%. Την τελευταία στιγμή κρίθηκαν 

οι πρώτες θέσεις στις κεφαλαιοποιήσεις 

του Χ.Α., με τη σειρά αφίξεως να δια-

μορφώνεται ως εξής: Πειραιώς (6,346 

δισ.), Alpha Bank (6,383 δισ.), Coca Cola 

HBC (6,306 δισ.) και Εθνική Τράπεζα 

(6,006 δισ. ευρώ). Απόλυτη επιφύλαξη 

συνιστούν οι περισσότεροι επαγγελμα-

τίες του χώρου, επισημαίνοντας ότι με 

αυτούς τους τζίρους το Χ.Α. δεν μπορεί 

να ελπίζει σε τίποτα, ενώ από την άλλη 

συνεχίστηκαν οι εισαγόμενες εκθέσεις 

και μη, όμως οι περισσότερο επιφυλακτι-

κοί δείχνουν να κερδίζουν έδαφος.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	 17/11/2014

Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 881,76 -1,01%

FTSE 284,65 -1,11%

FTSEM 831,69 -1,45%

Δείκτης Τραπεζών 110,98 -0,65%

Μετοχές με άνοδο 40

Μετοχές με πτώση 71

Μετοχές αμετάβλητες 25

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

22.580.613

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

20.280.899


