Αύξηση Ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2012

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών από 1-1-2012

Καταστροφική για τους μηχανικούς θα είναι η επερχόμενη αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών τους από 1-1-2012. Τα ποσά τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται για την
εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών είναι υπέρογκα και είναι βέβαιο ότι οι μηχανικοί δεν
θα είναι σε θέση να τα καλύψουν. Ένα τέτοιο δυσβάστακτο οικονομικό φορτίο θα έχει
τεράστιες επιπτώσεις.

Η αύξηση αυτή γίνεται μέσα στην κρίση ,την ανεργία και την υποαπασχόληση, παρά τα
τεράστια αποθεματικά και τη περιουσία του Ταμείου και τις οφειλές του κράτους. Το
ΤΣΜΕΔΕ υφίσταται διπλό κούρεμα και διατρέχει τον κίνδυνο να μείνει με το 1/3 της
συνολικής αξίας των επενδύσεων του!

Τα μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, που προέρχεται από τις
εισφορές των ασφαλισμένων, έχουν μετατραπεί σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια
ελληνικού δημοσίου και μετά το κούρεμα θα μείνουν με το 50% της αξίας.

Ταυτόχρονα το ΤΣΜΕΔΕ, είναι ο βασικός μέτοχος της Τράπεζα Αττικής στην οποία ελέγχει
το 43% των μετοχών. Η Τράπεζα Αττικής μπαίνει στο πρόγραμμα του κουρέματος. Το
Ταμείο ήδη έχει υποστεί σημαντική ζημιά στην αρχική του επένδυση από την κατάρρευση
της τιμής της μετοχής, η οποία κινδυνεύει με οριστική απώλεια, εάν χάσει τον έλεγχο της
τράπεζας λόγω προσφυγής της στο ΤΧΣ.

Το ΤΣΜΕΔΕ, είναι μια από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασφαλιστικού ταμείου
που μόνον ελλειμματικό δεν ήταν και τώρα λόγω της δραματικής απομείωσης των
επενδύσεών του, ως θεσμικός επενδυτής σε ομόλογα και βασικός μέτοχος σε ελληνική
τράπεζα, κινδυνεύει με κατάρρευση.

Το έγκλημα τους είναι διαρκές. Πριν λίγο καιρό η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ είχε προτείνει την
εξαγορά επιπλέον ποσοστού της Τράπεζας Αττικής και συγκεκριμένα την εξαγορά του 42%
που κατείχαν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ
πριν από περίπου δύο μήνες η Τράπεζα Αττικής συζητούσε τη διάσωση της Proton Bank.
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Αυτό το «δικαίωμα στο έγκλημα» τους το έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια και οι παρατάξεις
που κυριάρχησαν στα όργανα του ΤΕΕ και είχαν αγαστή συνεργασία, ενότητα και κατανομή
ρόλων μεταξύ τους.

Είναι η ώρα να σαρωθούν, αν θέλουμε να επιβιώσουμε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
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