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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθη

κε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικο

νομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών 

προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη 

συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και 

του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) Η κατάρτιση σχεδίων 

βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η 

εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, 

καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντή

ριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση, (β) Η παρακολούθηση και ανάλυση 

της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, (γ) Η 

επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε 

όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά 

θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, 

παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχια

κές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει 

διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση 

«Μελετών» και «Στατιστικών Σειρών», που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΕΠΕ, και «Εκθέσεων», που τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συλ

λογικής εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπόνη

ση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επίσης δημοσιεύονται από το Κέντρο 

«Εργασίες για Συζήτηση» προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του προσωπι

κού του Ιδρύματος. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 

ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη

ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικο

νομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της 

οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, η οικονομική του βιωσιμότητα και οι 

προοπτικές του απασχολούν έντονα την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα καθώς 

από μελέτες που έχουν πρόσφατα εκπονηθεί για το θέμα προκύπτουν ανησυ

χητικά συμπεράσματα. 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση του θέματος, 

με αφετηρία περισσότερο τις οικονομικές προοπτικές -και λιγότερο τις καθαρά 

δημογραφικές- και εξηγείται γιατί κάτω από τις ελληνικές συνθήκες οι προο

πτικές αυτές είναι ενδεχόμενο να ασκήσουν ουσιώδη επιρροή σε ορισμένα του

λάχιστον από τα βασικά δεδομένα που προσδιορίζουν τις οικονομικές ροές του 

κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Ειδικότερα η ανάπτυξη της οικονομίας και 

οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό που αυτή δημιουργεί, μπορεί να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τον αριθμό των απασχολουμένων και μέσα από το μέγεθος αυτό το 

συνολικό πληθυσμό και το ποσοστό συμμετοχής του στο εργατικό δυναμικό. Τα 

μεγέθη αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν το συσχετισμό μεταξύ του αριθμού 

των συνταξιούχων και του αριθμού των εργαζομένων, που αποτελούν μεγέθη 

κλειδιά για την οικονομική βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. 

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη ως συμπλήρωμα προηγού

μενων εργασιών, που καταρτίστηκαν με αφετηρία περισσότερο τη δημογραφι

κή διάσταση και τη δημογραφόμενη γήρανση του ελληνικού πληθυσμού. 

Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται δεν δεσμεύουν το ΚΕΠΕ 

και την ευθύνη γι' αυτές φέρει ο συγγραφέας. 

Καθηγητής ΟΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΛΙΑΝΟΣ 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Οκτώβριος 2002 
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Η προϊούσα γήρανση του ελληνικού πληθυσμού, λόγω της κάμψης της 

γεννητικότητας του, ιδιαίτερα μετά το 1980, αλλά και της τάσης αύξησης της 

προσδοκώμενης διάρκειας ζωής, αποτέλεσε την αφετηρία του προβληματισμού 

για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και την ανάγκη μεταρρύθμισης του. Στην 

παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση του προβλήματος με αφετηρία 

περισσότερο την οικονομία, και τις προοπτικές και τις ανάγκες της. Κάτω από 

τις ελληνικές συνθήκες, οι οικονομικές εξελίξεις στο μέλλον μπορεί να επηρεά

σουν ουσιωδώς όχι μόνον ορισμένα από τα δημογραφικά δεδομένα, όπως ο 

πληθυσμός και η κατά ηλικία σύνθεση του αλλά και την απασχόληση, επηρεά

ζοντας έτσι ουσιωδώς και τις χρηματοοικονομικές ροές του κοινωνικοασφαλι

στικού συστήματος. Ελπίζεται ότι η παρούσα προσέγγιση μπορεί να είναι χρή

σιμη για την πληρέστερη κατανόηση των προοπτικών του κοινωνικοασφαλιστι

κού συστήματος και τη χάραξη πολιτικής. 

Ευχαριστώ θερμά την κα Θεοφάνη Ζερβού και τον κ. Κώστα Κανελλό

πουλο για ιδιαίτερα χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις σε προηγούμενο σχέ

διο του κειμένου. Η ευθύνη όμως για το περιεχόμενο και για τυχόν λάθη ή 

παραλείψεις βαρύνει αποκλειστικά εμένα. Ευχαριστώ επίσης θερμά τις κυρίες 

Ελένη Σουλτανάκη και Βικτώρια Δεδεγιάν για την επιμέλεια του κειμένου και 

της έκδοσης. 

ΛΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Οκτώβριος 2002 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση ορισμένων 

από τους συσχετισμούς και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ του κοινωνικοασφα

λιστικού συστήματος και της πορείας του από τη μία πλευρά και της λει

τουργίας και των προοπτικών της οικονομίας από την άλλη. 

Η πορεία της οικονομίας μπορεί να επηρεάσει αποφασιστικά μερικές 

από τις βασικές παραμέτρους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, όπως 

λ.χ. την απασχόληση και ως εκ τούτου και τις εισπράξεις του συστήματος 

από ασφαλιστικές εισφορές, το ύψος των κοινωνικών πόρων που θα είναι 

δυνατόν να διατεθούν για τη χρηματοδότηση του συστήματος κ.ά. Από την 

άλλη πλευρά τα οικονομικά δεδομένα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 

- είτε με τη μακροοικονομική έννοια του μεριδίου των εθνικών πόρων που 

αυτό απορροφά και των γενικότερων διανεμητικών του επιδράσεων, είτε με 

τη μικροοικονομική έννοια του οικονομικών βαρών και ωφελημάτων που αυτό 

συνεπάγεται για τις οικονομικές μονάδες (επιχειρήσεις, νοικοκυριά και άτομα) 

- μπορεί να ασκήσουν πολύ ουσιώδη επιρροή στη λειτουργία της οικονομίας 

και στις οικονομικές εξελίξεις, αφού αυτά επηρεάζουν την κατανομή των 

πόρων και τα οικονομικά κίνητρα και ως εκ τούτου και την ευρωστία της οικο

νομίας. Έτσι, σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα οικονομικά δεδομένα του κοινωνι

κοασφαλιστικού συστήματος, μέσα από την επιρροή που αυτά τείνουν να 

ασκούν στις οικονομικές εξελίξεις, μπορεί, ως ένα βαθμό, να επηρεάσουν στη 

συνέχεια, την οικονομική του υγεία. 

Οι πιθανές επιπτώσεις στην πορεία των οικονομικών ροών του κοινω

νικοασφαλιστικού συστήματος από τις μεταβολές που έχουν ήδη μεσολαβή

σει στις βασικές δημογραφικές παραμέτρους του αυτόχθονα πληθυσμού, 

καθώς και από εκείνες που πιθανολογούνται για το προσεχές μέλλον, έχουν 

μελετηθεί σε αρκετή έκταση. Διεθνείς οργανισμοί, ξένοι και Έλληνες μελετη

τές έχουν καταρτίσει αρκετά λεπτομερείς δημογραφικές-αναλογιστικές μελέ

τες, με βάση τους καθιερωμένους κανόνες της τέχνης, αποτέλεσμα των οποί

ων ήταν υπολογισμοί για την πιθανή εξέλιξη του αριθμού των συνταξιούχων 

και των εν ενεργεία, με βάση τους οποίους διαμορφώθηκαν τα πολύ δυσά

ρεστα συμπεράσματα για δραματική επιδείνωση της ελλειμματικότητας του 

κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στο μέλλον, αν δεν μεταβληθούν αποφα

σιστικά οι ισχύοντες κανόνες λειτουργίας του. Τα συμπεράσματα των μελετών 

αυτών αποτέλεσαν τη βάση για τις κυβερνητικές προτάσεις μεταρρύθμισης του 

συστήματος, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις το 2001. 

15 



Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται σε συντομία η λογική και τα βασικά 

συμπεράσματα των κυριοτέρων από τις μελέτες αυτές και εντοπίζονται σημα

ντικές οικονομικές πλευρές του θέματος που δεν εξετάζονται επαρκώς, εξαι

τίας και του γεγονότος ότι η δημογραφική-αναλογιστική προσέγγιση δεν απο

τελεί το καταλληλότερο εργαλείο για τους σκοπούς αυτούς. 

Στο Κεφάλαιο 2 εξετάζονται οι πιθανές επιδράσεις που μπορεί να 

έχουν οι οικονομικές εξελίξεις, στις προσεχείς δεκαετίες, στην πορεία των 

οικονομικών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Με βάση εύλογες παρα

δοχές για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας, που στηρίζονται 

στην πείρα και τους στόχους πραγματικής σύγκλισης προς το μέσο όρο της 

ΕΕ, γίνονται εκτιμήσεις για την πορεία της απασχόλησης και συγκρίσεις των 

μεγεθών που προκύπτουν σε σχέση με την πορεία της απασχόλησης την ο

ποία συνεπάγονται οι δημογραφικές-αναλογιστικές μελέτες, με αφετηρία τις 

πιθανές δημογραφικές εξελίξεις του αυτόχθονα πληθυσμού. Στη συνέχεια 

γίνονται εκτιμήσεις για τις πιθανές εξελίξεις στο συνολικό οικονομικό ισοζύγιο 

του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στις προσεχείς δεκαετίες, αν η απα

σχόληση προσδιοριστεί από τις ανάγκες της οικονομίας μάλλον παρά από τις 

δυνατότητες του αυτόχθονος πληθυσμού να προσφέρει εργατικό δυναμικό. 

Στο Κεφάλαιο 3 επιχειρείται η εξέταση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ 

της οικονομίας και του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος κατά την αντί

στροφη φορά σε σχέση με το Κεφάλαιο 2. Επιχειρείται η εκτίμηση των επι

πτώσεων που μπορεί να έχουν δεδομένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία του 

κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στην κατανομή των εθνικών πόρων και 

ειδικότερα στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα και στην αποταμίευ

ση και τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων. Μέσα από τη μεταβο

λή των τελευταίων αυτών μεγεθών, το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα μπορεί 

να επηρεάσει το ρυθμό ανόδου της οικονομίας και επομένως και την απα

σχόληση και ως εξ αυτής και τα έσοδα του και την οικονομική του υγεία γενι

κότερα. Ανάγκη μεταρρύθμισης του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος μπο

ρεί να προκύπτει όχι μόνο ως εκ του κινδύνου τα έσοδα του να μην επαρ

κούν για την κάλυψη των δαπανών του - παράγοντας που επισημαίνεται σε 

κάθε ευκαιρία - αλλά και εξαιτίας των αρνητικών του επιπτώσεων στο ρυθμό 

ανόδου της οικονομίας. Ένα ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να μην αντιμετω

πίζει προβλήματα ανεπάρκειας εσόδων αλλά να επιβραδύνει την ανάπτυξη, 

πράγμα το οποίο, εκτός από όλες τις άλλες δυσμενείς συνέπειες, οδηγεί 

μεσομακροχρόνια στην αναίρεση των ίδιων των στόχων βελτίωσης της στάθ

μης των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών. 
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Σημαντικές όμως είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κοινωνικοασφα

λιστικού συστήματος και του οικονομικού γίγνεσθαι όχι μόνο στο επίπεδο των 

μεγεθών, αλλά και στο εννοιολογικό και το δεοντολογικό επίπεδο. Για να μπο

ρεί να εξασφαλιστεί ένα απαραίτητο μέτρο κοινωνικής παραδοχής, η ρύθμιση 

των βασικών παραμέτρων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και της κοι

νωνικοασφαλιστικής πολιτικής γενικότερα πρέπει να στηρίζεται σε ένα ικανο

ποιητικό αιτιολογικό. Πολύ σημαντική διάσταση ενός τέτοιου αιτιολογικού 

αποτελούν η οικονομική σκέψη και οι οικονομικοπολιτικές ιδέες. Στο Κεφά

λαιο 4 διατυπώνονται σκέψεις σε σχέση με τη ρύθμιση ορισμένων από τις 

βασικές παραμέτρους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, με αφετηρία 

τη λογική και τις αρχές των κυριότερων οικονομικοπολιτικών συστημάτων της 

εποχής μας. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο τα κυριότερα 

συμπεράσματα και μια περίληψη του σκεπτικού της εργασίας. 

Τέλος, είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι, όπως σημειώνεται και στα επό

μενα, εκτός από τα θέματα που αναφέρθηκαν, η αλληλεξάρτηση μεταξύ του 

οικονομικού γίγνεσθαι και του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος έχει πολ

λές άλλες σημαντικές διαστάσεις, που καθόλου δεν εξετάζονται εδώ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι κυριότερες αναλύσεις για την πιθανή μελλοντική πορεία των οικο

νομικών ροών του εν ισχύει κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, 

παρά τις επιμέρους διαφορές μεταξύ τους, συμπίπτουν στο γενικό συμπέρα

σμα ότι το σύστημα αυτό, παρά τις πολύ σημαντικές διορθωτικές κινήσεις 

που έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δεν θα είναι οικονομικά βιώ

σιμο για πολύ, τουλάχιστον χωρίς αύξουσα στήριξη από τον κρατικό προϋ

πολογισμό. Αυτό, πρώτο και κύριο, λόγω της προϊούσας γήρανσης του ελλη

νικού πληθυσμού, που τείνει να αυξήσει την αναλογία των συνταξιούχων προς 

τους οικονομικά ενεργούς, αλλά κατά δεύτερο λόγο και εξαιτίας πολλών 

άλλων ακατάλληλων ή αναποτελεσματικών ρυθμίσεων, που τείνουν σε διό

γκωση των δαπανών και συρρίκνωση των εσόδων. 

Σύμφωνα με τη μελέτη Οικονομία και Συντάξεις (Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, 1997) (τη γνωστή ως Έκθεση Σπράου) «ο πυρήνας του προβλήμα

τος είναι απλός: Ο αριθμός αυτών που θα πληρώνουν εισφορές θα περιορίζε

ται, ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων θα αυξάνεται. Στο πρόβλημα μπορούν να 

υπάρχουν τρεις αντιδράσεις μόνον. Αύξηση εισφορών ή εσόδων, μείωση της 

μέσης σύνταξης και περιορισμός του αριθμού των δικαιούχων, ο οποίος κύρια 

αναφέρεται σε επιμήκυνση του εργασιακού βίου» (σελ. xi). Ειδικότερα αναφέ

ρεται ότι μετά το 2005 το εργατικό δυναμικό θα μειώνεται (Παράρτημα Δια

φανειών). Είναι επίσης σαφές από τον Πίνακα 1.2 της Έκθεσης (σελ. 11) ότι 

γίνεται δεκτή η παραδοχή στασιμότητας και αργότερα μείωσης του πληθυ

σμού της χώρας, ως αποτέλεσμα των δυσμενών εξελίξεων στη φυσική κίνη

ση του αυτόχθονος πληθυσμού. 

Σε συμπεράσματα παραπλήσια με την Έκθεση Σπράου καταλήγει και 

η μελέτη του ΟΟΣΑ για το ελληνικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και τις 

προοπτικές του (OECD, The Problems and Prospects Faced by Pay-As-You-Go 

Pension Systems: A Case Study for Greece, May 1999 και OECD, Economic 

Surveys, Greece, 1997). Η μελέτη στηρίζεται στις δημογραφικές προβολές της 

Διεθνούς Τράπεζας όπως και η Έκθεση Σπράου. Παρέχονται μάλιστα και συ

γκριτικά στοιχεία από τα οποία γίνεται σαφές ότι μεταξύ των χωρών μελών 

του ΟΟΣΑ το πρόβλημα λαμβάνει την οξύτερη του μορφή στην περίπτωση 

της χώρας μας. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο δείκτης εξάρτησης του ηλικιωμέ-
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νου πληθυσμού αναμένεται να αυξάνει συνεχώς και από 24% περίπου το έτος 

2000 να φθάσει το 6 1 % το έτος 2050. Αντίστοιχα το έλλειμμα του κοινωνικο

ασφαλιστικού συστήματος από 4,5% περίπου του ΑΕΠ το 1997 εκτιμάται ότι 

θα φθάσει στο εκρηκτικό επίπεδο του 14% το έτος 2050. (Etudes Econo

miques de Γ OCDE, Grèce, 1997, σελ. 97-99). 

Σε αντιδιαστολή με τις δύο μελέτες που μόλις αναφέρθηκαν, όπου υιο

θετούνται συγκεκριμένες υποθέσεις για την πιθανή εξέλιξη των βασικών μετα

βλητών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και συνάγονται αρκετά συ

γκεκριμένα συμπεράσματα ως προς την πιθανή εξέλιξη των οικονομικών του 

ροών και ανάλογα συμπεράσματα πολιτικής, η μελέτη του Ινστιτούτου Ερ

γασίας (INE) Αναλογιστική Μελέτη του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην 

Ελλάδα (Αθήνα 2001) παραθέτει έντονα διαφοροποιημένα σενάρια από την 

άποψη των βασικών μεταβλητών, με διαφοροποιημένα οικονομικά αποτελέ

σματα. Προκειμένου να εκτιμήσει ο αναγνώστης την πιθανή πορεία των οικο

νομικών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και να βγάλει συμπεράσμα

τα πολιτικής, πρέπει στην ουσία να κάνει τη δική του επιλογή μεταξύ των 

σεναρίων. 

Η προσέγγιση των διαφοροποιημένων σεναρίων χρησιμοποιείται συχνά 

για να δοθεί εικόνα του πιθανού εύρους των μελλοντικών τιμών ενός μεγέ

θους ή μιας κατηγορίας μεγεθών υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Στις περιπτώ

σεις αυτές λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, από τη μια πλευρά να διευκρινίζο

νται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ήταν πιθανό να προκύψει το κάθε 

σενάριο και από την άλλη, οι επιμέρους παραδοχές, που συνθέτουν ένα σενά

ριο, να παρουσιάζουν εσωτερική συνοχή και συνέπεια. Ατυχώς στη μελέτη 

δεν φαίνεται να έχει γίνει ικανοποιητική προσπάθεια διευκρίνισης των συνθη

κών κάτω από τις οποίες θα ήταν εύλογο να αναμένει κανείς να προκύψει το 

κάθε σενάριο ούτε και εξετάζεται με τη δέουσα προσοχή η εσωτερική συνέ

πεια των συνιστωσών κάθε σεναρίου. Έτσι, λ.χ., ο αριθμός των νόμιμα εργα

ζόμενων αλλοδαπών μεταναστών στη χώρα το έτος 2050 κυμαίνεται από 173 

περίπου χιλιάδες (Δημογραφικό Υπόδειγμα 2, Κεφ. 6)) έως και 1.552 χιλιάδες 

(Δημογραφικό Υπόδειγμα 3) χωρίς καμιά προσπάθεια σκιαγράφησης των συν

θηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τόσο διαφορετικές εξελίξεις. Ως 

αποτέλεσμα της διαφοροποίησης αυτής αλλά και άλλων, η συνολική απασχό

ληση από 3.980 χιλ. το έτος 2000 γίνεται δεκτό ότι μπορεί να κυμανθεί το 

έτος 2050 από 4.250 χιλ. (Δημογραφικό Υπόδειγμα 2) έως και 6.133 χιλ. 

(Δημογραφικό Υπόδειγμα 3). Έτσι η αύξηση της απασχόλησης στην περίοδο 

2000-2050 κυμαίνεται -ανάλογα με το Υπόδειγμα- από 270 χιλ. (μέσος ετή-

19 



σιος ρυθμός αύξησης 0,1%) έως και 2.153 χιλ. (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξη

σης 0,9%). Διερωτάται κανείς πόσο εύλογο είναι, με τόσο ριζικά διαφορετική 

πορεία του μεγέθους της απασχόλησης, να γίνεται δεκτό ότι ο μέσος ετήσιος 

ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους παραμένει ο ίδιος (3%) για 

όλα τα σενάρια (σελ. 27). Θα περίμενε κανείς ότι η πορεία της οικονομίας και 

των βασικών μεγεθών της -και ως εκ τούτου και της σημασίας δεδομένου 

οικονομικού αποτελέσματος της διαχείρισης του κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος- θα ήταν εντελώς διαφορετική στην περίπτωση όπου, καθ' οδόν 

προς το 2050, η απασχόληση, ύστερα από συνεχή και ουσιώδη αύξηση, υπερ

βεί τα 6 εκατ., από την πορεία της οικονομίας στην περίπτωση που η απα

σχόληση αρχίσει να μειώνεται από το 2017 και ύστερα, για να φθάσει το 2050 

σε συνολικό μέγεθος που διαφέρει οριακά μόνο από το σημερινό. 

Είναι επίσης δύσκολο να αντιληφθεί κανείς πώς με τόσο διαφορετική 

εξέλιξη στην απασχόληση μεταξύ Δημογραφικών Υποδειγμάτων, με δεδομένο 

το επιτόκιο αναπροεξόφλησης, η πορεία των εσόδων του κοινωνικοασφαλι

στικού συστήματος όπως παρουσιάζεται στο Κεφ. 8Β διαφέρει οριακά μόνο 

από Υπόδειγμα σε Υπόδειγμα, ενώ οριακές είναι και οι διαφορές του αναλο

γιστικού ελλείμματος από Υπόδειγμα σε Υπόδειγμα, όταν το επιτόκιο ανα

προεξόφλησης διατηρείται σταθερό (Παράρτημα 2). 

Παρά το γεγονός όμως ότι στη μελέτη δεν επιχειρείται η συστηματική 

κατασκευή σεναρίων, η επιλογή του, κατά τους μελετητές, επικρατέστερου 

ανάμεσα σε αυτά και η συναγωγή συμπερασμάτων σε αυτή τη βάση, όπως 

γίνεται συνήθως, αλλά μόνο παρατίθενται τα αποτελέσματα υπολογισμών με 

βάση εναλλακτικές υποθέσεις, εν τούτοις οι εναλλακτικοί υπολογισμοί που 

παρουσιάζονται και η ευρεία γκάμα υποθέσεων και αποτελεσμάτων εγείρουν 

το ερώτημα κατά πόσον οι υποθέσεις στις οποίες στηρίχτηκαν οι δύο άλλες 

μελέτες είναι οι πιο εύλογες ή τόσο πιθανότερες από κάθε άλλη και τόσο 

πολύ πιθανές, ώστε να μην συντρέχει λόγος εξέτασης άλλων ενδεχομένων. 

Εάν συντρέχει τέτοιος λόγος, τα συμπεράσματα τους -καθώς, όπως φαίνεται, 

και τα συμπεράσματα της πρόσφατης μελέτης του αγγλικού οίκου- που φαί

νεται να αποτέλεσαν τη βάση των κυβερνητικών προτάσεων του 2001 για τη 

μεταρρύθμιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, μπορεί να μη συνι

στούν την προσφορότερη βάση για τη χάραξη πολιτικής. 

Είναι σαφές πάντως ότι, όπως προαναφέρθηκε, παρά τις διαφορές 

μεταξύ τους, οι μελέτες που προαναφέρθηκαν, καθώς και άλλες παλαιότερες, 

συμμερίζονται την εκτίμηση ότι η δημογραφική δυναμική θα έχει σοβαρό 

δυσμενή αντίκτυπο στην πορεία του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και 
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θα υποσκάψει τη βιωσιμότητα του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η μελέτη του 

INE που προαναφέρθηκε -και που, ακριβώς, είχε στόχο να αμφισβητήσει τη 

βασιμότητα των δυσοίωνων προβλέψεων των άλλων μελετών, έτσι ώστε να 

παρεμποδιστούν κυβερνητικές αποφάσεις που θα περιόριζαν τα ασφαλιστικά 

δικαιώματα- δεν θα κατέληγε στο συμπέρασμα για την ανάγκη τριμερούς 

χρηματοδότησης, με τον δημόσιο προϋπολογισμό να συνεισφέρει τα 3/9 των 

ασφαλιστικών εισφορών, ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος 

(σελ. 185). Κάτω από συνθήκες ικανοποιητικών δεικτών εξάρτησης ηλικιωμέ

νων, όπως αυτοί που ίσχυσαν στη δεκαετία του 1990 (20-25%), με τις συγκρι

τικά υψηλές εισφορές που επικρατούν σε πολλά Ταμεία στην Ελλάδα και λαμ

βάνοντας υπόψη το περιοριστικότερο καθεστώς που θεσπίστηκε στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 για τους νεότερους ασφαλισμένους, δεν θα χρειαζό

ταν τόσο μαζική επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιδότηση μάλι

στα που, κατά πάσα πιθανότητα, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα δημο

σιονομικής αστάθειας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα διαγράμματα του Παραρτήματος 3 

της μελέτης του INE, στα οποία δίνονται εναλλακτικές εκτιμήσεις του ελλείμ

ματος του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος ως ποσοστού του ΑΕΠ, το 

ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 10% και σε αρκετές περιπτώσεις και το 12%. 

Πρόκειται για μεγέθη πολλαπλάσια του βιώσιμου. 

Έτσι μπορεί να λεχθεί ότι οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, που υιο

θετήθηκαν το 2001 από την κυβέρνηση στην πρόταση της για το διάλογο για 

το ασφαλιστικό, ήταν σε γενικές γραμμές συνεπείς με τα πορίσματα των 

κύριων μελετών που προαναφέρθηκαν. Η αύξηση των ορίων ηλικίας, η μείω

ση των ποσοστών αναπλήρωσης, και οι βραδύτεροι ρυθμοί ωρίμανσης των 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά 

στην τάση χειροτέρευσης της σχέσης μεταξύ εργαζομένων και ηλικιωμένου 

εξαρτημένου πληθυσμού, λόγω της πτώσης της γεννητικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1. Οι γενικότερες οικονομικές εξελίξεις ως προσδιοριστικός παράγοντας 

των οικονομικών προοπτικών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 

Όπως και στην περίπτωση των μελετών που προαναφέρθηκαν, τα 

συνήθη υποδείγματα με βάση τα οποία γίνονται οι προβολές των βασικών 

μεγεθών του ασφαλιστικού συστήματος, από τις οποίες στη συνέχεια συνά

γονται συμπεράσματα για τη οικονομική βιωσιμότητα του, έχουν κατά κανόνα 

ως αφετηρία τις πιθανές δημογραφικές εξελίξεις. Με βάση την πληθυσμιακή 

πυραμίδα του έτους αφετηρίας και υποθέσεις για τη γεννητικότητα και τη 

θνησιμότητα, οι οποίες στηρίζονται στις τάσεις του παρελθόντος, εκτιμάται η 

μελλοντική πυραμίδα του πληθυσμού (με αφαίρεση των εκάστοτε θανάτων και 

προσθήκη των αντίστοιχων γεννήσεων). Με βάση την πυραμίδα αυτή και υπο

θέσεις για τη μέση ηλικία συνταξιοδότησης εκτιμάται στη συνέχεια ο πιθανός 

αριθμός των συνταξιούχων και, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του πληθυ

σμού στο εργατικό δυναμικό και τα επίπεδα ανεργίας, εκτιμάται ο αριθμός 

των εργαζομένων σε δεδομένο έτος. Στη συνέχεια, με βάση τα δύο αυτά 

μεγέθη και το ύψος των εισφορών και των συντάξεων κατά κατηγορία ή Τα

μείο, υπολογίζονται τα πιθανά έσοδα και έξοδα του ασφαλιστικού συστήμα

τος και ο συσχετισμός μεταξύ τους. Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, ο βασικός -αν και όχι ο μόνος- λόγος για τον οποίον το 

μέλλον του ελληνικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος διαγράφεται ζοφε

ρό, είναι η μεγάλη πτώση της γεννητικότητας τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

και η εικαζόμενη διατήρηση της σε χαμηλά επίπεδα στο μέλλον. Έτσι, ενώ 

για τις προσεχείς δεκαετίες αυτοί που θα συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο θα 

εξακολουθήσουν να είναι περίπου όσοι και στο πρόσφατο παρελθόν και λίγο 

ακόμη περισσότεροι -αφού πρόκειται για πολυπληθέστερες ομάδες πληθυ

σμού, που γεννήθηκαν παλαιότερα, όταν η γεννητικότητα ήταν ακόμη σχετικά 

υψηλή- αυτοί που θα εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό, καθώς ενηλικιώνο-

νται όσοι γεννήθηκαν στα χρόνια χαμηλής γεννητικότητας -μετά το 1980- και 

θα καταβάλλουν εισφορές, θα τείνουν σε πολύ σοβαρή μείωση. Ενώ λοιπόν 

οι δαπάνες του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος θα τείνουν σε αύξηση, 
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καθώς θα αυξάνει ο αριθμός των συνταξιούχων, τα έσοδα θα τείνουν σε μεί

ωση ή δεν θα αυξάνουν ανάλογα, καθώς θα μειώνεται ή δεν θα αυξάνει ανά

λογα ο αριθμός των απασχολουμένων, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των 

ελλειμμάτων. 

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε σιωπηρές υποθέσεις που δεν είναι 

καθόλου βέβαιο ότι ανταποκρίνονται στα πράγματα στην περίπτωση της 

χώρας μας για το προσεχές μέλλον. Η πρώτη από αυτές συνδέεται με τα 

δημογραφικά δεδομένα και συνίσταται στο ότι η χώρα μας στο προσεχές μέλ

λον θα αποτελέσει ένα δημογραφικά μάλλον κλειστό σύστημα, η εξέλιξη του 

οποίου θα εξαρτηθεί αποφασιστικά από τις δημογραφικές παραμέτρους του 

αυτόχθονος πληθυσμού. Οι μεταναστευτικές ροές είτε δεν συνεξετάζονται 

είτε, όταν λαμβάνονται υπόψη (όπως στην περίπτωση της Μελέτης INE), θεω

ρούνται αυτόνομες και πάντως όχι ως οικονομικά προσδιορισμένες, αφού δεν 

προσδιορίζονται σε συνάρτηση με τις ανάγκες της οικονομίας σε εργατικό 

δυναμικό αλλά με βάση υποθέσεις που δεν αιτιολογούνται και οι οποίες φαί

νεται ότι θεωρούνται από τους μελετητές εύλογες. Η προσέγγιση αυτή υπο

κρύπτει την υπόθεση ότι η εισροή ή η εκροή μεταναστών καθώς και άλλες 

κρίσιμες δημογραφικές μεταβλητές είναι κατά βάση φαινόμενα αυτόνομα σε 

σχέση με το οικονομικό γίγνεσθαι. Με άλλα λόγια, η δημογραφική διάσταση 

γίνεται δεκτή ως ένα λίγο ως πολύ οικονομικά ανεξάρτητο δεδομένο, που 

επηρεάζει κρίσιμα το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. 

Υπάρχουν περίοδοι και περιπτώσεις όπου αυτού του είδους η υπόθεση 

είναι αρκετά ρεαλιστική. Σίγουρα όμως δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική 

εμπειρία για την περίοδο της μεγάλης εξωτερικής μετανάστευσης των 

Ελλήνων γύρω από τη δεκαετία του 1960 και δεν θα ήταν ρεαλιστική για την 

περίοδο της μαζικής εισόδου ξένων στη χώρα, που άρχισε μετά την κατάρ

ρευση της Σοβιετικής Ένωσης και συνεχίζεται. Και στις δύο αυτές περιόδους 

οι οικονομικές εξελίξεις και ανάγκες δεν ήταν σίγουρα ο μόνος παράγοντας 

που προσδιόρισε τις μεταναστευτικές κινήσεις αλλά και άλλες δημογραφικές 

παραμέτρους, ήταν όμως πολύ σημαντικός. Σε κάθε περίπτωση, με ελεύθερη 

πλέον τη διακίνηση πληθυσμού και εργατικού δυναμικού μέσα στην ΕΕ των 15 

-και στο προσεχές μέλλον των πολύ περισσότερων χωρών μελών- και με την 

Ελλάδα να περιβάλλεται από χώρες οικονομικά πολύ φτωχότερες από αυτήν, 

η υπόθεση ότι η ελληνική πληθυσμιακή πυραμίδα, όπως αυτή θα διαμορφωθεί 

με βάση τη φυσική κίνηση του ελληνικού πληθυσμού στο μέλλον, θα αποτε

λέσει τον μόνο κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική βιωσιμότητα του κοινω

νικοασφαλιστικού συστήματος δεν είναι ρεαλιστική. Ως εργαλείο ανάλυσης, η 
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εκτίμηση των τάσεων με βάση ένα δημογραφικά κλειστό σύστημα ή ένα δημο

γραφικά αυτόνομο σύστημα ασφαλώς και έχει την αξία της. Η προσέγγιση 

όμως αυτή, ενώ είναι αναγκαίο στοιχείο για τη μελέτη του θέματος, δεν επαρ

κεί ως βάση για την καλύτερη προσέγγιση των μελλοντικών εξελίξεων. 

Η δεύτερη κατηγορία υποθέσεων, στις οποίες συνήθως στηρίζονται οι 

εκτιμήσεις, συνδέεται με οικονομικά δεδομένα και στηρίζεται στην προβολή των 

τάσεων του πρόσφατου παρελθόντος ή τη διατήρηση των τάσεων αυτών. Έτσι, 

λ.χ., στη μελέτη του ΟΟΣΑ τα ποσοστά συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού 

στο εργατικό δυναμικό διατηρούνται στάσιμα, με την προσθήκη σε υποσημείω

ση ότι αύξηση τους κατά 10% θα βελτίωνε την κατάσταση αλλά όχι αποφασι

στικά. Οι μεταναστευτικές ροές δεν λαμβάνονται υπόψη, με την προσθήκη σε 

υποσημείωση ότι, καθώς είναι πιθανόν ότι οι οικονομικοί μετανάστες θα κατα-

βάλλουν εισφορές μόνο μέχρι του σημείου που χρειάζεται για να αποκτήσουν 

'δικαιώματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα 

για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα όχι μόνο δεν θα είναι θετικό αλλά μπο

ρεί να αποβεί και αρνητικό. Η ανεργία γίνεται δεκτό ότι θα διατηρηθεί στα επί

πεδα των τελευταίων ετών. Στην Έκθεση Σπράου δεν παρουσιάζονται συστη

ματικοί υπολογισμοί και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο να διαπιστωθούν οι υπο

θέσεις στις οποίες στηρίζεται η ανάλυση από την άποψη αυτή. Καθώς όμως, 

όπως αναφέρθηκε, χρησιμοποιούνται και στην Έκθεση αυτή οι δημογραφικές 

προβολές της Διεθνούς Τράπεζας, οι υποθέσεις που υπόκεινται στην ανάλυση 

είναι σε μεγάλο βαθμό δημογραφικά και όχι οικονομικά προσδιορισμένες. Στη 

μελέτη του INE ο παράγοντας της μετανάστευσης εισάγεται -όπως προανα

φέρθηκε- στην ανάλυση, με εναλλακτικές υποθέσεις για τον αριθμό των νόμι

μα εργαζόμενων αλλοδαπών. Εναλλακτικές υποθέσεις εισάγονται επίσης και για 

τα ποσοστά συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό. Και 

πάλι όμως, όπως προαναφέρθηκε, δεν δίνεται καμιά οικονομική αξιολόγηση ή 

αιτιολόγηση των υποθέσεων που γίνονται ούτε και απόπειρα σύνδεσης τους με 

τις οικονομικές προοπτικές της χώρας. Έτσι λ.χ. ο αριθμός των νομίμως εργα

ζόμενων αλλοδαπών σε δεδομένο έτος (π.χ. 220.277 άτομα το έτος 2023 και 

αύξηση τους κατά 2.741 άτομα σε σχέση με το προηγούμενο έτος - Κεφ. 6 

Δημογραφικό Υπόδειγμα Ι) δεν επιχειρείται να ερμηνευθεί σε σχέση με τις πιθα

νές ανάγκες σε ξένη εργασία που θα έχει τότε η ελληνική οικονομία. 

Στο άλλο άκρο αυτής της μορφής προσέγγισης, η οποία έχει ως αφε

τηρία τις πιθανές εξελίξεις στα δημογραφικά δεδομένα, που θεωρείται ότι 

εξελίσσονται αυτόνομα σε σχέση με την οικονομία και τις ανάγκες της, θα 

βρισκόταν μια προσέγγιση για την πιθανή μελλοντική πορεία των ροών του 
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κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, με δεδομένες πάντοτε τις παραμέτρους 

του (ύψος εισφορών, επίπεδα συντάξεων, κλπ.), στην οποία κρίσιμος προσ

διοριστικός παράγοντας δεν θα ήταν μόνο τα δημογραφικά δεδομένα της 

φυσικής κίνησης ή και κάποιων αυτόνομων μεταναστευτικών ροών αλλά και 

τα οικονομικά δεδομένα, με την έννοια της πορείας της οικονομίας, του ρυθ

μού ανόδου της και των αναγκών της σε εργατικό δυναμικό και απασχόληση. 

Σύμφωνα με μια τέτοια προσέγγιση, η πορεία των οικονομικών του κοινωνι

κοασφαλιστικού συστήματος δεν θα ήταν θέμα μόνο δημογραφικών εξελίξε

ων αλλά και των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας να δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης και να αυξήσει την παραγωγή, εφόσον μπορεί να εξευ

ρεθούν οι πηγές από τις οποίες θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η σχετική ζήτη

ση εργατικού δυναμικού. Με μια τέτοια προσέγγιση, ο συνολικός πληθυσμός 

της χώρας, το εργατικό δυναμικό και η απασχόληση σε δεδομένη στιγμή, και 

σε μικρότερο βαθμό και από ένα σημείο και ύστερα και ο αριθμός των συντα

ξιούχων, θα ήταν σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση των οικονομικών εξελίξεων και 

όχι αυτόνομων δημογραφικών τάσεων. Η μετανάστευση (εκροή ή εισροή), η 

συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και το ποσοστό ανεργίας θα μεταβάλλο

νταν κάθε φορά τόσο, όσο θα χρειαζόταν για να εξυπηρετηθεί η ζήτηση 

εργασίας, που προσδιορίζεται από το ρυθμό ανόδου της οικονομίας και την 

αύξηση της παραγωγικότητας. Στη λογική αυτή το ασφαλιστικό θα εξελισσό

ταν σε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα ή όχι, ανάλογα με τις οικονομικές εξε

λίξεις και όχι τόσο ή όχι μόνο ανάλογα με ορισμένες δημογραφικές παραμέ

τρους. Με βραδείς ρυθμούς οικονομικής ανόδου και βραδεία άνοδο ή ακόμη 

και στασιμότητα ή κάμψη της απασχόλησης, ακόμη και με μια αφετηριακά 

υγιή πληθυσμιακή πυραμίδα, θα μπορούσαν να προκύψουν σοβαρά προβλή

ματα οικονομικής βιωσιμότητας στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, με την 

αύξηση της ανεργίας και την εκροή νεότερων ηλικιών στο εξωτερικό. Το φαι

νόμενο προσλαμβάνει ακραίες μορφές στις οικονομικά υποανάπτυκτες περιο

χές μιας χώρας, όπου φθάνει να μένουν μόνο γέροντες. Στις περιπτώσεις 

αυτές το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα όχι ικανο

ποιητικών παραμέτρων φυσικής κίνησης του πληθυσμού, αλλά συχνότερα των 

οικονομικών δεδομένων και της δημογραφικής αιμορραγίας. Αντίθετα, μια 

χώρα με δυσμενή πυραμίδα του αυτόχθονος πληθυσμού μπορεί να μην αντι

μετωπίσει οικονομικό πρόβλημα κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος εξ αυτού 

του λόγου, αν ο ρυθμός οικονομικής ανόδου είναι τέτοιος, ώστε να αυξάνει 

η απασχόληση και να απορροφάται πληθυσμός από άλλες περιοχές. 

Όταν ο λόγος είναι για πληθυσμιακά μεγάλες και οικονομικά πλούσιες 
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χώρες, σε σχέση με τις οποίες τα περιθώρια κύμανσης του ρυθμού οικονομι

κής ανόδου είναι σχετικά μικρά, η δημογραφική δυναμική του γηγενούς πλη

θυσμού αποτελεί δεδομένο με μεγάλη σημασία για τις εξελίξεις στο κοινωνι

κοασφαλιστικό σύστημα. Τα περιθώρια για διαφοροποίηση των οικονομικών 

εξελίξεων σε βαθμό που τα δημογραφικά δεδομένα να καθίστανται, σε μεγά

λο βαθμό, εξαρτημένη μεταβλητή των οικονομικών εξελίξεων είναι σχετικά 

περιορισμένα. Οι αποκλίσεις από τις μακροχρόνιες τάσεις οικονομικής ανό

δου, οι ρυθμοί της οποίας είναι εντελώς απίθανο να υπερβαίνουν το μέτριο, 

εάν εκδηλωθούν, δεν θα είναι προς ευνοϊκή κατεύθυνση αλλά μάλλον προς 

δυσμενή και είναι πιθανόν να οξύνουν το ασφαλιστικό πρόβλημα μάλλον παρά 

να το αμβλύνουν. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος γιατί στις περιπτώσεις 

αυτές η δημογραφική άσκηση είναι χρήσιμος οδηγός. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

δηλαδή, οι ρυθμοί ανόδου της οικονομίας είναι λίγο πιθανό ότι θα μπορού

σαν να διαφοροποιηθούν σε βαθμό που να δημιουργείται ικανή αύξηση της 

απασχόλησης, για να αντισταθμίσει δυσμενείς εξελίξεις στη δημογραφική 

πυραμίδα. Με την αύξηση της απασχόλησης να περιορίζεται από μακροχρό

νιους ρυθμούς οικονομικής ανόδου, οι οποίοι, τουλάχιστον με βάση την έως 

τώρα πείρα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπερβούν το 2,5%, ενδεχόμενη 

δυσμενής δημογραφική δυναμική λόγω γήρανσης μπορεί πράγματι να αποβεί 

κρίσιμος παράγοντας για την οικονομική πορεία του κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος. Στην Ελλάδα όμως οι συνθήκες είναι διαφορετικές. 

Η Ελλάδα διέρχεται ενδιάμεση φάση ανάπτυξης και οι δυνατότητες 

επιτάχυνσης του ρυθμού ανόδου για σχετικά μακρές περιόδους χρόνου είναι 

ευρείες. Γι' αυτό αρκεί η μεταφορά δοκιμασμένων μεθόδων παραγωγής και 

τεχνολογίας από τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, δυνατότητα που δεν 

υπάρχει για τις πλούσιες χώρες, οι οποίες, ευρισκόμενες ήδη στην τεχνολο

γική και οικονομική εμπροσθοφυλακή, μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω 

μόνο με την καινοτόμο προώθηση της τεχνολογίας και των μεθόδων οργά

νωσης και παραγωγής, με διαδικασίες δηλαδή οι οποίες είναι από τη φύση 

τους βραδύτερες από τη μίμηση και τη μεταφορά. 

Για την Ελλάδα εξίσου αυξημένες είναι και οι πιθανότητες αρνητικών 

αποκλίσεων από την καταρχήν ευνοϊκή αυτή προοπτική οικονομικής ανόδου, 

εξαιτίας του γεγονότος ότι οι θεσμοί που στηρίζουν την οικονομική άνοδο στη 

χώρα μας δεν είναι τόσο ισχυρά θεμελιωμένοι όσο στις περισσότερο αναπτυγ

μένες χώρες. Η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών δείχνει ότι και τα δύο είναι 

ενδεχόμενα. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής ανόδου, ο οποίος στην 

περίοδο 1950-1975 κυμάνθηκε γύρω από το 6%, περιορίστηκε σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα στην περίοδο 1975-2000. Έτσι στην ελληνική περίπτωση η εξέταση των 
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οικονομικών εξελίξεων ως βασικού προσδιοριστικού παράγοντα της οικονομικής 
πορείας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος έχει περισσότερη βάση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του καταλυτικού ρόλου των οικονομικών 
εξελίξεων στην πορεία των εισπράξεων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήμα
τος και επομένως και της βιωσιμότητας του είναι και η Ιρλανδία στην περίο
δο 1980-2000. Η δραματική διαφοροποίηση των εξελίξεων στην απασχόληση 
και την ανεργία μεταξύ των δεκαετιών 1979-1989 και 1989-1999 καταδεικνύει 
τη σημασία των παραγόντων που επισημάνθηκαν (Πίνακας 1). Έτσι λ.χ. η 
απασχόληση, που έτεινε σε βραδεία μείωση τη δεκαετία του 1980, αυξανόταν 
ραγδαία στη δεκαετία του 1990, με μείωση της ανεργίας και αύξηση των 
ποσοστών συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό. Με 
την απασχόληση να αυξάνει με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,75% στη δεκαετία του 
1990, είναι προφανές ότι και τα έσοδα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήμα
τος γνώρισαν άνθηση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Πληθυσμός και απασχόληση, στην Ιρλανδία, 1979-1999 

Μέγεθος 

Πληθυσμός 

{σε χιλ.) 

Εργατικό δυναμικό 

(σε χιλ.) 

Απασχόληση 

(σε χιλ.) 

Ανεργία 

(σε χιλ.) 

Συμμετοχή % πληθυσμού 

15-64 ετών στο 

εργατικό δυναμικό 

Ποσοστό ανεργίας 

Ρυθμός οικονομικής 

ανόδου 

1979 

3.368 

1.251 

1.129 

122 

9,7 

1989 

3.515 

1.308 

1.099 

209 

52,3 

15,9 

1999 

3.745 

1.688 

1.583 

105 

64,5 

6,2 

Μέσος ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής % 

1979/89 

0,45 

0,45 

-0,25 

5,50 

3,1 

1989/99 

0,65 

2,60 

3,75 

-6,60 

7,7 

Πηγή: OECD, Labour Force Statistics, 1979-99, Employment Outlook, June 2001, National Accounts, 2000 
1981-93. 
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Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθούν τα εξής: 

U Οι δημογραφικές τάσεις και συνθήκες αποτελούν πάντοτε ιδιαίτερα 

σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα των οικονομικών ροών ενός κοι

νωνικοασφαλιστικού συστήματος και η προσεκτική εξέταση τους απο

τελεί προϋπόθεση για τη διερεύνηση των σχετικών προοπτικών. 

U Στην παρούσα περίπτωση αυτή η πλευρά του θέματος φαίνεται να έχει 

ήδη μελετηθεί αρκετά και έχουν γίνει λεπτομερείς εκτιμήσεις - αν και 

όχι ακόμη με βάση τα δεδομένα της Απογραφής του 2001, τα οποία 

ακόμη δεν είναι διαθέσιμα στην αναγκαία τους λεπτομέρεια. 

ϋ Με δεδομένες όμως τις δημογραφικές τάσεις, υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου οι οικονομικές εξελίξεις μπορεί να διαδραματίσουν ουσιαστικό 

ρόλο στην εξέλιξη των χρηματοοικονομικών ροών δεδομένου κοινωνι

κοασφαλιστικού συστήματος. Η οικονομική δυναμική δεν μπορεί πάντο

τε να ανατρέπει ή να αποτρέπει τις τυχόν δυσμενείς συνέπειες των 

δημογραφικών εξελίξεων στις χρηματοοικονομικές ροές του κοινωνι

κοασφαλιστικού συστήματος, αυτό όμως μπορεί να συμβαίνει μέσα σε 

ορισμένα όρια. 

Όπως προαναφέρθηκε και όπως θα φανεί λεπτομερέστερα από τα 

επόμενα, οι συνθήκες και οι συσχετισμοί των μεγεθών στην ελληνική περί

πτωση είναι τέτοιοι ώστε είναι πολύ πιθανόν η οικονομική δυναμική να αντι

σταθμίσει σε μεγάλο βαθμό την πιθανή δυσμενή επίδραση της δημογραφικής 

συνιστώσας, με ανάλογο ευνοϊκό αντίκτυπο στην πιθανή πορεία των χρημα

τοοικονομικών ροών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. 

Αν και το θέμα δεν έχει συζητηθεί δημόσια, δεν αποκλείεται η μετα

βολή που συντελέστηκε στη στάση της κυβέρνησης ως προς το βάθος και 

την έκταση της μεταρρύθμισης του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, μετα

ξύ του 2001 και του 2002, να οφείλεται εν μέρει και στα στοιχεία που προ

κύπτουν από την Απογραφή πληθυσμού του 2001, τα οποία, επηρεασμένα και 

από τη μετανάστευση, εμφανίζονται ευνοϊκότερα απ' ό,τι αναμενόταν. Η σχε

τικά μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στη δεκαετία του 1990 και οι ενδείξεις 

για τάσεις βελτίωσης στην πυραμίδα του πληθυσμού, αποτελέσματα και τα 

δύο της καταγραφής μέρους της μετανάστευσης στα επίσημα στοιχεία, μπο

ρεί να συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της γνώμης ότι οι εξελίξεις διαγράφο

νται λιγότερο δυσμενείς απ' ό,τι αναμενόταν. Αυτό, σε συνδυασμό και με τις 

πιέσεις από την πλευρά της κοινής γνώμης, μπορεί να οδήγησε στο συμπέ

ρασμα ότι η λήψη σκληρών μέτρων θα μπορούσε να αναβληθεί. 
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2.2. Η πιθανή πορεία της ελληνικής οικονομίας στις προσεχείς δεκαετίες 

και η αναγκαία απασχόληση για τη στήριξη της 

2.2.1. Ο ρυθμός ανόδου της ελληνικής οικονομίας στις προσεχείς δεκαετίες 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για μεν 

την περίοδο 1960-2000 έφθασε το 4% περίπου, ενώ για την περίοδο 1970-

2000 περιορίστηκε σε 2,5% περίπου. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για 

την ΕΕ (15) στην περίοδο 1970-2000 ήταν περίπου 2,4% και στην περίοδο 

1980-2000 περίπου 2,2% (OECD, National Accounts, Vol. I 1989-2000, Paris 

2002). Με βάση την εύλογη υπόθεση ότι οι τάσεις αυτές για την ΕΕ(15) θα 

συνεχιστούν, είναι σαφές ότι, για να υπάρχει ορατή προοπτική πραγματικής 

σύγκλισης προς το μέσο όρο της ΕΕ στις προσεχείς δεκαετίες, είναι απαραί

τητος ένας μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας της 

τάξης του 3%. 

Από την άποψη των αντικειμενικών συνθηκών και δεδομένων, η ελλη

νική οικονομία έχει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη ενός τέτοιου ρυθμού. 

Δεν θα ήταν μάλιστα αδικαιολόγητη η εκτίμηση ότι μπορεί να επιτευχθούν 

ρυθμοί ανόδου ακόμη υψηλότεροι από το ρυθμό που μόλις αναφέρθηκε, για 

πολλά χρόνια. 

Οι τάσεις του παρελθόντος, που προαναφέρθηκαν, αποτελούν σοβα

ρή ένδειξη ότι δεν λείπουν από την ελληνική οικονομία ούτε η εμπειρία ουσια

στικής και μακρόχρονης οικονομικής ανόδου, ούτε και οι δομές για την πραγ

ματοποίηση της. Σε χρονικό ορίζοντα δεκαετιών, δεν συντρέχουν λόγοι γιατί 

στο μέλλον δεν θα γίνει εφικτή πρόοδος ανάλογη με εκείνη του παρελθόντος. 

Ειδικότερα, η απόσταση που μας χωρίζει από τις αναπτυγμένες χώρες είναι 

ακόμη μεγάλη και τα περιθώρια προόδου με την υιοθέτηση λύσεων που έχουν 

δοκιμαστεί από άλλους -με την κατάλληλη πάντοτε προσαρμογή στις δικές 

μας συνθήκες- είναι μεγάλα. 

Οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση αυτών των περιθωρίων είναι 

σήμερα καλύτερες απ' ό,τι στο παρελθόν, λόγω και της ιδιότητας της χώρας 

μας ως μέλους της ΕΕ και της ΟΝΕ και των δεσμεύσεων που αυτή συνεπά

γεται ως προς τη μακροοικονομική διαχείριση και την οικονομική πολιτική 

γενικότερα. Εξασφαλίζεται έτσι ένα ικανοποιητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 

και ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι σοβαρής μακροοικονομικής αστάθειας, 

όπως εκείνη που παρατηρήθηκε για πολλά χρόνια στο πρόσφατο παρελθόν 

και συνέπεσε με τη σοβαρή επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου. 
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Υπάρχουν βεβαίως ακόμη σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, δίχως την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των οποίων η απρόσκοπτη οικονομική άνοδος θα 

εξακολουθήσει να συναντά δυσχέρειες. Όσο όμως και αν από την άποψη αυτή 

τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο ικανοποιητικά όσο θα ήθελε κανείς, συντε

λείται σημαντική πρόοδος, η οποία, ιδίως αν αναφέρεται κανείς σε μακρότερη 

περίοδο χρόνου, πρέπει να θεωρείται πάρα πολύ πιθανόν ότι θα συνεχιστεί. 

Εκτός όμως από τις προϋποθέσεις ικανοποιητικής ανόδου στο μέλλον, 

που προκύπτουν από τα δεδομένα, και η ίδια η ανάγκη πραγματικής σύγκλι

σης, από τη στιγμή που έγινε η επιλογή της ένταξης στην ΕΕ και την ΟΝΕ, 

θα οδηγήσει την ελληνική κοινωνία σε ένταση των προσπαθειών για την επί

τευξη των ικανοποιητικών ρυθμών ανόδου που απαιτούνται για το σκοπό 

αυτό. Η υιοθέτηση ενός στόχου διαμορφώνει κλίμα που συμβάλλει στην 

πραγματοποίηση του. 

Το ενδεχόμενο η ελληνική οικονομία να εισέλθει σε φάση επίμονης 

δυσπραγίας, με μέσους μακροχρονιότερους ρυθμούς ανόδου ουσιωδώς κάτω 

του 3%, θα μπορούσε να προκύψει μόνο σε δύο περιπτώσεις. Η μία θα ήταν 

αποτέλεσμα εκτεταμένης μακροοικονομικής κακοδιαχείρισης και ανισορρο

πιών στο εσωτερικό και η άλλη αποτέλεσμα απρόβλεπτων, παρατεταμένων 

δυσμενών εξελίξεων στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Τέτοια 

ενδεχόμενα δεν μπορεί να αποκλειστούν, αλλά και δεν διαγράφονται στον 

ορίζοντα. Το πρώτο ουσιαστικά αποκλείεται λόγω των κανόνων που, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, είναι υποχρεωμένη η χώρα μας να ακολουθεί ως μέλος της 

ΕΕ και της ΟΝΕ και το δεύτερο δεν πιθανολογείται. Με όσα γνωρίζουμε, 

όπως θα ήταν λογικό το 1960 να δεχθεί κανείς για την περίοδο 1960-2000 μια 

προοπτική ανόδου της τάξης του 3-4%, ακόμη περισσότερο εύλογο φαίνεται 

σήμερα να δεχθεί κανείς μια τέτοια προοπτική για την περίοδο 2000-2040. 

Αυτό διότι οι προϋποθέσεις που συγκέντρωνε η ελληνική οικονομία το 1960 

για οικονομική άνοδο γενικά υστερούσαν σε σχέση με τις σημερινές. Η χώρα 

ήταν τότε πολύ φτωχότερη και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες ασταθέστερες. 

2.2.2. Η αναγκαία αύξηση της απασχόλησης για την επίτευξη ικανοποιητικών 

ρυθμών οικονομικής ανόδου 

Η απασχόληση που θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθεί, μακροχρό

νια, μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής ανόδου της τάξης του 3%, θα εξαρ

τηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους ρυθμούς αύξησης της ακαθάριστης παρα

γωγικότητας της εργασίας. Θεωρητικά και κατά μια ακραία εκδοχή, θα ήταν 
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δυνατό ένας τέτοιος ρυθμός ανόδου να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική 

αύξηση της απασχόλησης. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να αναμένο

νται σοβαρές δυσμενείς επιδράσεις στο ασφαλιστικό, αν και όχι στην έκταση 

που προβλέπονται σύμφωνα με τις δημογραφικές-αναλογιστικές μελέτες που 

αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 1. Τότε όμως -λόγω της ταχείας αύξησης της 

παραγωγικότητας- θα ήταν πολύ γρήγορη και η άνοδος του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος, παράγοντας που θα διευκόλυνε λύσεις κοινωνικά ανεκτές. 

Ούτε όμως η διεθνής εμπειρία ούτε η ελληνική δικαιολογούν την υπό

θεση για μια τόσο γρήγορη άνοδο της ακαθάριστης παραγωγικότητας της 

εργασίας, για μια τόσο μακρά περίοδο χρόνου. 

Στον Πίνακα 2 δίνονται οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης της ακαθάρι

στης παραγωγικότητας της εργασίας για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας 

και για τους μη γεωργικούς τομείς. Ο πολύ υψηλός ρυθμός για το σύνολο της 

οικονομίας για την περίοδο 1960-1999 (3,5%) οφείλεται στο γεγονός ότι, στην 

περίοδο 1961-1971 και με βάση τα δεδομένα των αντίστοιχων απογραφών πλη

θυσμού για το εργατικό δυναμικό του πρωτογενή τομέα, ο μέσος ετήσιος ρυθ

μός αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στον τομέα αυτόν έφθασε το 

12,2%. Αυτό διότι στην περίοδο εκείνη, ενώ το αγροτικό προϊόν υπερδιπλασιά

στηκε, η απασχόληση στον αγροτικό τομέα μειώθηκε, λόγω και της έντονης 

τότε εξωτερικής μετανάστευσης, κατά 630 χιλ. άτομα ή κατά 33% περίπου. 

Είναι φανερό ότι η εξέλιξη αυτή ήταν εντελώς ασυνήθης, αναφερόταν σε οικο

νομία με τομεακή διάρθρωση που χαρακτηρίζει υποανάπτυκτη χώρα (πολύ 

υψηλά ποσοστά συμμετοχής του πρωτογενή τομέα στο προϊόν και την απα

σχόληση) και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για πιθανολόγηση των μελλοντι

κών εξελίξεων με αφετηρία τις τρέχουσες συνθήκες - όπου πλέον το μερίδιο 

του πρωτογενή τομέα στο προϊόν και την απασχόληση έχει περιοριστεί. 

Αντιπροσωπευτικότερα των μακροχρόνιων τάσεων που είναι πιθανό να επικρα

τήσουν στο μέλλον είναι τα μεγέθη του παρελθόντος που αναφέρονται στους 

μη γεωργικούς τομείς στον Πίνακα 2 -αφού αυτοί πια κυριαρχούν στην οικο

νομία- ή και τα στοιχεία για το σύνολο της οικονομίας, μετά όμως το 1970. 

Οι μακροχρονιότεροι ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας διεθνώς 

κυμαίνονται μεταξύ 1% και 2%. Οι εξελίξεις στην αμερικανική οικονομία, στη 

μακρά ανοδική φάση του τελευταίου οικονομικού κύκλου, δημιούργησαν την 

εντύπωση ότι ίσως οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 

για επιτάχυνση της αύξησης της παραγωγικότητας πάνω από τις έως τώρα 

μακροχρόνιες τάσεις. Και αν όμως ακόμη κάτι τέτοιο αποδειχθεί εφικτό, 

πράγμα για το οποίο αρκετοί ήδη αμφιβάλλουν, δεν είναι το πιθανότερο ότι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης της ακαθάριστης παραγωγικότητας 

της εργασίας στην Ελλάδα, 1960-1999 

Περίοδος 

1960-1999 

1970-1999 

1980-1999 

Σύνολο οικονομίας 

ΑΕΠ 

3,96 

2,45 

1,33 

Παραγωγικότητα 

3,50 

1,80 

0,44 

Περίοδος 

1961-1999 

1971-1999 

1981-1999 

Μη-γεωργικοί τομείς 

ΑΕΠ 

4,72 

3,05 

2,65 

Παραγωγικότητα 

2,50 

1,24 

0,92 

Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη, Ιαν. 2001 και Η Ελληνική Οικονομία 1960-
97, 1998. 

η ελληνική οικονομία με τις γνωστές οργανωτικές και άλλες αδυναμίες της θα 

είναι δυνατόν να παρουσιάσει από την άποψη αυτή εξαιρετικές επιδόσεις. 

Από την άλλη πλευρά, η χώρα μας διανύει ενδιάμεσο στάδιο οικονομικής ανά

πτυξης και τα περιθώρια αύξησης της παραγωγικότητας θα είναι για πολύ 

ακόμη σχετικά μεγάλα. Έτσι με μια δόση αισιοδοξίας - σε σύγκριση με τα 

δεδομένα του Πίνακα 2 - μπορεί κανείς να δεχθεί ότι, με μέσο ετήσιο ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 3%, στις προσεχείς δεκαετίες ο μέσος ετή

σιος ρυθμός αύξησης της ακαθάριστης παραγωγικότητας της εργασίας θα 

κυμανθεί μεταξύ 2,0-2,5%. Επισημαίνεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξη

σης της ακαθάριστης παραγωγικότητας της εργασίας για τους μη γεωργι

κούς τομείς της ελληνικής οικονομίας δεν υπερέβη το 2,5%, ακόμη και όταν 

ο υπολογισμός καλύπτει και την περίοδο πολύ γρήγορης ανάπτυξης της 

δεκαετίας του 1960, ενώ σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις του Πίνακα 2 για 

την περίοδο μετά το 1970 και έως και το 1999 ο εν λόγω ρυθμός σαφώς υπο

λείπεται του 2%. Σημειώνεται επίσης σχετικά ότι σε πρόσφατο άρθρο στο 

Economic Journal (David Blake, «Does it matter what type of pension scheme 

you have?» 110, Φεβρ. 2000, σελ. F46-F81) για τις προβλέψεις έως και το 

2050 για διάφορες ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούνται οι μακροχρόνιες τάσεις 

του παρελθόντος για το ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας που κυμαίνο

νται μεταξύ 1,5% και 2,5%. 

Η αναφορά στο ρυθμό οικονομικής ανόδου προκειμένου να γίνουν 

υποθέσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας είναι ουσιώδης. Είναι γνω

στό ότι ο ρυθμός αύξησης της ακαθάριστης παραγωγικότητας της εργασίας, 

από τον οποίο θα εξαρτηθούν αποφασιστικά και οι επιδόσεις της χώρας μας 
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από την άποψη της πραγματικής σύγκλισης, συναρτάται θετικά με το ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ. Συνήθως οι χαμηλότεροι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ συμ

βαδίζουν και με χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας. Και 

αυτό είναι ευεξήγητο. Ο ρυθμός ανόδου της παραγωγικότητας εξαρτάται, σε 

μεγάλο βαθμό, από τη μια πλευρά από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

στην παραγωγική διαδικασία και την ανάπτυξη νέων κλάδων παραγωγής και 

από την άλλη από τη μεγέθυνση της κλίμακας των παραγωγικών μονάδων, η 

οποία εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας. Τα περιθώρια για πρόοδο στα πεδία 

αυτά περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό όταν οι μεταβολές στα συνολικά μεγέ

θη είναι βραδείες και το ύψος των επενδύσεων, στις οποίες ενσωματώνεται 

σε μεγάλο βαθμό η νέα τεχνολογία και με την ευκαιρία των οποίων εισάγο

νται τα νέα οργανωτικά σχήματα, είναι σχετικά χαμηλό, όπως θα τείνει να 

είναι με ρυθμούς ανόδου του ΑΕΠ ουσιωδώς χαμηλότερους του 3%. Η γρή

γορη αύξηση του ΑΕΠ δημιουργεί αυξημένα περιθώρια απορρόφησης των 

κραδασμών που συνεπάγονται οι μεταβολές στη διάρθρωση της παραγωγής 

και της οικονομίας, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Με τις διεξόδους που δημιουργεί η γρήγορη αύξηση του 

ΑΕΠ για όσους αναπόφευκτα βλάπτονται από τις διαρθρωτικές αλλαγές, μει

ώνονται οι κοινωνικές αντιστάσεις στην πρόοδο και διευκολύνονται οι ανα

γκαίες μεταβολές. 

Με βάση τις παραδοχές που προηγήθηκαν για το ρυθμό ανόδου του 

ΑΕΠ και της ακαθάριστης παραγωγικότητας της εργασίας στις προσεχείς 

δεκαετίες, η απασχόληση θα χρειαζόταν να αυξάνει με μέσο ετήσιο ρυθμό 

0,5-1,0% περίπου, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των απασχολουμένων 

από 4.020 χιλ. άτομα το έτος 2000 θα έφθανε το 2040 μέγεθος που θα κυμαι

νόταν μεταξύ 4.900 και 5.980 χιλ. ατόμων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση της απασχόλησης, η αναγκαία για 

την πραγματοποίηση μέσου ετήσιου ρυθμού ανόδου 3% έως και το 2040, 

όπως προκύπτει από αξιόπιστες οικονομετρικές εκτιμήσεις της σχέσης μετα

ξύ του ΑΕΠ και των δύο βασικών συντελεστών παραγωγής, δηλαδή της εργα

σίας και των επενδύσεων για την περίοδο 1960-1999, που δίνονται στο 

Παράρτημα Α, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που προκύπτει από τους 

αριθμούς που μόλις αναφέρθηκαν. Αυτό θα ήταν αναμενόμενο, αν ληφθεί 

υπόψη ότι, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2, για την περίοδο 1970-1999 και 

για τους μη αγροτικούς τομείς, με ρυθμό ανόδου της τάξης του 3% ο ρυθ

μός αύξησης της παραγωγικότητας ήταν μόνο 1,25%, δηλαδή αρκετά χαμη

λότερος από τους ρυθμούς που έγινε δεκτό ότι θα επικρατήσουν στο μέλλον. 
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Η αισιοδοξία όμως των παραδοχών που προαναφέρθηκαν για την αύξηση της 

ακαθάριστης παραγωγικότητας της εργασίας στο μέλλον -σε σύγκριση με τις 

τάσεις που επικράτησαν στο παρελθόν- δικαιολογείται και από τις ανταγωνι-

στικότερες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείται να λειτουργήσει η ελληνι

κή οικονομία σε σχέση με την περίοδο 1970-2000. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως θα καταστεί σαφές από τα επόμενα, εκείνο 

που έχει σημασία για τα θέματα που εξετάζονται εδώ δεν είναι τόσο ο προσ

διορισμός του μελλοντικού μεγέθους της απασχόλησης που είναι το πιθανό

τερο, αλλά το μέγεθος που θα είναι κατ' ελάχιστον αναγκαίο. Εκείνο που έχει 

σημασία εδώ είναι, κάνοντας κανείς σχετικά συντηρητικές υποθέσεις για το 

ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ και σχετικά αισιόδοξες υποθέσεις για την αύξηση της 

ακαθάριστης παραγωγικότητας της εργασίας, πράγματα που οδηγούν σε 

συντηρητικές εκτιμήσεις για το ύψος της απασχόλησης, να διαπιστώσει ποια 

θα είναι η μελλοντική σχέση μεταξύ απασχολουμένων και συνταξιούχων και 

σε τι συμπεράσματα μπορεί αυτή να οδηγήσει για τις οικονομικές ροές του 

κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Αν η απασχόληση αποδειχθεί μεγαλύτε

ρη -πράγμα όχι απίθανο- οι οικονομικές συνθήκες του κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος θα είναι ανετότερες. 

2.3. Η αναγκαία αύξηση της απασχόλησης για τη διατήρηση υγιούς σχέσης 

μεταξύ του αριθμού των συνταξιούχων και του αριθμού των απασχο

λουμένων στις προσεχείς δεκαετίες 

2.3.1. Γενικά 

Για να εκτιμήσει κανείς στην αναγκαία αναλογιστική λεπτομέρεια την 

πιθανή μελλοντική πορεία των εσόδων και των δαπανών του κοινωνικοασφαλι

στικού συστήματος, απαιτούνται χωριστές εκτιμήσεις για κάθε μια από τις παρα

μέτρους του, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι αριθμοί των συνταξιούχων 

και των ασφαλισμένων κατά Ταμείο, τα μέσα επίπεδα των συντάξεων και των 

εισφορών και η εξέλιξη τους στο χρόνο ανά Ταμείο, η μέση ηλικία συνταξιοδό

τησης ανά Ταμείο και αρκετά άλλα. Δεδομένου ότι οι παραδοχές που είναι ανα

γκαίες για τη μελλοντική εξέλιξη κάθε μιας από τις παραμέτρους αυτές υπόκει

νται, ως εκ της φύσεως τους, σε σημαντικά περιθώρια σφάλματος, τα αποτελέ

σματα των υπολογισμών ενέχουν πάντοτε τον κίνδυνο ανάλογων σφαλμάτων. 

Για να εξετάσει όμως κανείς κατά πόσο πληρούνται οι βασικές προϋ

ποθέσεις για ισόρροπη εξέλιξη των οικονομικών ροών του κοινωνικοασφαλι-
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σπκού συστήματος ως συνόλου και για την αποφυγή μείζονος και γενικευμέ

νης οικονομικής κρίσης σε αυτό -σε αντιδιαστολή με τη λεπτομερή εκτίμηση 

των επιμέρους εισπράξεων και πληρωμών ανά Ταμείο- αρκεί η εξέταση της 

πιθανής πορείας της απασχόλησης, που αποτελεί το βασικό προσδιοριστικό 

παράγοντα των κοινωνικοασφαλιστικών εσόδων και του αριθμού των συνταξι

ούχων, που αποτελεί το βασικό προσδιοριστικό παράγοντα των δαπανών του. 

Όπως μόλις αναφέρθηκε, με δεδομένο το κοινωνικοασφαλιστικό 

σύστημα, η πορεία των δαπανών του ως συνόλου αποτελεί αρκετά στενή 

συνάρτηση του αριθμού των συνταξιούχων και στην παρούσα περίπτωση η 

μελλοντική πορεία του αριθμού αυτού μπορεί εύκολα να προσεγγιστεί. 

Μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι στις προσεχείς δεκαετίες το κλάσμα του 

εξαρτημένου, ηλικιωμένου αυτόχθονος πληθυσμού που θα λαμβάνει κάποιου 

είδους σύνταξη θα προσεγγίζει τη μονάδα. Οι αυξητικές τάσεις που επικρά

τησαν τις τελευταίες δεκαετίες, με ολοένα αυξανόμενη την ασφαλιστική κάλυ

ψη και οι οποίες ήδη έχουν περιορίσει στο ελάχιστο το ασφαλιστικά ακάλυ

πτο τμήμα των ηλικιωμένων, θα συνεχιστούν και στο μέλλον, με αποτέλεσμα 

το κλάσμα των ηλικιωμένων που δεν θα λαμβάνουν κάποιου είδους σύνταξη 

να τείνει προς το μηδέν. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, ο υπολογισμός του πλή

θους των συνταξιούχων τις προσεχείς τρεις δεκαετίες μπορεί να στηριχθεί σε 

γνωστά δημογραφικά δεδομένα -την κατά ηλικία σύνθεση του πληθυσμού-

και εναλλακτικές υποθέσεις για τη μέση ηλικία συνταξιοδότησης. Αυξανόμενη 

αβεβαιότητα προκύπτει μόνο για την περίοδο μετά το 2030, οπότε μπορεί να 

αρχίσουν να ωριμάζουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα μεταναστών που εισήλθαν 

στη χώρα στη δεκαετία του 1990, τα δημογραφικά δεδομένα για τους οποί

ους δεν είναι ακόμη γνωστά με βεβαιότητα. 

Σε σύγκριση με τον πιθανό μελλοντικό αριθμό των συνταξιούχων, η 

σχέση μεταξύ του αριθμού των απασχολουμένων και του ύψους των εισφο

ρών, με δεδομένο πάντοτε κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, υπόκειται σε μεγα

λύτερες αβεβαιότητες. Η διαφορά μεταξύ των κατά νόμο ασφαλιστικών 

εισφορών και των καταβαλλομένων είναι ακόμη πολύ σημαντική. Όχι μόνο 

διότι υπάρχουν ακόμη εργαζόμενοι που παραμένουν κοινωνικά ανασφάλιστοι 

αλλά και διότι, για όσους είναι ασφαλισμένοι, οι εισφορές δεν καλύπτουν 

παρά μέρος μόνο του χρόνου εργασίας τους ή/και των αμοιβών τους. Και η 

γενικότερη κακή πείρα ως προς την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των 

νόμων στη χώρα μας μπορεί, δικαιολογημένα, να δημιουργεί σοβαρές αμφι

βολίες κατά πόσον το χάσμα μεταξύ των κατά νόμον κοινωνικοασφαλιστικών 

εισφορών και των πραγματικών θα τείνει να γεφυρωθεί, έτσι ώστε και το κλά-

35 



σμα των εργαζομένων που θα καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές να τείνει σε 

συνεχή αύξηση, προσεγγίζοντας σταδιακά τη μονάδα. Θα μπορούσε δηλαδή 

κανείς να υποστηρίξει ότι η εισφοροδιαφυγή -αλλά και η εισφοροαποφυγή-

στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης θα εξακολουθήσει να είναι τόσο εκτε

ταμένη, ώστε η σχέση μεταξύ του πλήθους των απασχολουμένων και των 

εσόδων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος από τις εισφορές να παρα

μείνει αβέβαιη. 

Σε σχέση όμως με τους φόβους αυτούς, δεν πρέπει να λησμονείται ότι 

ο χρονικός ορίζοντας στον οποίον αναφερόμαστε εδώ καλύπτει δεκαετίες. 

Έτσι, ενώ είναι πράγματι πολύ πιθανόν ότι η πρόοδος στη σύλληψη της 

εισφοροδιαφυγής θα είναι βραδεία, εξαιτίας των αντιστάσεων των ενδιαφε

ρομένων αλλά και των οικονομικών συνθηκών μερίδας των εργοδοτών, δεν 

μπορεί να αγνοηθεί και η πείρα του παρελθόντος. Όπως συνάγεται σαφώς 

από τα στοιχεία του Πίνακα 3, η πρόοδος που συντελέστηκε από την άποψη 

της αύξησης των ασφαλιστικών εσόδων και της ασφαλιστικής κάλυψης των 

εργαζομένων μπορεί να υπήρξε βραδεία αλλά ήταν αποφασιστική. Έτσι οι 

κοινωνικές εισφορές από 5,7% του ΑΕΠ το 1960 έφθασαν το 1999 το 13,7% 

του ΑΕΠ, ενώ και ο αριθμός των ασφαλισμένων είναι πια μεγαλύτερος από 

τον αριθμό των εργαζομένων. Αν ληφθεί υπόψη η πράγματι πολύ μεγάλη πρό

οδος που συντελέστηκε στη διάρκεια του δεύτερου ημίσεως του 20ού αιώνα 

και ο μακρύς χρονικός ορίζοντας στον οποίον αναφέρονται οι εκτιμήσεις, 

είναι σαφές ότι η υπόθεση για πολύ στενότερη συσχέτιση μεταξύ απασχόλη-

ΠΙ ΝΑΚΑΣ 3 

Ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη % του εργατικού δυναμικού 

και κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές % του ΑΕΠ, 1960-1999 

Έτος 

(1) 

1961 

1971 

1981 

1991 

1998 

Εργ. δυναμικό 
(000) 

(2) 

3.686 

3.283 

3.543 

3.886 

4.444 

Άμεσα ασφαλισμένοι 
για κύρια σύνταξη (000) 

(3) 

2.284 

3.185 

3.664 

4.121 

4.198 

Στήλη (3) % 
Στήλης (2) 

(4) 

62,0 

97,0 

103,4 

106,0 

94,5 

Εισφορές % 
ΑΕΠ 

(5) 

5,6 

7,1 

9,0 

11,1 

13,5 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες 1968,1975, 1985, 1996, 2000, Υπ. Εθν. Οικονομίας, Βασικά 
Εθνικολογιστικά Μεγέθη, Ιαν. 2001. 
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σης και κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών στο μέλλον είναι εύλογη. Έτσι, αν 

αυτό που ενδιαφέρει είναι οι αδρές γραμμές των πιθανών μελλοντικών εξελί

ξεων για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ως σύνολο, δεν χρειάζεται να 

κάνει κανείς τη μακρά σειρά των υποθέσεων για τις πιθανές μελλοντικές ροές 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανά Ταμείο -όπως χρειάζεται στις λεπτομε

ρέστερες αναλογιστικού χαρακτήρα μελέτες που έχουν γίνει- υποθέσεις οι 

οποίες αναπόφευκτα εισάγουν πρόσθετα στοιχεία αβεβαιότητας στους υπο

λογισμούς και δίνουν λαβή σε αμφισβητήσεις. 

Εξακολουθεί βέβαια να είναι αλήθεια ότι, με τις μεγάλες αποκλίσεις 

από Ταμείο σε Ταμείο σχετικά με τους όρους εισφορών και παροχών, το οικο

νομικό αποτέλεσμα για το ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να είναι εντελώς δια

φορετικό ανάλογα με το πού εντάσσεται ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος. 

Έτσι από τη γνώση του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων και των εργα

ζομένων φαίνεται εκ πρώτης όψεως δύσκολο να συναχθεί οποιοδήποτε βάσι

μο συμπέρασμα για την πορεία των οικονομικών ροών του κοινωνικοασφαλι

στικού συστήματος. 

Στο σημείο αυτό όμως είναι ανάγκη να γίνει μια θεμελιώδης διάκριση, 

στην οποία έγινε ήδη αναφορά. Διάκριση δηλαδή μεταξύ, από τη μια πλευρά, 

επιμέρους προβλημάτων, που συνδέονται με την αναλογιστική επάρκεια επι

μέρους ρυθμίσεων σε συγκεκριμένα Ταμεία ή σε σχέση με συγκεκριμένες 

ομάδες εργαζομένων ή συνταξιούχων -θέματα που μπορεί να είναι πολύ 

σοβαρά, αλλά εκφεύγουν του αντικειμένου της παρούσας εργασίας- και από 

την άλλη ενός γενικότερου προβλήματος του κοινωνικοασφαλιστικού συστή

ματος, που οφείλεται στη δημογραφική δυναμική και το οποίο θα προέκυπτε 

ακόμη και αν, με βάση τα δεδομένα του παρελθόντος, δεν υπήρχαν επιμέ

ρους προβλήματα, όπως αυτά που μόλις αναφέρθηκαν. Δίχως τη διάκριση 

αυτή δημιουργείται σύγχυση, αφήνεται το πεδίο ανοικτό για αμφισβητήσεις, 

ακόμη και εκεί όπου τα δεδομένα είναι σαφή, και άγεται κανείς σε λύσεις που 

μπορεί να επιτείνουν αντί να απαμβλύνουν τις κοινωνικοασφαλιστικές ανισό

τητες και τον αντίκτυπο τους. 

Είναι προφανές ότι, στο βαθμό που το οικονομικό πρόβλημα του κοι

νωνικοασφαλιστικού συστήματος είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων ρυθμίσεων, 

που χαρακτηρίζονται από έντονη δυσαναλογία ασφαλιστικών υποχρεώσεων 

και δικαιωμάτων, που θα οδηγούσαν σε αδιέξοδο κάτω από οποιαδήποτε ρεα

λιστική σχέση μεταξύ του πλήθους των συνταξιούχων και των εργαζομένων 

που συνεισφέρουν στο στάδιο της ωριμότητας ενός κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος, η λύση τέτοιας φύσης προβλημάτων πρέπει να αναζητηθεί στη 
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μεταβολή των ρυθμίσεων αυτών και όχι στη διαιώνιση τους μέσα από μια 

γενική αύξηση των βαρών, με το πρόσχημα ότι το πρόβλημα είναι συνολικό

τερο και ανάγεται στη δυσμενή δημογραφική δυναμική. Η λύση δεν πρέπει να 

αναζητείται στην επιβάρυνση των νεότερων γενεών, οι οποίες, λόγω της μεγά

λης απόστασης χρόνου από τη συνταξιοδότηση, παρουσιάζουν μειωμένη ευαι

σθησία στα βάρη αυτά, επειδή όσοι απολαμβάνουν ασφαλιστικά προνόμια 

ασκούν εντονότερη πίεση για τη διατήρηση τους. Μια τέτοια τακτική, εκτός 

από το ότι είναι κοινωνικά άδικη, μπορεί, μέσα από την επιβάρυνση του συνο

λικού εργατικού κόστους, να ασκεί και σοβαρή δυσμενή επιρροή στις οικονο

μικές εξελίξεις. (Το τελευταίο αυτό θέμα εξετάζεται στο επόμενο κεφάλαιο). 

Είναι επίσης προφανές ότι, όσο η σχέση μεταξύ του αριθμού των 

εργαζομένων και του ηλικιωμένου εξαρτημένου πληθυσμού διατηρείται υγιής, 

δεν συντρέχει κανένας λόγος για ουσιώδεις μεταβολές στο ασφαλιστικό καθε

στώς για όσες ομάδες ασφαλισμένων ο συσχετισμός μεταξύ ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων είναι αναλογιστικά εύλογος. Η δημιουργία 

γενικότερης αναστάτωσης με ό,τι αυτή συνεπάγεται δεν είναι μόνο περιττή 

αλλά και εξαιρετικά επιβλαβής. Οι παρεμβάσεις πρέπει να αφορούν μόνο τις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει το πρόβλημα. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη αναφέρθηκε, στα επόμενα δεν εξετά

ζεται η αναλογιστική υγεία και η κοινωνικοασφαλιστική λογική των επιμέρους 

ρυθμίσεων κατά Ταμείο ή ομάδα εργαζομένων. Εξετάζεται μόνο η πιθανή 

πορεία των βασικών συνολικών μεγεθών -πλήθους συνταξιούχων και πλήθους 

εργαζομένων που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές- και των συσχετισμών 

μεταξύ τους και η πιθανότητα να προκύψει γενικότερο και συνολικότερο κοι

νωνικοασφαλιστικό πρόβλημα εξαιτίας δυσμενών εξελίξεων στο συσχετισμό 

αυτό. Είναι σαφές ότι, όσο η σχέση μεταξύ αριθμού συνεισφερόντων και 

αριθμού συνταξιούχων διατηρείται κατά βάση υγιής, με την έννοια ότι με 

τέτοιες σχέσεις λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο αποδεκτά κοινωνικοασφαλι

στικά συστήματα σε άλλες χώρες, τα προβλήματα πρέπει να αναζητούνται 

στις επιμέρους ρυθμίσεις και όχι στο συσχετισμό συνεισφερόντων και 

εισπραττόντων. 

2.3.2. Εκτιμήσεις 

Το επίπεδο των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών, ως ποσοστό των 

αμοιβών των απασχολουμένων (Ε), που απαιτείται για την εξισορρόπηση εσό

δων και δαπανών ενός αναδιανεμητικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 
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καθορισμένων παροχών, όπως το ελληνικό, είναι κατά βάση συνάρτηση τεσ

σάρων βασικών μεταβλητών δηλαδή του πλήθους των συνεισφερόντων (Α), 

του πλήθους των συνταξιούχων (Σ), της μέσης αμοιβής των εργαζομένων (μ) 

και της μέσης σύνταξης των συνταξιούχων (σ), ως εξής: 

Ε = (Σ/Α).(σ/μ) 

Με βάση τη σχέση αυτή, στον Πίνακα 4 δίνεται η αναγκαία κοινωνικο

ασφαλιστική εισφορά ως ποσοστό του μέσου επιπέδου αμοιβών των απασχο

λουμένων, με εναλλακτικές υποθέσεις ως προς τη σχέση μέσης σύνταξης 

προς το μέσο μισθό (από 65% έως και 75%) και για το εργατικό δυναμικό και 

τον πληθυσμό των ηλικιών 65 ετών και άνω σύμφωνα με την Απογραφή του 

1991 και για την απασχόληση σύμφωνα με τις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού 

του 1991. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό του μέσου μισθού 

Αριθμός συνεισφερόντων 

Εργατικό 

δυναμικό 1991 

(000) 

3.887 

3.887 

3.887 

Απασχολούμενοι 

1991 

(000) 

3.632 

3.632 

3.632 

Αριθμός 

συνταξιούχων 

(άτομα ετών 65+ 

ετών, 1991) (000) 

1.404 

1.404 

1.404 

1.404 

1.404 

1.404 

Μέση σύνταξη 

ως ποσοστό % 

μέσου μισθού 

65 

70 

75 

65 

70 

75 

Ασφαλιστικές 

εισφορές % 

μέσου μισθού 

23,4 

25,3 

27,1 

25,1 

27,1 

29,0 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4, το επίπεδο των κοινωνικοασφαλι

στικών εισφορών (εργοδοσίας και εργαζόμενου) ως ποσοστό του μισθού, που 

απαιτείται για την κάλυψη των δαπανών του συστήματος, κυμαίνεται μεταξύ 

23% και 29%. Πρόκειται ασφαλώς για αρκετά υψηλά ποσοστά, τα οποία όμως 

υπολείπονται σε σημαντικό βαθμό από τα νομοθετημένα, τα οποία φθάνουν 

και το 40% και συγκαταλέγονται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη. Το 

υψηλότερο επίπεδο των νομοθετημένων συναρτάται με την εισφοροδιαφυγή, 

καθώς επίσης και με το γεγονός ότι πολλά άτομα κάτω των 65 εισπράττουν 

συντάξεις, ενώ και η μέση σύνταξη ως ποσοστό του μέσου μισθού υπερβαί

νει σε πολλές περιπτώσεις το 75%. 
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Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι η πυραμίδα του πληθυσμού 

το 1991 και η σχέση ηλικιωμένου εξαρτημένου πληθυσμού προς ενεργό πλη

θυσμό, που αυτή συνεπαγόταν, επιτρέπουν τη βιώσιμη λειτουργία ενός εύλο

γου κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Ενός συστήματος δηλαδή όπου οι 

εισφορές ως ποσοστό του μισθού δεν θα είναι υπέρμετρες, όπου η εισφο-

ροδιαφυγή δεν θα είναι μεγάλη, όπου η σχέση μέσης σύνταξης προς μέσο 

μισθό δεν θα υπερβαίνει το 75% και όπου η συντάξιμη ηλικία θα βρίσκεται σε 

εύλογη σχέση με το προσδόκιμο ζωής και τη φυσική κατάσταση των συντα

ξιοδοτουμένων. Είναι απόλυτα σαφές ότι, με ασφαλιστικές ρυθμίσεις που 

συνεπάγονται εκ προοιμίου ανισορροπία μεταξύ της συνεισφοράς του ασφα

λισμένου στο σύστημα και των παροχών που αυτός θα αντλήσει από αυτό (με 

χαμηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξεις που φθάνουν το 100% 

των αποδοχών ή και περισσότερο, κ.ά.), με τις τελευταίες να υπερακοντίζουν 

κατά πολύ τις πρώτες, δεν είναι δυνατό να ισορροπήσει το κοινωνικοασφαλι

στικό σύστημα, όποια και να είναι η σχέση εξαρτημένου πληθυσμού προς τον 

αριθμό των συνεισφερόντων. 

Στον Πίνακα 5 δίνεται το αναγκαίο μέγεθος εργατικού δυναμικού και 

απασχόλησης στην περίοδο 2001-2041, έτσι ώστε οι σχέσεις που ίσχυαν το 

1991 μεταξύ των μεγεθών αυτών και του εξαρτημένου πληθυσμού των ηλι

κιών 65 ετών και άνω (2,76 μέλη του εργατικού δυναμικού προς ένα συνταξι

ούχο ή 2,54 απασχολούμενοι ανά συνταξιούχο), να εξακολουθήσουν να ισχύ

ουν έως και το 2041. Τα επίπεδα των σχέσεων αυτών το 1991 μπορεί, όπως 

μόλις εξηγήθηκε, να θεωρηθούν αρκετά ικανοποιητικά. 

Οι εκτιμήσεις της πληθυσμιακής πυραμίδας για τα έτη έως και το 

2041, με βάση τις οποίες υπολογίστηκαν τα μεγέθη της στήλης 2 του Πίνακα 

5, οι οποίες έγιναν στο ΚΕΠΕ (Ηλίας Πούπος) και οι οποίες δεν διαφέρουν 

ουσιωδώς από άλλες ανάλογες εκτιμήσεις που έχουν γίνει, στηρίζονται στα 

εξής δεδομένα: 

• Στην πληθυσμιακή πυραμίδα σύμφωνα με την Απογραφή του 1991. 

• Στους πίνακες επιβίωσης ανά πενταετή ομάδα ηλικιών της ΕΣΥΕ. 

• Στα ειδικά ποσοστά γεννητικότητας κατά κλιμάκια ηλικίας του 1991. 

Στα σχετικά μεγέθη δεν περιλαμβάνεται η εξωτερική μεταναστευτική 

κίνηση. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι οι μεγάλες διαφορές στη 

μεταβολή του αριθμού των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω από δεκαετία σε 

δεκαετία (στήλη 2, Πίνακα 5), οι οποίες μπορεί να ξενίσουν τον αναγνώστη, 

συνδέονται με τις ιστορικές περιπέτειες του έθνους. Ειδικότερα η αύξηση του 
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πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω κατά 344 χιλ. περίπου από το 1991 στο 

2001 είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των γεννήσεων στην περίοδο 

πριν το 1936, ύστερα από τη μικρασιατική καταστροφή και το ρεύμα των προ

σφύγων στη χώρα, σε συνδυασμό και με την υψηλή γεννητικότητα της επο

χής εκείνης. Η πολύ μικρότερη υπολογιζόμενη αύξηση στη δεκαετία 2001-

2001 (78 χιλ. μόνο) συνδέεται με τη μεγάλη κάμψη των γεννήσεων στην 

περίοδο 1936-1946 αλλά και την αυξημένη θνησιμότητα στην περίοδο αυτή, 

λόγω των δεινών του πολέμου. Τα μεγέθη αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη οι 

κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις να προσδιορίζονται σε αναφορά με τον 

ευρύ χρονικό ορίζοντα που υπαγορεύει η φύση του φαινομένου και τον κίν

δυνο να προκύψουν σοβαρά αδιέξοδα, όταν δίνονται λύσεις με γνώμονα βρα-

χυχρονιότερες σκοπιμότητες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Εργατικό δυναμικό και απασχόληση 2001-2041, αναγκαία για τη διατήρηση 

των σχέσεων των μεγεθών αυτών προς ηλικιωμένο εξαρτημένο πληθυσμό, 

οι οποίες ίσχυαν κατά την Απογραφή του 1991 

Έτος 

(1) 

1991 

(Απογραφή) 

2001 

(Εκτίμηση)* 

2011 

(Εκτίμηση) 

2021 

(Εκτίμηση) 

2031 

(Εκτίμηση) 

2041 

(Εκτίμηση) 

Πληθυσμός 

65 ετών και άνω 

(Χΐλ·) 

(2) 

1.404 

1.744 

1.822 

1.862 

1.965 

2.106 

Εργ. δυναμικό (σχέση 

προς πληθ. 65 ετών 

και άνω, 1991) (χιλ.) 

(3) 

3.886 

4.825 

5.042 

5.153 

5.440 

5.828 

Απασχόληση (σχέση 

προς πληθ. 65 ετών 

και άνω, 1991) (χιλ.) 

(4) 

3.572 

4.435 

4.635 

4.737 

5.000 

5.358 

* Κατά τη στιγμή της συγγραφής δεν είχαν ακόμη δημοσιευθεί στοιχεία της Απογραφής πληθυσμού 
του 2001 κατά ηλικίες. 
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Στον Πίνακα 6, με βάση τα δεδομένα της Απογραφής του 1991, δίνο

νται οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης που απαιτούνται έτσι ώστε η απασχό

ληση να φθάσει τα μεγέθη που δίνονται στον Πίνακα 5 και να διατηρηθεί η 

σχέση του εργατικού δυναμικού προς τον ηλικιωμένο εξαρτημένο πληθυσμό, 

που ίσχυε το 1991. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μεγέθη παραπλήσια με 

εκείνα που ίσχυσαν στην Ελλάδα κατά μέσο όρο τις τελευταίες δεκαετίες και 

τα οποία θα μπορούσαν, όπως προκύπτει και από όσα αναφέρθηκαν σε προη

γούμενο κεφάλαιο, να επιτευχθούν με σχετικά ήπιους ρυθμούς οικονομικής 

ανόδου, της τάξης του 2,5-3%. Σημειώνεται εδώ ότι, ενώ η αναγκαία απα

σχόληση για τη στήριξη ρυθμού οικονομικής ανόδου 3% θα φθάσει το 2041 

σε μέγεθος το οποίο, ανάλογα με το ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας, 

θα κυμανθεί, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, μεταξύ 4.900 και 5.980 χιλ. ατό

μων, η αναγκαία απασχόληση για τη διατήρηση ικανοποιητικής σχέσης μετα

ξύ εξαρτημένου ηλικιωμένου πληθυσμού και εργαζομένων (Πίνακας 5) το 

2041 εκτιμάται σε 5.358 χιλ. άτομα. Πρόκειται για μέγεθος συμβατό με τις 

πιθανές ανάγκες της οικονομίας σε απασχόληση για τη στήριξη ικανοποιητι

κού ρυθμού ανόδου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχετικά υψηλοί ρυθμοί της δεκαετίας 1991-

2001 (Πίνακας 6) οφείλονται στην ταχύτερη αύξηση του ηλικιωμένου εξαρ

τημένου πληθυσμού στη δεκαετία αυτή σε σχέση με τις επόμενες, για λό

γους που εξηγήθηκαν πιο πάνω. Η αύξηση αυτή όμως δεν επηρεάζει ουσιω

δώς το μακροχρονιότερο ρυθμό, που δίνεται στην τελευταία γραμμή του 

Πίνακα 6. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης για την περίοδο 

1991-2041, που απαιτούνται για να διατηρηθεί η σχέση της απασχόλησης 

προς τον ηλικιωμένο εξαρτημένο πληθυσμό, που ίσχυε το 1991 

Περίοδος 

1991-2001 

2001-2011 

2011-2021 

2021-2031 

2031-2041 

1991-2041 

Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 

2,2 

0,5 

0,2 

0,6 

0,7 

0,8 
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2.4. Η πιθανή πορεία της απασχόλησης με βάση τις δημογραφικές τάσεις 

του αυτόχθονα πληθυσμού 

2.4.1. Παραδοχές και εκτιμήσεις αναφοράς 

Στον Πίνακα 7 δίνονται εκτιμήσεις για την εξέλιξη του πληθυσμού, του 

ενεργού πληθυσμού (ηλικίες 15-65 ετών), του εργατικού δυναμικού και της 

απασχόλησης, με την υπόθεση ενός δημογραφικά κλειστού συστήματος 

(χωρίς δηλαδή τον συνυπολογισμό των μεταναστών). 

Οι εκτιμήσεις του πληθυσμού προέρχονται από την πηγή που ανα

φέρθηκε ήδη σχετικά με τον Πίνακα 5. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Εργατικό δυναμικό και απασχόληση 1991-2041 

με βάση τις σχέσεις των μεγεθών αυτών προς τον πληθυσμό 

που ίσχυαν κατά την Απογραφή του 1991 

Έτος 

Ο) 
1991 (Απογραφή) 

2001 (Εκτίμηση) 

2011 (Εκτίμηση 

2021 (Εκτίμηση 

2031 (Εκτίμηση) 

2041 (Εκτίμηση) 

Πληθυσμός 

(Χ*.) 

(2) 

10.260 

10.212 

10.024 

9.523 

8.897 

8.184 

Πληθυσμός 

15-65 ετών (χιλ.) 

(3) 

6.880 

6.876 

6.663 

6.319 

5.797 

5.033 

Εργ. δυναμικό 

(χιλ.) 

(4) 

3.887 

3.885 

3.765 

3.570 

3.275 

2.844 

Απασχόληση 

(Χιλ.) 

(5) 

3.572 

3.570 

3.459 

3.280 

3.009 

2.613 

Οι εκτιμήσεις για το εργατικό δυναμικό για την περίοδο 2001-2041, 

που δίνονται στον Πίνακα 7, στηρίζονται επίσης στην υπόθεση ότι η σχέση 

μεταξύ του πληθυσμού των ηλικιών 15-65 ετών και μεγέθους αυτού, που επι

κράτησε το 1991 (0,565), με βάση τα δεδομένα της τότε απογραφής, θα ισχύ

σει και στο μέλλον. Ανάλογη υπόθεση έγινε και για το επίπεδο της ανεργίας, 

προκειμένου να εκτιμηθεί η απασχόληση (στήλη 5, Πίνακα 7). Δεν πρόκειται 

ασφαλώς για τις πιο εύλογες υποθέσεις που θα μπορούσε να υιοθετήσει 

κανείς, προκειμένου να προσεγγίσει την πιθανή μελλοντική εξέλιξη στα μεγέ-
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θη που δίνονται στις στήλες 4 και 5 του Πίνακα 7. Είναι όμως χρήσιμες ως 

σημείο αναφοράς και καθιστούν αμέσως σαφείς τους λόγους για τα απαισιό

δοξα συμπεράσματα μελετών που στηρίζονται στην υπόθεση του δημογραφι

κά κλειστού συστήματος. 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 7 γίνεται σαφές ότι: 

Ο αν ο πληθυσμός της χώρας και η κατά ηλικία σύνθεση του στην περίο

δο 1991-2041 θα είναι αποτέλεσμα μόνο της φυσικής του κίνησης 

(θανάτων και γεννήσεων) με βάση τα σχετικά δεδομένα του 1991 και 

• αν η έκταση της συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό 

και το ποσοστό ανεργίας μείνουν σταθερά όπως ήταν το 1991, 

τότε τόσο το εργατικό δυναμικό όσο και η απασχόληση θα τείνουν σε έντο

νη συρρίκνωση έως και το 2041. Ειδικότερα τα μεγέθη αυτά θα τείνουν σε 

μείωση με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 0,7-0,8 %. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 7, η σχέση 

μεταξύ αριθμού εργαζομένων και αριθμού συνταξιούχων, που αποτελεί βασι

κό προσδιοριστικό παράγοντα της οικονομικής βιωσιμότητας του κοινωνικοα

σφαλιστικού συστήματος, θα τείνει να χειροτερεύσει δραματικά. Όπως φαί

νεται από τον Πίνακα 8, έναντι 2,8 περίπου ενεργών ατόμων για κάθε άτομο 

ηλικίας 65 ετών και άνω το 1991, το αντίστοιχο μέγεθος το 2041 θα περιορι

στεί στο ήμισυ περίπου (1,35). Αν ως βάση σύγκρισης χρησιμοποιηθεί ο πλη

θυσμός των ηλικιών 60 ετών και άνω, τότε η αντίστοιχη σχέση μειώνεται από 

1,9 το 1991 σε 1,0 μόνο το 2041. Είναι φανερό ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκο

λο αν όχι αδύνατο για κάθε 1-1,5 εργαζόμενο να συνεισφέρει αρκετά για τη 

συντήρηση ενός συνταξιούχου. 

Στον Πίνακα 9 δίνονται οι διαφορές στα μεγέθη απασχόλησης και 

εργατικού δυναμικού, που εμφανίζονται στους Πίνακες 5 και 7 αντίστοιχα. Τα 

μεγέθη δηλαδή που προκύπτουν, για την περίοδο 1991-2041, από τη μια 

πλευρά με βάση τη φυσική κίνηση του αυτόχθονος πληθυσμού του 1991 και 

την υπόθεση ότι ο βαθμός συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμι

κό και το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνουν στα επίπεδα του 1991 και από 

την άλλη, έτσι ώστε η απασχόληση να αυξάνει με τους ρυθμούς που χρειά

ζονται για να διατηρηθεί η σχέση του ηλικιωμένου εξαρτημένου πληθυσμού 

-που θα αυξάνει, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5- προς τον αριθμό των απα

σχολουμένων στα επίπεδα του 1991. (Όπως ήδη σημειώθηκε, με βάση τη διε

θνή εμπειρία, τα επίπεδα αυτά κρίνονται ικανοποιητικά από την άποψη της 

βιωσιμότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Λόγοι μεταξύ ενεργού και ηλικιωμένου εξαρτημένου πληθυσμού 1991-2041 

Λόγος πληθυσμού 15-65 ετών 

προς πληθυσμό 65 ετών 

και άνω 

Λόγος εργατικού δυναμικού 

προς πληθυσμό 65 ετών 

και άνω 

Έτος 

1991 

(Απογραφή) 

4,9 

2,77 

2001 

3,9 

2,23 

2011 

3,7 

2,06 

2021 

3,4 

1,92 

2031 

2,9 

1,67 

2041 

2,4 

1,35 

Τα μεγέθη του Πίνακα 9 φαίνονται εκ πρώτης όψεως εξόχως απειλη

τικά, αφού το κενό μεταξύ της απασχόλησης, όπως αυτή είναι ενδεχόμενο να 

προκύψει με βάση τη φυσική κίνηση του αυτόχθονος πληθυσμού του 1991 και 

την υπόθεση ότι ο βαθμός συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμι

κό και το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνουν στα επίπεδα του 1991, και εκεί

νης που θα χρειαζόταν για να διατηρηθεί μια ικανοποιητική σχέση μεταξύ του 

αριθμού των εργαζομένων και των συνταξιούχων -ο αριθμός των οποίων θα 

αυξάνει- είναι πολύ μεγάλο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Διαφορές εργατικού δυναμικού και απασχόλησης μεταξύ Πινάκων 7 και 5 

Έτος 

2001 

2011 

2021 

2031 

2041 

Εργατικό δυναμικό 

940 

1.277 

1.583 

2.165 

2.984 

Απασχόληση 

865 

1.176 

1.456 

1.991 

2.744 

2.4.2. Η πιθανοφάνεια των εκτιμήσεων αναφοράς 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η παραδοχή ενός δημογραφικά κλει

στού συστήματος δεν είναι ρεαλιστική στην παρούσα περίπτωση και αυτό 
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περιορίζει την αξία των εκτιμήσεων που στηρίζονται σε μια τέτοια παραδοχή 

όσο λεπτομερείς και όσο δόκιμοι και αν είναι οι σχετικοί αναλογιστικοί υπο

λογισμοί. Αυτό ήδη γίνεται φανερό από τις εξελίξεις της δεκαετίας του 1990, 

με τον πληθυσμό το 2001, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, να φθάνει 

τα 10.940 χιλιάδες άτομα έναντι 10.212 χιλ. ατόμων, όπως θα συνέβαινε αν 

το σύστημα ήταν δημογραφικά κλειστό. Η διαφορά είναι αποτέλεσμα της 

μετανάστευσης, η οποία είναι αμφίβολο αν έχει συλληφθεί στο σύνολο της 

από την απογραφική διαδικασία. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν αλλά 

και απ' ό,τι φαίνεται από τα επόμενα, δεν φαίνεται καθόλου πιθανό ότι ο 

συνολικός πληθυσμός της χώρας θα διολισθήσει σε επίπεδα λίγο μόνο ανώ

τερα των 8 εκατ. κατοίκων το έτος 2041, όπως στην ουσία γίνεται δεκτό, αλλά 

δεν τονίζεται επαρκώς στις δημογραφικές-αναλογιστικές μελέτες που έχουν 

γίνει και οι οποίες αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 1. 

Είναι φανερό ότι τα μεγέθη του Πίνακα 7 μπορεί να ακολουθήσουν 

διαφορετική πορεία εξαιτίας: 

• της πιθανής μεταναστευτικής κίνησης -η οποία, όπως αναφέρθηκε, 

δεν ελήφθη υπόψη για τους υπολογισμούς-

• μελλοντικών μεταβολών στη γεννητικότητα, 

• μεταβολών στα ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό 

δυναμικό και 

D μεταβολών στο ποσοστό ανεργίας. 

Η πορεία αυτών των μεγεθών και παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε 

διαφορετικές εξελίξεις, με τα σχετικά μεγέθη να διαμορφώνονται σε επίπεδα 

διαφορετικά από εκείνα που λαμβάνονται από μονοσήμαντες δημογραφικές 

προβολές με βάση τον αυτόχθονα πληθυσμό και πλησιέστερα προς τις αισιο-

δοξότερες εκδοχές των εναλλακτικών σεναρίων της μελέτης του INE. 

Η εκτίμηση της πορείας των βασικών κοινωνικοασφαλιστικών μεγεθών 

με βάση την πιθανή φυσική κίνηση του αυτόχθονος πληθυσμού στο μέλλον 

αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, αναγκαία και χρήσιμη άσκηση. Δεν αποτελεί 

όμως την κατάλληλη βάση για τη συναγωγή τελικών συμπερασμάτων και τη 

διαμόρφωση πολιτικής. Αυτό διότι, απλούστατα, εκτιμήσεις αυτού του είδους, 

όσο και αν αποτέλεσαν τη βάση για συναγωγή συμπερασμάτων στην Έκθεση 

Σπράου και στη Μελέτη ΟΟΣΑ -ίσως δε, απ' ό,τι φαίνεται και στην υπό εκπό

νηση μελέτη του αγγλικού Οίκου- συνεπάγονται εξελίξεις στην οικονομία που 

είναι όχι μόνο ανεπιθύμητες αλλά και όχι ιδιαίτερα πιθανές. 

Όπως προαναφέρθηκε, η ελληνική οικονομία διέρχεται ένα ενδιάμεσο 

στάδιο ανάπτυξης και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της και περιορι-
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σμού του χάσματος μεταξύ του ελληνικού επιπέδου διαβίωσης και του αντί

στοιχου σε περισσότερο αναπτυγμένες χώρες είναι μεγάλες. Η μακροχρόνια 

μείωση της απασχόλησης με συρρίκνωση της το 2041 στα δύο τρίτα του αντί

στοιχου επιπέδου της το 1991 -όπως συνεπάγονται οι υπολογισμοί του 

Πίνακα 7- δεν είναι πολύ πιθανή αλλά ούτε και καθόλου επιθυμητή. 

Οι προοπτικές του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος θα ήταν πράγ

ματι σκοτεινές, αν για την οικονομική βιωσιμότητα του χρειάζονταν ρυθμοί 

αύξησης της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού ανέφικτοι από την 

οικονομική άποψη, πράγμα όμως το οποίο, όπως εξηγήθηκε στα προηγούμε

να, δεν φαίνεται να συμβαίνει. Το γεγονός και μόνον ότι είναι πράγματι πολύ 

πιθανόν να προκύψουν εμπόδια από την άποψη της προσφοράς εργατικού 

δυναμικού με πηγή τον αυτόχθονα πληθυσμό και με συνέχιση των χαμηλών 

ρυθμών γεννήσεων έχει τη σημασία του και μπορεί από άλλες πλευρές να 

βαρύνει πολύ. Από την άποψη όμως της οικονομικής βιωσιμότητας του ασφα

λιστικού συστήματος δεν αποτελεί κατανάγκην μείζον πρόβλημα. Η ελληνική 

οικονομία και η ελληνική κοινωνία δεν έχουν λόγους να ακολουθήσουν την 

κατιούσα, ελλείψει αυτόχθονος εργατικού δυναμικού, τη στιγμή που θα είναι 

εύκολο να το προμηθευθούν μέσω της μετανάστευσης αλλά και μέσω της 

αύξησης των ποσοστών συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό 

δυναμικό, καθώς και μέσω της μείωσης της ανεργίας. Για αύξηση της γεννη

τικότητας δεν γίνεται λόγος, αφού οι εξελίξεις στο φαινόμενο αυτό είναι εξαι

ρετικά δύσκολο να προβλεφθούν. 

Η επιχειρηματολογία για κίνδυνο κατάρρευσης του ελληνικού κοινωνι

κοασφαλιστικού συστήματος που αναπτύχθηκε στην Έκθεση Σπράου, στη 

σχετική εργασία του ΟΟΣΑ καθώς επίσης και -σε μικρότερο αλήθεια βαθμό-

στην πρόσφατη εργασία του INE, στηρίζεται υπέρμετρα σε δημογραφικές 

προβολές και επομένως και σε υποθέσεις για την εξέλιξη της απασχόλησης 

και του εργατικού δυναμικού με καθαρά δημογραφική λογική και χωρίς να 

λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι οικονομικοί παράγοντες. Εάν η ελληνική οικο

νομία ήταν ένα κλειστό σύστημα, στο οποίο η απασχόληση και το εργατικό 

δυναμικό ήταν ευθεία συνάρτηση της φυσικής κίνησης του αυτόχθονος πλη

θυσμού, τότε οι εκτιμήσεις για επικείμενη χρεοκοπία θα ήταν βάσιμες. Με 

βάση τις εκτιμήσεις στις οποίες στηρίζονται τα μεγέθη του Πίνακα 7, ο πλη

θυσμός της Ελλάδας από 11 περίπου εκατ. το 2001 θα μειωνόταν, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, σε 8 περίπου εκατ. το 2041 και, όπως παρατηρήθηκε, η αναλο

γία των γερόντων σε σχέση με τους ενεργούς θα ήταν τόσο υψηλή, ώστε για 

τη βιωσιμότητα του συστήματος θα χρειαζόντουσαν γενναίες περικοπές στα 
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συνταξιοδοτικά δικαιώματα με αύξηση των ορίων ηλικίας, μείωση του ποσο

στού αναπλήρωσης, κλπ. Πόσοι όμως θα πίστευαν ότι τέτοιες δημογραφικές 

εξελίξεις θα ήταν πιθανές σε μια οικονομία με καλές προοπτικές ανάπτυξης; 

Σε ποια άλλη γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία, όπως έχει τις προοπτικές 

να είναι η ελληνική οικονομία στο μέλλον, παρατηρήθηκαν τέτοιες καταστρο

φικές μειώσεις πληθυσμού και απασχόλησης; 

Τονίζεται για άλλη μια φορά, ότι, παράλληλα με τις πιθανές εξελίξεις 

στη φυσική κίνηση του αυτόχθονος πληθυσμού, ως του κρίσιμου προσδιορι

στικού παράγοντα της βιωσιμότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, 

πολύ μεγάλη σημασία έχει και η εξέταση κατά πόσον η πιθανή πορεία της 

ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει στη δημιουργία ικανοποιητικού αριθμού 

νέων θέσεων εργασίας, έτσι ώστε ο λόγος μεταξύ εισφερόντων και συνταξι

ούχων να διατηρηθεί σε υγιή επίπεδα. 

2.4.3. Εκτιμήσεις με μεταβαλλόμενες παραμέτρους ανεργίας και συμμετοχής 

στο εργατικό δυναμικό 

Στους Πίνακες 10, 11 και 12 δίνονται εκτιμήσεις της πιθανής εξέλιξης της 

απασχόλησης με βάση εναλλακτικές υποθέσεις για την πορεία των ποσοστών 

συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και της ανεργίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Εκτιμήσεις για την απασχόληση με αυξανόμενη συμμετοχή 

του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και μειούμενη ανεργία, 

2001-2041: Υπόθεση Α 

Έτος 

(1) 

1991 

(Απογραφή) 

2001 

2011 

2021 

2031 

2041 

Πληθυσμός 

15-65 ετών 

(Χιλ.) 

(2) 

6.880 

6.876 

6.663 

6.319 

5.797 

5.033 

% Συμμετοχής 

στο εργατικό 

δυναμικό 

(3) 

0,56 

0,6 

0,65 

0,7 

0,75 

0,75 

Εργατικό 

δυναμικό 

(Χιλ.) 

(4) 

3.887 

4.126 

4.331 

4.423 

4.348 

3.775 

Ποσοστό 

ανεργίας 

(5) 

0,08 

0,1 

0,07 

0,05 

0,03 

0,03 

Ανεργία 

(χιλ.) 

(6) 

314 

413 

303 

221 

130 

113 

Απασχόληση 

(χιλ.) 

(7) 

3.573 

3.713 

4.028 

4.202 

4.217 

3.662 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Εκτιμήσεις για την απασχόληση με αυξανόμενη συμμετοχή 

του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και μειούμενη ανεργία, 

2001-2041 Υπόθεση Β 

Έτος 

(1) 

1991 

(Απογραφή) 

2001 

2011 

2021 

2031 

2041 

Πληθυσμός 

15-65 ετών 

(χιλ.) 

(2) 

6.880 

6.876 

6.663 

6.319 

5.797 

5.033 

% Συμμετοχής 

στο εργατικό 

δυναμικό 

(3) 

0,56 

0,6 

0,64 

0,68 

0,72 

0,75 

Εργατικό 

δυναμικό 

(χιλ.) 

(4) 

3.887 

4.126 

4.264 

4.297 

4.174 

3.775 

Ποσοστό 

ανεργίας 

(5) 

0,08 

0,1 

0,08 

0,06 

0,045 

0,03 

Ανεργία 

(χιλ.) 

(6) 

314 

413 

341 

258 

188 

113 

Απασχόληση 

(Χιλ.) 

(7) 

3.573 

3.713 

3.923 

4.039 

3.986 

3.662 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Εκτιμήσεις για την απασχόληση με αυξανόμενη συμμετοχή 

του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και μειούμενη ανεργία, 

2001-2041 :Υπόθεση Γ 

Έτος 

(1) 

1991 

(Απογραφή) 

2001 

2011 

2021 

2031 

2041 

Πληθυσμός 

15-65 ετών 

(χιλ.) 

(2) 

6.880 

6.876 

6.663 

6.319 

5.797 

5.033 

% Συμμετοχής 

στο εργατικό 

δυναμικό 

(3) 

0,56 

0,62 

0,67 

0,72 

0,77 

0,8 

Εργατικό 

δυναμικό 

(χιλ.) 

(4) 

3.887 

4.263 

4.464 

4.550 

4.464 

4.026 

Ποσοστό 

ανεργίας 

(5) 

0,08 

0,1 

0,08 

0,06 

0,045 

0,03 

Ανεργία 

(Χιλ.) 

(6) 

314 

363 

312 

250 

179 

121 

Απασχόληση 

(Χιλ.) 

(7) 

3.573 

3.769 

4.152 

4.299 

4.285 

3.906 
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Η υπόθεση για διατήρηση σταθερής της σχέσης συμμετοχής του πλη

θυσμού στο εργατικό δυναμικό στα επίπεδα του 1991 για την περίοδο έως και 

το 2041 είναι εξόχως περιοριστική. Τόσο παλαιότερα όσο και στη δεκαετία του 

1990 ( Πίνακα 13), η σχέση αυτή ήταν συνεχώς ανοδική. Και επειδή τα αντί

στοιχα επίπεδα στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες είναι αρκετά υψηλότε

ρα από τα ελληνικά, φθάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε ποσοστά συμ

μετοχής για τον πληθυσμό των ηλικιών 15-65 ετών και το 80%, για την Ελλάδα 

τα περιθώρια συνέχισης των ανοδικών τάσεων του παρελθόντος και στις προ

σεχείς δεκαετίες είναι ακόμη μεγάλα. Εκτός από το δεδομένο αυτό και άλλοι 

παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα οι τάσεις αύξησης των ποσοστών συμ

μετοχής του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό να συνεχιστούν: 

• Πρώτο, διότι γίνεται η υπόθεση ότι η χαμηλή γεννητικότητα θα συνε

χιστεί. Κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι πολύ πιθανόν να συνεχιστεί 

και η αύξηση της συμμετοχής των θηλέων στο εργατικό δυναμικό. Με 

μικρότερα μεγέθη οικογένειας και λιγότερα παιδιά, οι ανάγκες για 

οικογενειακή φροντίδα μειώνονται και τα περιθώρια συμμετοχής των 

θηλέων στο εργατικό δυναμικό αυξάνουν. 

• Δεύτερο, διότι με την κάμψη του εργατικού δυναμικού, λόγω μείωσης 

της γεννητικότητας, οι ρυθμοί αύξησης της προσφοράς εργασίας θα 

τείνουν σε μείωση, με αποτέλεσμα και τη μείωση της ανεργίας. Και 

συνήθως η μειωμένη ανεργία και η ευκολότερη εξεύρεση εργασίας 

τείνουν να αυξήσουν τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Η απο

θάρρυνση συμμετοχής, την οποία συνεπάγεται η αυξημένη ανεργία και 

οι δυσχέρειες εξεύρεσης απασχόλησης, χαλαρώνουν καθώς μειώνεται 

η ανεργία. 

•. Τρίτο, διότι, για τους λόγους που αναφέρονται και στα επόμενα, είναι 

πιθανόν και τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση να τείνουν σε αύξη

ση, με αποτέλεσμα η εθελοντικά μακρότερη παραμονή των εργαζομέ

νων στο εργατικό δυναμικό για τους λόγους που προαναφέρθηκαν να 

αυξάνεται και από την υποχρεωτικά μακρότερη παραμονή λόγω συντα

ξιοδοτικού καθεστώτος. Έτσι εύλογο είναι να γίνει δεκτό ότι τα ποσο

στά συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό θα 

τείνουν να αυξάνουν. 

Ειδικότερα στους μεν Πίνακες 10 και 11 το ποσοστό συμμετοχής του 

πληθυσμού των ηλικιών 15-65 ετών στο εργατικό δυναμικό αυξάνεται σταδια

κά έως και το 75% το έτος 2041, ενώ στον Πίνακα 12 το ποσοστό αυτό φθά

νει το 80% το έτος αυτό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Ενεργός πληθυσμός και εργατικό δυναμικό με βάση τις Έρευνες 

Εργατικού Δυναμικού 1991-1999 

Ενεργός πληθυσμός 15-65 ετών (χιλ.) 

Εργατικό δυναμικό (χιλ.) 

Ποσοοτό συμμετοχής ενεργού 

πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό 

Ανεργία (χιλ.) 

Ποσοστό ανεργίας % 

1991 

6.638 

3.933 

0,59 

301 

7,6 

1997 

6.792 

4.294 

0,632 

440 

10,3 

1999 

6.923 

4.463 

0,644 

523 

11,7 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού. 

Αδικαιολόγητα περιοριστική είναι επίσης και η υπόθεση ότι η ανεργία 

θα παραμείνει στα επίπεδα του 1991. Γιατί ναι μεν η ανεργία εξακολουθεί να 

είναι υψηλή, αυτό όμως είναι ακριβώς αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και της σχε

τικά γρήγορης αύξησης του εργατικού δυναμικού, όπως φαίνεται και από τον 

Πίνακα 13. Καθώς το εργατικό δυναμικό θα τείνει σε συρρίκνωση ή θα αυξά

νει με βραδύτερους ρυθμούς, είναι εύλογο να γίνει δεκτό ότι και η ανεργία θα 

τείνει να μειωθεί δραστικά. Έτσι φαίνεται εύλογο να γίνει δεκτό ότι το επίπε

δο ανεργίας μακροχρόνια -για τον αυτόχθονα πληθυσμό στον οποίο αναφέ

ρονται οι υπολογισμοί- δεν θα υπερβαίνει ουσιωδώς την ανεργία τριβής. 

Όπως φαίνεται από τη σύγκριση της απασχόλησης σύμφωνα με τον 

Πίνακα 7 και των αντίστοιχων μεγεθών των Πινάκων 10-12, που παρουσιάζο

νται και στους Πίνακες 14-16, οι οποίοι ακολουθούν, ο αυτόχθονος πληθυ

σμός θα μπορεί να αποδώσει αρκετά υψηλότερα μεγέθη εργατικού δυναμι

κού και απασχόλησης σε σχέση με εκείνα του Πίνακα 7, έτσι ώστε να γεφυ

ρωθεί μεγάλο μέρος του χάσματος που αναφέρεται στον Πίνακα 9. 

2.5. Αναγκαία μεταναστευτική εισροή εργατικού δυναμικού για την κάλυψη 

των αναγκών της οικονομικής ανάπτυξης 

Όπως μόλις αναφέρθηκε, στους Πίνακες 14, 15 και 16 δίνεται, σε αντι

στοιχία με τους Πίνακες 10, 11 και 12, η διαφορά μεταξύ του αριθμού των 

απασχολουμένων που θα μπορούσε να αποδώσει ο αυτόχθων πληθυσμός έως 

και το 2041 -με βάση τις υποθέσεις που έγιναν πιο πάνω για αυξανόμενα 
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ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και μειωμένα ποσοστά ανερ

γίας- και του αναγκαίου μεγέθους της απασχόλησης προκειμένου να διατη

ρηθεί η ικανοποιητική σχέση μεταξύ αριθμού συνταξιούχων και εργαζομένων 

που ίσχυσε το 1991, το οποίο σημειωτέον είναι συμβατό με τις ανάγκες της 

οικονομίας σε απασχόληση, για να επιτευχθεί μέσος ετήσιος ρυθμός οικονο

μικής ανόδου στην περίοδο 2000-2040 της τάξης του 3%. Το έλλειμμα αυτό 

απασχολησίμων θα χρειαστεί να καλυφθεί από την εισροή μεταναστών. 

Σύμφωνα με τους Πίνακες 14-16, ο αριθμός των εργαζομένων στην 

Ελλάδα που θα χρειαστεί να αντληθούν από ξένους πληθυσμούς έως και το 

2041 -πέριξ του 1,5 ε κ - είναι μεγαλύτερος από ό,τι ο σημερινός όχι όμως 

τέτοιος ώστε να καθίσταται απίθανος, εξεταζόμενος είτε από την πλευρά της 

προσφοράς είτε από την πλευρά των δυνατοτήτων υποδοχής. Σε κάθε περί

πτωση θα πρόκειται για ροές οι οποίες, σε σχέση με τις εξελίξεις της δεκα

ετίας του 1990, θα είναι πολύ ηπιότερες. 

Ο συνολικός αλλοδαπός πληθυσμός είτε με την έννοια ατόμων που 

έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα είτε με την έννοια ατόμων που γεννήθηκαν στην 

Ελλάδα αλλά από αλλοδαπούς γονείς θα διογκωθεί, με βάση τις ανάγκες για 

εργατικό δυναμικό που μόλις αναφέρθηκαν, σε επίπεδα που μπορεί το έτος 

2041 να φθάσουν και τα 4 εκατ. άτομα. Για να προληφθεί το ενδεχόμενο μια 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Αναγκαία απασχόληση και οι πηγές της 2001-2041, με βάση τον Πίνακα 8 

Έτος 

(1) 

1991 

2001 

2011 

2021 

2031 

2041 

Απασχόληση 

σταθερών 

αναλογιών 

(σύμφωνα με 

Πίνακα 7, 

στήλη 5) 

(2) 

3.572 

3.570 

3.459 

3.280 

3.009 

2.613 

Απασχόληση 

μεταβαλλόμενων 

αναλογιών 

(σύμφωνα με 

Πίνακα 10, 

στήλη 7) 

(3) 

3.573 

3.713 

4.028 

4.202 

4.217 

3.662 

Διαφορά 

στήλης (3) 

από στήλη 

(2) 

(4) 

143 

569 

922 

1.208 

1.049 

Αναγκαία 

απασχόληση 

(σύμφωνα με 

Πίνακα 5, 

στήλη 4) 

(5) 

3.572 

4.435 

4.635 

4.737 

5.000 

5.358 

Έλλειμμα 

απασχόλησης 

(Διαφορά 

στήλης 5 από 

στήλη 3) 

(6) 

722 

607 

535 

783 

1.696 

52 



ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Αναγκαία απασχόληση και οι πηγές της 2001-2041, με βάση τον Πίνακα 10 

Έτος 

Ο) 
1991 

2001 

2011 

2021 

2031 

2041 

Απασχόληση 

σταθερών 

αναλογιών 

(σύμφωνα με 

Πίνακα 7, 

στήλη 5) 

(2) 

3.572 

3.570 

3.459 

3.280 

3.009 

2.613 

Απασχόληση 

μεταβαλλόμενων 

αναλογιών 

(σύμφωνα με 

Πίνακα 11, 

στήλη 7) 

(3) 

3.573 

3.713 

3.923 

4.039 

3.986 

3.662 

Διαφορά 

στήλης (3) 

από στήλη 

(2) 

(4) 

143 

464 

759 

977 

1.049 

Αναγκαία 

απασχόληση 

(σύμφωνα με 

Πίνακα 5, 

στήλη 4) 

(5) 

3.572 

4.435 

4.635 

4.737 

5.000 

5.358 

Έλλειμμα 

απασχόλησης 

(Διαφορά 

στήλης 5 από 

στήλη 3) 

(6) 

722 

712 

698 

1.014 

1.696 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Αναγκαία απασχόληση και οι πηγές της 2001-2041, με βάση τον Πίνακα 12 

Έτος 

(1) 

1991 

2001 

2011 

2021 

2031 

2041 

Απασχόληση 

σταθερών 

αναλογιών 

(σύμφωνα με 

Πίνακα 7, 

στήλη 5) 

(2) 

3.572 

3.570 

3.459 

3.280 

3.009 

2.613 

Απασχόληση 

μεταβαλλόμενων 

αναλογιών 

(σύμφωνα με 

Πίνακα 12, 

στήλη 7) 

(3) 

3.573 

3.769 

4.152 

4.299 

4.285 

3.906 

Διαφορά 

στήλης (3) 

από στήλη 

(2) 

(4) 

199 

693 

1.019 

1.276 

1.293 

Αναγκαία 

απασχόληση 

(σύμφωνα με 

Πίνακα 5, 

στήλη 4) 

(5) 

3.572 

4.435 

4.635 

4.737 

5.000 

5.358 

Έλλειμμα 

απασχόλησης 

(Διαφορά 

στήλης 5 από 

στήλη 3) 

(6) 

666 

483 

438 

715 

1.452 
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τέτοια εξέλιξη να δημιουργήσει σοβαρά πολιτικοκοινωνικά προβλήματα, θα 

απαιτηθεί από την πλευρά του ελληνικού κράτους η εφαρμογή μιας αποτε

λεσματικής πολιτικής υποδοχής και κατάλληλης μεταχείρισης των αλλοδαπών 

και ένταξης τους στην ελληνική κοινωνία. Ανεξάρτητα όμως από την προ

σπάθεια που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής, σε 

σύγκριση με την προσπάθεια που θα χρειαζόταν για να αντιμετωπιστεί το 

ασφαλιστικό κάτω από τις δυσμενέστερες δημογραφικές συνθήκες που θα 

προέκυπταν από τον περιορισμό ή το σταμάτημα της μετανάστευσης, ο 

περιορισμός της μετανάστευσης σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τις απαι

τήσεις της οικονομίας θα ήταν, στην πράξη, εξαιρετικά δύσκολος, κάτω από 

τις σημερινές συνθήκες, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της οικονομίας και των 

διεθνών σχέσεων. 

Θα ήταν μεγάλο λάθος αν από τις μελλοντικές εικόνες σχετικά με την 

πιθανή εξέλιξη των βασικών δεδομένων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήμα

τος που παρουσιάστηκαν πιο πάνω, με την υπόθεση ότι βασικός προσδιορι

στικός τους παράγοντας θα είναι οι οικονομικές εξελίξεις -σε αντιδιαστολή με 

τις δημογραφικές εξελίξεις του αυτόχθονος πληθυσμού- εξαγόταν το συμπέ

ρασμα ότι το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ή 

ότι δεν χρειάζεται εκτεταμένη μεταρρύθμιση. Το χρήσιμο συμπέρασμα είναι 

ότι η προβληματική του συστήματος, και επομένως και οι παρεμβάσεις που 

χρειάζονται, μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές από εκείνες που προκύ

πτουν από δημογραφικές-αναλογιστικές μελέτες, χωρίς την επαρκή συνεξέ

ταση και των επιδράσεων που είναι πιθανό να ασκήσει η πορεία της οικονο

μίας στα κοινωνικοασφαλιστικά μεγέθη. Το θέμα θα θιγεί εκτενέστερα πιο 

κάτω, αφού για την πληρέστερη κατανόηση του είναι χρήσιμη και η ανάλυση 

που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΟΔΟΥ, ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

3.1. Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ως προσδιοριστικός παράγοντας 

των γενικότερων οικονομικών εξελίξεων 

Στα προηγούμενα επιχειρήθηκε να δειχθεί ότι, κάτω από ομαλές συν

θήκες, υπάρχουν οι προϋποθέσεις η ελληνική οικονομία να δημιουργεί αριθ

μό νέων θέσεων απασχόλησης, στις προσεχείς δεκαετίες, επαρκή, έτσι ώστε 

να διατηρηθεί μια κοινωνικοασφαλιστικά βιώσιμη σχέση μεταξύ του εξαρτη

μένου ηλικιωμένου πληθυσμού και του αριθμού των απασχολουμένων. Κάτω 

από τέτοιες συνθήκες θα χρειαζόταν ασφαλώς να γίνουν επιμέρους μεταβο

λές στο κοινωνικοασφαλιστικό καθεστώς, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η 

σχέση μεταξύ παροχών και εισφορών απέχει πολύ από το αναλογιστικά υγιές, 

χωρίς η απόκλιση αυτή να μπορεί να αιτιολογηθεί από σαφή κοινωνική σκο

πιμότητα. Η συνολικότερη όμως οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος δεν 

θα διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο, τουλάχιστον εξαιτίας μιας έντονης χειροτέρευ

σης της σχέσης που μόλις αναφέρθηκε. 

Το ίδιο όμως το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, και όταν 

ακόμη οι δαπάνες και τα έσοδα του ισορροπούν και δεν παρουσιάζει σοβα

ρά ελλείμματα, καθώς διαχειρίζεται μεγάλο και αυξανόμενο τμήμα των εθνι

κών πόρων και παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, δυσλειτουργίες και αδυνα

μίες, μπορεί να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική πορεία της 

χώρας και το ρυθμό οικονομικής ανόδου. Επειδή δε, όπως εξηγήθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, ο ρυθμός ανόδου επηρεάζει άμεσα τις ροές του κοι

νωνικοασφαλιστικού συστήματος, ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος 

αυτού σε δεδομένη περίοδο μπορεί, ταυτόχρονα ή και στη συνέχεια, να επη

ρεάζει ουσιωδώς και την πορεία της οικονομικής του βιωσιμότητας. Με άλλα 

λόγια το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τις 

ίδιες τις οικονομικές ροές του, μέσω των δυσμενών επιδράσεων που μπορεί 

να ασκεί στο ρυθμό ανόδου της οικονομίας και στην απασχόληση. Η επιρροή 

αυτή θα μπορούσε βέβαια να ήταν και ευμενής. Κάτω από τις σημερινές 

όμως συνθήκες, το ενδεχόμενο αυτό είναι λιγότερο πιθανό και δεν εξετάζεται 

περαιτέρω. 
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Στον Πίνακα 17 δίνεται η εξέλιξη των μεταβιβαστικών πληρωμών και 

των μεταβιβαστικών εισπράξεων των ιδιωτών -που απαρτίζονται κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους από τις ασφαλιστικές εισφορές και τις συντάξεις 

αντίστοιχα- ως ποσοστών του διαθέσιμου ιδιωτικού εισοδήματος. Ως ποσο

στά του ιδίου μεγέθους δίνονται επίσης και η έκταση της επιδότησης των 

μεταβιβαστικών εισπράξεων των ιδιωτών -οι οποίες, όπως μόλις αναφέρθηκε, 

απαρτίζονται κατά κύριο λόγο από συντάξεις- από τον κρατικό προϋπολογι

σμό καθώς και το άθροισμα των άμεσων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών 

που συνιστούν βάρη επί του διαθεσίμου ιδιωτικού εισοδήματος. Όπως φαίνε

ται από τον πίνακα, οι συντάξεις και λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές στους 

ιδιώτες από 10%, σε σχέση με το ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα, το 1960, 

έφθασαν, ακολουθώντας σαφή και συνεχή ανοδική τάση, το 23% το 1999. 

Έτσι, από το σύνολο των πόρων που διαθέτουν τα νοικοκυριά για να στηρί

ξουν το βιοτικό τους επίπεδο, το ένα τέταρτο σχεδόν δεν προέρχεται από 

εργασία ή άλλα παραγωγικά εισοδήματα αλλά από μεταβιβάσεις και κατά 

κύριο λόγο από συντάξεις. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την 

πηγή του Πίνακα 17, το σύνολο των αμοιβών από εξαρτημένη εργασία το 

1999 ήταν λιγότερο από το διπλάσιο του συνόλου των μεταβιβάσεων. 

Η συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού στη χρηματοδότηση των 

μεταβιβαστικών πληρωμών έφθασε σε πολύ υψηλά επίπεδα (πέριξ του 40% 

του συνόλου) στις αρχές της δεκαετίας του 1970 -εξ ου και η τότε μεταρ

ρυθμιστική προσπάθεια του δικτατορικού καθεστώτος- στα μέσα της δεκαε

τίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αμέσως πριν τη μεταρ

ρύθμιση του συστήματος. Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης αυτής, η συμ

μετοχή του κρατικού προϋπολογισμού στη χρηματοδότηση των μεταβιβαστι

κών πληρωμών υποχώρησε συστηματικά μετά το 1992 για να διαμορφωθεί 

στο 25% το 1999. Πρόκειται για μέγεθος που υπολείπεται σημαντικά από την 

πρόταση της ΓΣΕΕ, η οποία όμως με τη σειρά της δεν φθάνει τα επίπεδα των 

περιόδων με την' έντονη δημοσιονομική αστάθεια, που ήταν σε πολύ σημαντι

κό βαθμό αποτέλεσμα της γενναιόδωρης πολιτικής μεταβιβαστικών παροχών. 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του 

Πίνακα 17, το άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών και των άμεσων φόρων, 

που αφαιρούνται από το ακαθάριστο εργατικό εισόδημα και δεν μπορούν να 

διατεθούν από τους εργαζομένους, από 10% σε σχέση με το διαθέσιμο ιδιω

τικό εισόδημα το 1960 ξεπέρασε το 28% το 1999. 

Με τις συντάξεις να έχουν γίνει τόσο ζωτικό τμήμα των ιδιωτικών δια

θέσιμων εισοδημάτων και με το ένα τρίτο σχεδόν του εισοδήματος των εργα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Μεταβιβαστικές εισπράξεις και πληρωμές ιδιωτών σε σχέση 

με το διαθέσιμο εισόδημα 1960-1999 

Έτος 

1960 

1961 

1962 

1963 
1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 
1987 

1988 

1989 

1990 

1991 
1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Μεταβιβαστικές 

εισπράξεις ιδιωτών % 
διαθέσιμου 

εισοδήματος 

10,30 

10,28 

11,94 

11,91 

12,13 

12,62 

12,91 

13,56 

13,99 

13,61 
13,67 

14,15 

13,81 

12,59 

12,57 

12,98 

12,76 

13,47 

13,97 

13,80 

13,88 

14,88 

16,58 

17,82 

18,61 

18,72 

19,28 

20,22 

19,92 

19,34 

19,24 

19,46 

19,34 

19,41 

19,99 

20,65 

20,88 

22,38 

22,82 

23,07 

Μεταβιβαστικές 
πληρωμές ιδιωτών % 

διαθέσιμου 

εισοδήματος 

6,73 

6,61 

7,46 

7,38 
7,59 

7,50 

7,90 

8,35 

8,75 

8,60 

8,41 

8,25 

8,29 

7,44 

8,03 

8,34 

8,82 

9,59 

9,93 

10,06 

10,39 

10,28 

10,97 

12,30 

12,70 

12,65 

12,51 
12,54 

12,06 

12,42 

12,59 

12,32 

12,00 

13,10 

13,35 

14,15 

14,81 

16,11 

16,71 

17,22 

Κρατική επιδότηση 
μεταβιβαστικών εισπράξεων 

ιδιωτών % 
διαθέσιμου εισοδήματος* 

3,58 

3,67 

4,48 

4,53 
4,54 

5,12 

5,01 

5,21 

5,24 

5,02 

5,26 

5,90 

5,52 

5,14 

4,53 
4,64 

3,94 

3,87 

4,04 

3,73 

3,48 

4,60 

5,61 

5,52 

5,91 

6,07 

6,77 

7,68 

7,86 

6,92 

6,65 

7,14 

7,35 

6,32 

6,64 

6,50 

6,07 

6,26 

6,11 

5,86 

Αμεσοι φόροι και 
ασφαλιστικές εισφορές 

% διαθέσιμου 
εισοδήματος 

10,48 

10,45 

11,33 

11,09 
11,41 

10,91 

11,65 

12,34 

13,00 

12,86 

12,47 

12,60 

12,53 

11,38 

13,06 
12,71 

14,44 

14,65 

15,15 

15,12 

16,00 

15,20 

17,11 

18,20 

19,01 

18,75 

19,10 

19,26 

18,04 

17,71 

18,52 

18,53 

17,97 

19,06 
20,34 

22,10 

22,50 

24,76 

26,97 

28,37 

Πηγή: ΥΠΕΘΟ, Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη, Ιανουάριος 2001, Πίνακας 8. 
* Διαφορά μεταξύ μεταβιβάσεων προς ιδιώτες και ασφαλιστικών εισφορών. 
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ζομένων να μην είναι διαθέσιμο στους ίδιους για δαπάνη αλλά να αναδιανέ

μεται από το κράτος, η αντίδραση του κοινού σε σχέδια αλλαγής του κοινω

νικοασφαλιστικού συστήματος ήταν επόμενο να είναι σφοδρή. Με την τροπή 

που έχουν πάρει τα πράγματα, όπως αυτή αντανακλάται στα στοιχεία του 

Πίνακα 17, μερικές φορές η αντίδραση σε ό,τι θίγει τις συντάξεις μπορεί να 

είναι εντονότερη από την αντίδραση σε ό,τι θίγει το εισόδημα από την ίδια 

την εργασία και την παραγωγική συνεισφορά. 

Η συνεχής αύξηση των πόρων που απορροφώνται από το κοινωνικοα

σφαλιστικό σύστημα όχι μόνο σε απόλυτους όρους αλλά και σε σχέση με το 

ΑΕΠ, και η κατανομή τους, μπορεί να επηρεάζουν την πορεία της οικονομίας 

με πολλούς τρόπους, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής: 

i. Επιβάρυνση του συνολικού κόστους εργασίας, η οποία με τη σειρά 

της επηρεάζει δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονο

μίας και το ύψος της απασχόλησης και ενισχύει τα κίνητρα εισφορο-

διαφυγής. Κάτω από το καθεστώς της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης (ΟΝΕ), η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής δεν 

μπορεί πλέον να ενισχύεται με τη νομισματική και τη συναλλαγματική 

πολιτική και το συνολικό κόστος εργασίας καθίσταται κρίσιμος παρά

γοντας τόσο για την ανταγωνιστικότητα όσο και για την απασχόληση 

και τις εξελίξεις στο ΑΕΠ. 

iL Περιορισμός των πόρων του Δημοσίου που προορίζονται για την κάλυ

ψη άλλων δημόσιων αναγκών. Καθώς η ποιότητα των δημόσιων υπη

ρεσιών υγείας και παιδείας θεωρείται γενικά ανεπαρκής και καθώς και 

η ποιότητα των διοικητικών και ρυθμιστικών υπηρεσιών του κράτους 

επίσης υστερεί, με τον περιορισμό των πόρων που είναι διαθέσιμοι για 

τους σκοπούς αυτούς -λόγω αύξησης των δαπανών για μεταβιβαστι

κές πληρωμές-, εξασθενίζει η συμβολή μιας πολύ ουσιαστικής πηγής 

ανάπτυξης κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες, δηλαδή της παροχής 

κρατικών υπηρεσιών και της παραγωγής δημόσιων αγαθών σε ικανο

ποιητική ποιότητα. Ενώ η ανεπαρκής ποιότητα και αρκετές φορές και 

η ανεπαρκής ποσότητα των δημόσιων αγαθών και των κοινωνικών υπη

ρεσιών και η οικονομική επιβάρυνση των οικονομικών μονάδων από τις 

ανεπάρκειες αυτές μπορεί να οφείλονται και σε πολλούς άλλους 

παράγοντες εκτός από την έλλειψη οικονομικών πόρων, η εξασφάλιση 

επάρκειας πόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος. 
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iii. Με τον πιθανό περιορισμό των αποταμιευτικών πόρων τόσο του δημό

σιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Οι πρόσθετοι πόροι που απορρο

φώνται από το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα δεν είναι πιθανόν ότι θα 

εξασφαλίζονται με ανάλογο περιορισμό της κατανάλωσης και μόνο. 

iv. Με τον περιορισμό των επενδύσεων, λόγω του περιορισμού της απο

ταμίευσης ή με τη μείωση της απόδοσης τους για την εθνική οικονο

μία, όταν αυτές χρηματοδοτούνται από εξωτερικούς πόρους, οι κάτο

χοι των οποίων αντλούν ανάλογες προσόδους. Με μικρότερες εθνικές 

αποταμιεύσεις είτε πρέπει να περιοριστούν οι επενδύσεις -και, ως εκ 

τούτου, και ο ρυθμός οικονομικής ανόδου, που είναι άμεση συνάρτη

ση τους- είτε πρέπει να χρηματοδοτούνται σε μεγαλύτερη αναλογία 

από εισαγωγή κεφαλαίου και οι ξένοι επενδυτές ή δανειστές αποκομί

ζουν πολύ σημαντικό τμήμα των οικονομικών ωφελημάτων που προκύ

πτουν από τις επενδύσεις αυτές. 

ν. Με την ανακατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος σε δεδομένη περίο

δο είτε ως αποτέλεσμα ηθελημένης πολιτικής ενίσχυσης των οικονο

μικά ασθενέστερων είτε και ως απόρροια της εκτεταμένης διαφορο

ποίησης της σχέσης εισφορών και παροχών μεταξύ διαφόρων κατη

γοριών ασφαλισμένων. 

vi. Με την ανακατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος στην πορεία του 

χρόνου και μεταξύ γενεών, ως αποτέλεσμα του προσδιορισμού των 

παροχών για ορισμένες κατηγορίες και για δεδομένη περίοδο, με 

τρόπο που σωρεύει υποχρεώσεις για το μέλλον. 

vii. Με την επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών και τη σώρευση δημό

σιου χρέους, προκειμένου να καλυφθούν τα ελλείμματα των Ταμείων. 

Στην εργασία αυτή δεν επιχειρείται συνολικότερη εξέταση των επι

δράσεων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στη λειτουργία της οικονο

μίας. Επειδή το ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται στην πιθανή πορεία της απασχό

λησης, ως βασικού προσδιοριστικού παράγοντα της οικονομικής βιωσιμότη

τας του συστήματος αυτού, η ανάλυση θα περιοριστεί στα στοιχεία υπ. αριθμ. 

i., iii. και iv. Για τους σκοπούς όμως αυτούς, είναι χρήσιμο -πριν επιχειρηθεί 

η διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήμα

τος στη μελλοντική πορεία της απασχόλησης- να εξεταστεί ο χαρακτήρας 

των επιλογών οι οποίες οδήγησαν στη συνεχή διόγκωση των δαπανών του 

κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Αυτό διότι επιδράσεις δεν ασκούνται 
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μόνο από τα μεγέθη καθαυτά αλλά και από τον τρόπο που προκύπτουν και 

από τη στάση των οικονομικών μονάδων απέναντι τους. 

3.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες των βασικών οικονομικών διαστάσεων 

του ισχύοντος κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 17 φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι, από 

την άποψη που εξετάζεται εδώ, η ελληνική κοινωνία έχει επιλέξει την ηπει

ρωτική ευρωπαϊκή προσέγγιση, σε αντιδιαστολή με την αγγλοσαξονική. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι δαπάνες για συντά

ξεις από το δημόσιο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα -εξαιρουμένων των 

παροχών με βάση ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια- ως ποσοστό του ΑΕΠ 

στις αγγλοσαξονικές χώρες (ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία ) το 

έτος 2000 κυμαινόντουσαν μεταξύ 6-8% περίπου έναντι 13% για την Ελλάδα 

και υψηλότερων ακόμη ποσοστών για χώρες όπως η Γαλλία ή η Γερμανία. Με 

άλλα λόγια φαίνεται ότι τα άτομα στην Ελλάδα δεν προτιμούν ένα μικρότερο 

βαθμό εξάρτησης από το κράτος και περισσότερη ελευθερία να διαθέτουν 

κατά την κρίση τους το εισόδημα τους μαζί και με την ατομική ευθύνη που 

αυτό συνεπάγεται (φιλελεύθερο, αγγλοσαξονικό πρότυπο) αλλά προτιμούν 

βαρύτερη φορολογία, αποφασιστικότερο ρόλο του κράτους ως προς τον 

τρόπο διάθεσης του εισοδήματος τους και ταυτόχρονα μεγαλύτερης έκτασης 

κρατική προστασία. Αν λάβει κανείς υπόψη την αίσθηση που επικρατεί σε 

μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης, ότι το Δημόσιο δεν είναι ούτε αποτελε

σματικός και αρκετές φορές ούτε καν έντιμος διαχειριστής των πόρων που 

ελέγχει, η επιλογή, παρ' όλα αυτά, να παραχωρείται στο κράτος η διαχείριση 

όλο και μεγαλύτερου τμήματος του εισοδήματος πρέπει λογικά να υποκρύ

πτει εντονότατη προτίμηση προς την κατεύθυνση αυτή. 

Προσεκτικότερη όμως εξέταση των εξελίξεων αποκαλύπτει μάλλον ότι 

η στάση του ευρύτερου κοινού απέναντι στο ρόλο του κράτους στο θέμα που 

εξετάζεται εδώ έχει και άλλα ελατήρια. 

Στο βάθος, στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα και περισσότερο την 

τελευταία τριακονταετία, το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα αποτέλεσε μείζον 

πεδίο πιέσεων για την εξασφάλιση νέων μορφών οικονομικών δικαιωμάτων 

και περιουσιακών στοιχείων. Σε σχέση με τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώμα

τα, οι κανόνες δικαίου αλλά και η συμπεριφορά σε ό,τι αφορά στην απόκτη

ση παλαιότερων μορφών οικονομικών δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχεί

ων, όπως η ακίνητη και κινητή ιδιοκτησία, το χρήμα, η εμπορική ιδιοκτησία, 
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τα τιμαλφή κ.ά., είναι περισσότερο αποκρυσταλλωμένα και οι παραβάσεις 
δυσχερέστερες. Η καταπάτηση δημόσιας γης και η αυθαίρετη δόμηση εξα
κολουθούν βέβαια να αποτελούν παράνομους μεν αλλά οικονομικά πολύ 
σημαντικούς τρόπους δημιουργίας περιουσιών. Σε σχέση όμως με τα λοιπά 
οικονομικά μεγέθη η σημασία τους τείνει να περιοριστεί. Από τις απόψεις 
αυτές η ελληνική κοινωνία έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το χάσμα που 
τη χώριζε από την ευταξία και τη διαφάνεια των κανόνων που χαρακτηρίζουν 
τις περισσότερο αναπτυγμένες και καλύτερα οργανωμένες κοινωνίες. 

Σε σχέση όμως με νεότερες μορφές οικονομικών δικαιωμάτων και 
περιουσιακών στοιχείων, όπως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, οι συνθήκες που 
επικρατούν είναι περισσότερο ρευστές και εμπεριέχουν ακόμη μεγάλη έκτα
ση ανομίας (anomie) και αυθαιρεσίας. Τις τελευταίες δεκαετίες ήταν -και σε 
φθίνοντα βαθμό εξακολουθεί να» είναι- πολύ ευκολότερη η άνευ οικονομικού 
ανταλλάγματος απόκτηση των νέας μορφής αυτών περιουσιακών δικαιωμάτων 
με την άσκηση πίεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση για δύο λόγους. 

Ο πρώτος συνδέεται ακριβώς με το γεγονός ότι πρόκειται για νέας 
μορφής οικονομικά δικαιώματα, σε σχέση με τα οποία οι μεν νεότεροι τείνουν 
να αδιαφορούν, λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης που τους χωρίζει 
από την ηλικία συνταξιοδότησης, σημαντική δε ίσως ακόμη μερίδα της κοινής 
γνώμης γενικά δεν έχει αποκτήσει πλήρη συνείδηση των πραγματικών δια
στάσεων για τις οποίες πρόκειται. 

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το στάδιο το οποίο διερχόταν και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη διέρχεται το ελληνικό κοινωνικοασφαλιστι
κό σύστημα. Οι ρυθμίσεις που αφορούν το σύστημα αυτό κατά κανόνα δημι
ουργούν ροές υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για τον ασφαλισμένο, που 
εκτείνονται σε αρκετές δεκαετίες. Οι ροές αυτές ετεροχρονίζονται έντονα στο 
διάστημα αυτό, με τις εισπράξεις του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος να 
προηγούνται, έτσι ώστε η μεταβατική περίοδος -πριν οι εισροές και οι εκρο
ές αντιστοιχιστούν- να είναι μακρά. Όταν καλύπτεται ασφαλιστικά για πρώτη 
φορά ένα άτομο ή μια ομάδα εργαζομένων, για μεγάλο διάστημα οι νέοι 
ασφαλισμένοι καταβάλλουν εισφορές χωρίς να εισπράττουν συνταξιοδοτικές 
παροχές. Για να ωριμάσει το δικαίωμα και να αρχίσουν να καταβάλλονται 
συντάξεις, προηγούνται πολλά χρόνια ενεργού βίου, στη διάρκεια των οποί
ων το ασφαλιστικό ταμείο εισπράττει εισφορές χωρίς να έχει ανάλογες υπο
χρεώσεις. Σε κάποιο στάδιο βέβαια το σύστημα ωριμάζει, με την έννοια ότι 
αποκαθίσταται κάποια ισορροπία μεταξύ των νεοεισερχόμενων ασφαλισμένων 
κάθε χρόνο και εκείνων που συνταξιοδοτούνται. Στο μακρό μεταβατικό χρονι-
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κό διάστημα έως την ωρίμανση, ακριβώς διότι, όπως μόλις σημειώθηκε, οι 

εισφορές προηγούνται των παροχών, τυχόν σοβαρά εγγενή προβλήματα του 

συστήματος, που το καθιστούν μακροχρόνια μη βιώσιμο, σοβούν μεν αλλά 

δεν εκδηλώνονται με ταμειακές δυσχέρειες και οικονομικά ελλείμματα. Οι 

δεκαετίες του 1950 και 1960 στην Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό και η δεκα

ετία του 1970 αποτέλεσαν μεταβατικό στάδιο, στη διάρκεια του οποίου τα κοι

νωνικοασφαλιστικά βάρη υστερούσαν, με αποτέλεσμα τα πλεονάσματα ή τη 

σχετικά μικρότερη δημοσιονομική επιβάρυνση από τα ελλείμματα. Στην απου

σία ταμιακών πιέσεων που να ξεπερνούν σαφώς τις δυνατότητες χρηματοδό

τησης, ήταν σχετικά εύκολο για το κράτος, στο στάδιο αυτό, να δέχεται ή 

ακόμη και να προωθεί χαριστικές κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις, αντλώντας 

στο μεταξύ άμεσο μικροπολιτικό όφελος, χωρίς να μεριμνά ιδιαίτερα για τις 

οικονομικές συνέπειες τέτοιου είδους αποφάσεων, αφού αυτές θα εκδηλωνό-

ντουσαν στο απώτερο μέλλον και θα αφορούσαν άλλες κυβερνήσεις. 

Κάτω από τις συνθήκες αυτές, τις τελευταίες δεκαετίες τα ασφαλιστι

κά δικαιώματα αποτέλεσαν το ευρύτερο ίσως πεδίο διαπάλης για την από

κτηση περιουσιακών στοιχείων, μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας, εκ μέρους 

όσων είχαν την πολιτική δύναμη ή το πολιτικό βάρος, για να εξασφαλίσουν 

αναλογιστικά χαριστικές ρυθμίσεις. Καθόλου λοιπόν δεν πρέπει να εκπλήσσει 

ο ζήλος με τον οποίον επιδιώκεται η διατήρηση των κεκτημένων. 

Στον Πίνακα 18 δίνονται εκτιμήσεις της παρούσας αξίας συνταξιοδοτι

κών δικαιωμάτων τα οποία, καθ' υπόθεση, αποκτώνται δίχως να καταβάλλο

νται οι αναλογιστικά αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, με διάφορα είδη 

ρυθμίσεων. Στην πρώτη στήλη δίνεται το μέρος εκείνο του μηνιαίου ύψους 

σύνταξης σε δραχμές που εισπράττεται χωρίς να έχουν καταβληθεί αναλογι

στικά αντίστοιχες εισφορές από τον δικαιούχο, στη δεύτερη το αντίστοιχο 

ετήσιο ποσό με την υπόθεση 14 μηνιαίων καταβολών κατ' έτος και στις επό

μενες 6 στήλες η διάρκεια της περιόδου είσπραξης της σύνταξης σε έτη και 

το επιτόκιο προεξόφλησης. Έτσι, λ.χ., αν η μηνιαία σύνταξη που κάποιος 

εισπράττει είναι κατά 50 χιλ. δρχ. υψηλότερη απ' ό,τι δικαιολογείται αναλογι

στικά με βάση τις εισφορές του, απ' ό,τι δηλαδή π.χ. θα του έδινε μια ιδιω

τική ασφαλιστική εταιρεία, και αν η διάρκεια της ζωής του από τη συνταξιο

δότηση ως το θάνατο του είναι 25 χρόνια, τότε με ετήσιο επιτόκιο αναπροε-

ξόφλησης 2% -που ισοδυναμεί με την παραδοχή ότι, π.χ., το μακροχρόνιο 

πραγματικό επιτόκιο από καταθέσεις στην τράπεζα είναι 2%- η νομοθετική 

ρύθμιση που του παρέχει αυτό το δικαίωμα ισοδυναμεί με την άνευ οικονομι

κού ανταλλάγματος παραχώρηση σε αυτόν από το κράτος περιουσίας αξίας 

62 



14 εκατ. δρχ. Τέτοια περιουσία θα χρειαζόταν να του παραχωρηθεί τη στιγ

μή της συνταξιοδότησης του για να εισπράττει από αυτήν ως εισόδημα μηνι

αία δόση 50 χιλ. δρχ. για 25 χρόνια. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 18 είναι προφανές ότι νομοθετείται, συχνά 

μέσω τροπολογιών ή άλλων ρυθμίσεων, η διανομή του ισοδύναμου σημαντι

κών και σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλων περιουσιών σε σημαντικούς αριθ

μούς ατόμων, περιουσιών που άλλοι πρέπει να εργάζονται και να αποταμιεύ

ουν για να αποκτήσουν ή που είναι πρακτικά αδύνατο να αποκτήσουν. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις της δια νόμου παροχής συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων, που συμποσούνται σε δεκάδες χιλιάδες δρχ. σύνταξης κατά 

μήνα, χωρίς να έχουν καταβληθεί αντίστοιχες εισφορές, είναι πάρα πολλές. 

Καθόλου ευκαταφρόνητος όμως δεν είναι και ο αριθμός ρυθμίσεων που αξί

ζουν εκατοντάδες χιλιάδες δρχ. κατά μήνα, και οι οποίες παραχωρήθηκαν 

χωρίς να έχουν καταβληθεί αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, ιδίως όταν 

πρόκειται για ομάδες που διαθέτουν πρόσβαση στην εξουσία. Αν στις περι

πτώσεις αυτές το κράτος εδώριζε στους ενδιαφερομένους ένα πολυτελές ακί

νητο, η αντίδραση θα ήταν συνταρακτική. Το οικονομικά ισοδύναμο όμως, 

όταν πρόκειται για ασφαλιστικό δικαίωμα, δεν φαίνεται να συγκινεί εξίσου. 

Αξίζει δε να υπομνησθεί ότι, ενώ η απόδοση του κεφαλαίου που μπο

ρεί να έχει κανείς σωρεύσει στη διάρκεια του ενεργού βίου του και να έχει 

επενδύσει υπάγεται σε σημαντικού κινδύνους και αβεβαιότητες, που εξικνού

νται έως και την πλήρη απώλεια, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα υπάγεται σε 

μικρότερους κινδύνους και τελεί ουσιαστικά υπό την εγγύηση του κράτους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Παρούσα αξία συνταξιοδοτικού δικαιώματος (εκατ. δρχ.) 

Μηνιαίο 

ποσό 

(χιλ. 

δρχ.) 

50 

100 

200 

300 

400 

500 

Ετήσιο 

ποσό 

(εκατ. 

δρχ.) 

0,7 

1,4 

2,8 

4,2 

5,6 

7,0 

Έτη 

25 

Επιτόκιο 

1% 

16 

31 

62 

93 

123 

154 

Επιτόκιο 

2% 

14 

27 

55 

82 

109 

137 

Επιτόκιο 

3% 

13 

25 

49 

73 

96 

122 

35 

Επιτόκιο 

1% 

21 

41 

82 

124 

164 

206 

Επιτόκιο 

2% 

18 

35 

70 

105 

140 

175 

Επιτόκιο 

3% 

15 

30 

60 

90 

120 

150· 
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• 

Φαίνεται λοιπόν ότι η ισχυρή προτίμηση μεγάλης μερίδας του πληθυ

σμού, τις τελευταίες δεκαετίες, να παραχωρεί το δικαίωμα διαχείρισης αυξα

νόμενου μέρους των εισοδημάτων της στο κράτος, με αντάλλαγμα τη δημό

σια ασφαλιστική κάλυψη με όσο το δυνατό ευνοϊκότερους όρους, πηγάζει εν 

μέρει από την υστεροβουλία των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού ότι, από 

τη διαδικασία της αναδιανομής των αυξημένων πόρων που διαχειρίζεται το 

κράτος, η κάθε μια θα βγει κερδισμένη και θα αποκτήσει υπερβάλλον συντα

ξιοδοτικών δικαιωμάτων πέρα από όσο δικαιολογείται από τις εισφορές της. 

Και όταν μεν πρόκειται για οικονομικά ασθενέστερα άτομα, η επιδότηση των 

συντάξεων τους από το κράτος είναι ως ένα σημείο επιβεβλημένη, ως μέτρο 

περιορισμού των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων. Σε όλες όμως τις άλλες 

περιπτώσεις το φαινόμενο δεν δικαιολογείται. 

Ότι το σχετικά υψηλό μέγεθος των κοινωνικοασφαλιστικών βαρών και 

παροχών σε σχέση με τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χώρας δεν είναι τόσο 

προϊόν συνειδητής επιλογής, αλλά μάλλον αποτέλεσμα των συνθηκών κάτω 

από τις οποίες διανεμόντουσαν από τα κράτος τα νέα κοινωνικοασφαλιστικά 

δικαιώματα, συνάγεται και από τα μεγάλα ελλείμματα της κοινωνικοασφαλι

στικής διαχείρισης, την υψηλή εισφοροδιαφυγή, τις κρίσεις που επαπειλού-

νται και τις λύσεις που έχουν δοθεί σε περιόδους όξυνσης των προβλημάτων. 

Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, καθώς το κοινωνικοασφαλιστικό 

σύστημα προσέγγιζε σταδιακά την ωριμότητα, άρχισαν να καθίστανται ληξι

πρόθεσμες όλο και περισσότερες από τις υποχρεώσεις που αψήφιστα είχαν 

αναληφθεί παλαιότερα, και δεν επαρκούσαν οι πόροι για να ικανοποιηθούν οι 

δικαιούχοι, ένα από τα βασικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώ

πιση των προβλημάτων ήταν και η εκ του πλαγίου περικοπή των συντάξεων, 

κυρίως μέσω της διάβρωσης της αγοραστικής δύναμης τους από τον πλη

θωρισμό. Υπολογίζεται ότι, με τον τρόπο αυτό, τα πραγματικά επίπεδα των 

συντάξεων περιεκόπησαν μέσα σε λίγα χρόνια κατά μέσο όρο κατά 25% περί

που. Η μεγάλη αυτή περικοπή δεν έγινε οργανωμένα και με βάση τις ανάγκες 

των διαφόρων στρωμάτων αλλά άτακτα και πολλές φορές αντιστρόφως ανά

λογα με την ισχύ πολιτικής πίεσης που διέθεταν οι διάφορες ομάδες. Το 

κόστος αυτό που πήραν πολλές ομάδες με τη μορφή περικοπής της αγορα

στικής δύναμης των συντάξεων είναι ένας άλλος λόγος που ερμηνεύει τη βιαι

ότητα των αντιδράσεων στην απόπειρα αλλαγής του συστήματος το 2001. 

Η συνειδητή επιλογή ενός κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, το 

οποίο να διαχειρίζεται αυξημένο τμήμα των εθνικών πόρων, επηρεάζει την οι

κονομική πορεία μιας χώρας. Οι επιδράσεις όμως αυτές είναι μικρότερες και 
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λιγότερο ίσως δυσμενείς από εκείνες που είναι πιθανές όταν το αυξημένο κοι

νωνικοασφαλιστικό βάρος δεν είναι προϊόν συνειδητής επιλογής μέσα σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο επιλογών που παρουσιάζουν εσωτερική συνέπεια μεταξύ 

τους αλλά αποτέλεσμα πλάνης ως προς τα πραγματικά δεδομένα ή διάθεσης 

αυτά να αγνοηθούν, επειδή δεν είναι ευχάριστα και να μετατίθενται οι ευθύ

νες και οι υποχρεώσεις στο μέλλον. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι συμπε

ριφορές ως προς τα λοιπά μεγέθη μπορεί να εξακολουθήσουν να βρίσκονται 

σε οικονομική δυσαρμονία με τις εξελίξεις στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστη

μα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν οξυνόμενα δομικά προβλήματα. 

3.3. Πιθανές επιπτώσεις από το οικονομικό βάρος του κοινωνικοασφαλι

στικού συστήματος στην απασχόληση 

3.3.1. Η διεθνής εμπειρία 

Οι μεταβιβαστικές πληρωμές ως ποσοστό του ΑΕΠ στη χώρα μας αν και 

πολύ υψηλότερες σε σχέση με πολλές χώρες είναι, ακόμη, χαμηλότερες ή 

συγκρίσιμες με τα αντίστοιχα μεγέθη άλλων αναπτυγμένων χωρών με ισχυρές 

οικονομίες - όπως λ.χ. η Γαλλία ή η Γερμανία. Από το γεγονός αυτό θα μπορού

σε να συμπεράνει κανείς ότι το ενδεχόμενο οι συνθήκες λειτουργίας του 

κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα να αποτελούν ήδη σοβαρό 

πρόσκομμα στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων απα

σχόλησης δεν συντρέχει λόγος να απασχολεί σοβαρά. Το επιχείρημα θα ήταν 

ίσως βάσιμο αν η ελληνική οικονομία έμοιαζε με τις οικονομίες χωρών όπως η 

Γαλλία ή η Γερμανία, όχι μόνο από την άποψη του σχετικού βάρους των μεταβι

βαστικών πληρωμών αλλά και ως προς τα λοιπά ζωτικά χαρακτηριστικά. Επειδή 

όμως το τελευταίο δεν ισχύει, αυτού του είδους η επιχειρηματολογία της επιλε

κτικής σύγκρισης, η οποία ατυχώς χρησιμοποιείται κατά κόρον, είναι επισφαλής. 

Ειδικότερα, επί του προκειμένου, σημασία, εκτός από το μερίδιο δεδομένης κα

τηγορίας δαπανών στο ΑΕΠ, έχουν και τα μερίδια άλλων δαπανών καθώς και τα 

απόλυτα μεγέθη. Γενικότερα η συναγωγή συμπερασμάτων από τη σύγκριση με

ταξύ χωρών έχει νόημα όταν γίνεται αναφορά στην ίδια ή παραπλήσια γειτονία 

του φαινομένου που εξετάζεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση η σύγκριση έχει βάση 

μόνο όταν η σχέση που εξετάζεται είναι γραμμική με τη σχετική ευθεία να διέρχε

ται από την αρχή των αξόνων, πράγμα που σε πολύ λίγες περιπτώσεις ισχύει. 

Η διεθνής εμπειρία δεν μπορεί να οδηγήσει σε καθησυχαστικά συμπε

ράσματα και για έναν άλλο λόγο. Στην οικονομική ιστορία δεν υπάρχει προη-
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γούμενο σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίον εξελίχθηκαν τα κοινωνικοα

σφαλιστικά συστήματα στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι χαρα

κτηριστικό ότι τα επίπεδα κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών, ως ποσοστό των 

μισθών, για τις χώρες του ΟΟΣΑ, τα οποία το 1967 κυμαινόντουσαν μεταξύ 

4,0% (Ελβετία) και 16,5% (Αυστρία), έφθασαν το 1995 να κυμαίνονται μεταξύ 

8,4% (Ελβετία) και 29,6% (Ιταλία) (OCDE, Revue Economique de I' OCDE, No 29, 

σελ. 19). Η γενίκευση και η ενίσχυση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων, 

σε συνδυασμό με τη γενικότερη τάση μείωσης της γεννητικότητας, δημιουργούν 

για τις προσεχείς δεκαετίες συνθήκες για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα που 

θα είναι πρωτόγνωρες και τις οποίες μπορούμε να προσεγγίσουμε μόνο με εκτι

μήσεις, υπολογισμούς και υποθέσεις και όχι με τεκμηριωμένη πείρα. 

3.3.2. Απασχόληση - Ανταγωνιστικότητα 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές 

ως ποσοστό του εργατικού κόστους στην Ελλάδα συγκαταλέγονται μεταξύ 

των υψηλότερων στην ΕΕ. 

(Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Οικονομία και Συντάξεις, Αθήνα, 1997, 

σελ. 34). Σύμφωνα με τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό του 1996 (Υπ. Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πίνακας Α,5,α) οι εισφορές ως ποσοστό στο 

μισθό για το Ι ΚΑ υπερέβαιναν το 33%, ενώ σε αρκετές άλλες περιπτώσεις 

υπερέβαιναν το 50% (βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, Τράπεζες, ΔΕΚΟ, 

κλπ.). Είναι δε γνωστό ότι στην περίπτωση των οικοδόμων ο εργοδότης υπο

χρεούται να καταβάλει ασφαλιστική εισφορά που προσεγγίζει το ημερομίσθιο. 

Για την εκτίμηση του βαθμού ευαισθησίας της απασχόλησης στο ύψος 

του συνολικού εργατικού κόστους οι εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας 

βοούν. Έχει συντελεστεί ένα ελεγχόμενο πείραμα, κάτι που σπάνια συμβαίνει 

στην οικονομική σφαίρα. Η ελληνική οικονομία, σε περίοδο χαμηλών γενικά 

ρυθμών ανόδου και σημαντικής αύξησης της απασχόλησης του αυτόχθονα 

πληθυσμού, απορρόφησε εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες απλά και μόνο 

διότι για την κατηγορία αυτή εργαζομένων το εργατικό κόστος ήταν χαμηλό

τερο από το αντίστοιχο κόστος για τους αυτόχθονες. Η διαφορά πήγαζε τόσο 

από το χαμηλότερο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, όσο και από τη μεγαλύτερη 

ευκολία εισφοροδιαφυγής στην περίπτωση των αλλοδαπών. Κανενός είδους 

επεξεργασία των συνήθων οικονομικών δεδομένων, όσο επιτηδευμένη και αν 

ήταν, δεν θα οδηγούσε σε τόσο σίγουρα συμπεράσματα για την υψηλή ελα

στικότητα ζήτησης εργασίας σε σχέση με την τιμή της. 
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• Η πείρα βεβαίως δείχνει ότι η υποβάθμιση της οικονομικής θέσης των 

εργαζομένων ως εργαλείο τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης 

της ανόδου δεν ωφελεί. Η οικονομική άνοδος κάτω από τις σύγχρονες συν

θήκες συμβαδίζει με συνεχή βελτίωση της οικονομικής θέσης των εργαζομέ

νων και η πίεση που ασκείται από την αύξηση του κόστους εργασίας στην 

εργοδοσία, όταν η ένταση της είναι λελογισμένη, λειτουργεί ως κίνητρο για 

την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική πρόοδο. Κατά συνέπεια 

από τη διαπίστωση ότι η ζήτηση εργασίας και η απασχόληση παρουσιάζουν 

ευαισθησία στο ύψος του εργατικού κόστους δεν σημαίνει ότι μπορεί να λυθεί 

το πρόβλημα της ανεργίας και να αυξηθεί η απασχόληση με τον υποβιβασμό 

των μισθών. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η πολιτική μισθών δεν έχει μόνο μικρο

οικονομικές επιδράσεις, με την έννοια ότι το χαμηλότερο εργατικό κόστος 

μπορεί να ενθαρρύνει δεδομένη επιχείρηση να προσλάβει περισσότερους. 

Έχει και μακροοικονομικές επιπτώσεις και το πιθανό όφελος από την μικρο

οικονομική επίδραση της μείωσης του εργατικού κόστους στην απασχόληση 

μπορεί να υπεραντισταθμίζεται από τις απώλειες που προκαλούνται από τη 

μείωση της συνολικής ζήτησης, λόγω κάμψης της αγοραστικής δύναμης των 

εργαζομένων. 

Το συμπέρασμα, επομένως, από τη διαπίστωση ότι η ζήτηση εργασίας 

και το ύψος της απασχόλησης στην ελληνική περίπτωση επηρεάζονται ουσιω

δώς από το εργατικό κόστος δεν είναι ότι, για να αυξηθεί η απασχόληση και 

να μειωθεί η ανεργία πρέπει να υποβιβαστούν οι μισθοί. Το συμπέρασμα είναι 

ότι οι μηχανισμοί προσδιορισμού της πορείας του εργατικού κόστους και 

προσαρμογής του στις λοιπές συνθήκες δεν πρέπει να αποθαρρύνουν την 

απασχόληση με τρόπους που δεν επιτελούν χρήσιμη λειτουργία σε μια αντα

γωνιστική οικονομία και οι οποίοι τελικά επιτυγχάνουν αντίθετα αποτελέσμα

τα από τα επιδιωκόμενα. Εκείνο που δημιουργεί προβλήματα και τελικά βλά

πτει την οικονομία και τους εργαζομένους είναι η προσπάθεια τεχνητής βελ

τίωσης της οικονομικής θέσης των εργαζομένων, πέρα από τις δυνατότητες 

της οικονομίας, με κοινωνικοασφαλιστικές και εργασιακές ρυθμίσεις. Τέτοιου 

είδους τακτικές μπορεί για ένα διάστημα να ωφελούν τους εκάστοτε εργαζο

μένους αλλά σε βάρος των ανέργων, των οικονομικά αδύνατων και του κοι

νωνικοασφαλιστικού συστήματος, το οποίο χάνει εισφορές από τους εν δυνά

μει εργαζομένους που παραμένουν άνεργοι. 

Η Ελλάδα εξάγει κατά κύριο λόγο αγαθά και υπηρεσίες μεσαίας και 

λιγότερο προηγμένης τεχνολογίας, και όχι επώνυμα. Κάτω από τέτοιες συν

θήκες η ανταγωνιστικότητα μας είναι κατά κύριο λόγο ανταγωνιστικότητα 
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τιμών. Αν οι αγοραστές μπορεί να βρουν τα είδη που εξάγουμε σε λίγο χαμη

λότερες τιμές από άλλες χώρες, θα τα προτιμήσουν. Δεν έχουν λόγους να 

επιμένουν ελληνικά, όπως ίσως θα συνέβαινε σε κάποιο βαθμό, αν οι εξαγω

γές μας ήταν είδη επώνυμα με υψηλή εισροή τεχνογνωσίας, οπότε και η εμπι

στοσύνη βαρύνει και αποθαρρύνει τον αγοραστή να προτιμά το φθηνότερο. 

Με το καθεστώς της ΟΝΕ είναι αμφίβολο αν θα κατορθώσουμε να εξασφαλί

σουμε ικανοποιητική ανταγωνιστικότητα με το βάρος του ασφαλιστικού εργα

τικού κόστους να είναι από τα σχετικά υψηλότερα. 

Μια πολιτική μείωσης της κοινωνικοασφαλιστικής συνιστώσας του 

εργατικού κόστους που θα οδηγούσε στο μέλλον σε σοβαρά κοινωνικοασφα

λιστικά ελλείμματα δεν θα ωφελούσε, εκτός και αν αποτελούσε στοιχείο μιας 

ευρύτερης πολιτικής τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. 

Πρέπει όμως να εξεταστεί πολύ σοβαρά αν αποτελεί την ορθότερη τακτική η 

σχετικά υψηλή επιβάρυνση του εργατικού κόστους λόγω των κοινωνικοασφα

λιστικών εισφορών, τόσο στη φάση αυτή της ανάπτυξης της χώρας όσο και 

γενικότερα. Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, παρά τους ουσιώδεις ρυθμούς ανό

δου τα τελευταία χρόνια, και η μαζική εισροή ξένων εργαζομένων μαρτυρεί 

σαφώς ότι η αγορά εργασίας, ή εν πάση περιπτώσει το τμήμα της που δεν 

λειτουργεί με τους κανόνες της παραοικονομίας, τελεί σε ανισορροπία. 

3.3.3. Αποταμίευση - Επενδύσεις - Ρυθμός ανάπτυξης 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 19, που αναφέρονται στην εξέλιξη των 

δημόσιων εσόδων της γενικής κυβέρνησης, των κοινωνικοασφαλιστικών 

εισφορών και της εθνικής αποταμίευσης ως ποσοστών του ΑΕΠ για την 

περίοδο 1960-1999 και από τη διαγραμματική τους απεικόνιση που ακολου

θεί, γίνεται σαφές ότι η εθνική αποταμίευση ακολούθησε φθίνουσα τάση 

στην περίοδο αυτή σε έκταση ανάλογη με την αύξουσα τάση των δημόσιων 

εσόδων. Με τον όρο εθνική αποταμίευση εννοούμε το τμήμα εκείνο των 

καθαρών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που δεν χρηματοδοτείται από εξω

τερικούς πόρους είτε με τη μορφή μεταβιβάσεων κεφαλαίου από την αλλο

δαπή είτε με τη μορφή τρεχουσών μεταβιβάσεων από τη αλλοδαπή (έλλειμ

μα ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών). Ανάλογη αντίστροφη σχέση φαίνεται 

να υπάρχει και μεταξύ της εξέλιξης της εθνικής αποταμίευσης και των κοι

νωνικοασφαλιστικών εισφορών. 

Από την εικόνα αυτή βέβαια δεν συνάγεται κατανάγκην ότι αίτιο της 

κάμψης της εθνικής αποταμίευσης ως ποσοστού του ΑΕΠ αποτέλεσε η αύξη-
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ση των δημόσιων εσόδων της γενικής κυβέρνησης και ειδικότερα η αύξηση 
των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών. Η ροπή προς αποταμίευση μπορεί να 
επηρεάζεται από πολλούς και ποικίλους παράγοντες και παρουσιάζει μεγάλες 
διαφορές από χώρα σε χώρα, που καθόλου δεν μπορεί να ερμηνευθούν από 
το ύψος των δημόσιων εσόδων ως ποσοστού του ΑΕΠ. 

Στην παρούσα όμως περίπτωση η εκτίμηση ότι η γρήγορη άνοδος των 
δημόσιων εσόδων και ειδικότερα των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών επη
ρέασε πτωτικά και σε σημαντικό βαθμό την εθνική αποταμίευση φαίνεται 
ευλογοφανής για τους εξής κυρίως λόγους: 
• Εκτός από την αδρή εικόνα που προκύπτει από τα δεδομένα που 

μόλις αναφέρθηκαν, παρατηρείται, όπως φαίνεται από το Παράρτημα 
Β, υψηλός και στατιστικά αξιόπιστος βαθμός συσχέτισης μεταξύ της 
εθνικής αποταμίευσης ως ποσοστού του ΑΕΠ ως εξαρτημένης μετα
βλητής και της εξέλιξης των δημόσιων εσόδων και των κοινωνικοα
σφαλιστικών εισφορών ως ποσοστού του ΑΕΠ για την περίοδο 1960-
1999. Η δε συσχέτιση αυτή είναι εντονότερη όταν ως ερμηνευτική 
μεταβλητή χρησιμοποιούνται οι κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές. 

• Η υψηλή αυτή στατιστική συσχέτιση, σε συνδυασμό και με το γεγονός 
ότι η αύξηση των δημόσιων εσόδων ως ποσοστού του ΑΕΠ τείνει να 
συρρικνώσει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων σε σχέση με το 
εθνικό προϊόν και επομένως και τα περιθώρια τους για αποταμίευση, 
καθιστούν την αύξηση των δημόσιων εσόδων αρκετά πιθανό αίτιο της 
κάμψης της αποταμίευσης. 

• Η συνεχής αύξηση των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών ως ποσοστού 
του ΑΕΠ τείνουν, ceteris paribus, να μειώνουν το κίνητρο για αποταμί
ευση, στο βαθμό που αυτή πραγματοποιείται ως πρόνοια για τα γηρα
τειά. 

• Η σχετικά βραδεία άνοδος του κατά κεφαλήν εισοδήματος την τελευ
ταία 20ετία -σε αντιδιαστολή με τη γρήγορη άνοδο τις προηγούμενες 
δεκαετίες- μαζί με την τάση των νοικοκυριών να προσαρμόζουν την 
κατανάλωση τους στο μακροχρόνια αναμενόμενο επίπεδο εισοδήματος 
τους, το γεγονός ότι το επίπεδο ζωής στην Ελλάδα είναι ακόμη σχε
τικά χαμηλό και η ευκολότερη απόκτηση καταναλωτικής πίστης, μπο
ρεί να κατέστησαν τις τάσεις αύξησης της κατανάλωσης για βελτίωση 
του επιπέδου ζωής επίμονες, με αποτέλεσμα η μείωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος ως μεριδίου του ΑΕΠ, λόγω αύξησης της φορολογίας, να 
εκδηλώθηκε κατά κύριο λόγο με κάμψη της αποταμίευσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Δημόσια έσοδα γενικής κυβέρνησης, κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές . 

και εθνική αποταμίευση ως % ΑΕΠ, 1960-1999 

Έτος 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1975 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Δημόσια έσοδα 

22,8 

23,1 

24,4 

24 
24,5 

23,7 

25 
26 
27 
26,6 

25,6 

25,3 

25,2 

23,6 

25,7 

25,8 

27,1 

27,5 

27,5 

27,8 

27,6 

26,7 

29,1 

31 
31,6 

31,5 

33 
33 
30,4 

28,8 

31,7 

32,1 

33 
34,1 

35,8 

36,5 

36,9 

38,8 

40,1 

42,1 

Κοινωνικοασφαλιστικές 

εισφορές 

5,7 
5,6 
6,3 
6,3 
6,5 
6,5 
6,8 
7,1 
7,4 
7,2 
7,1 
7,1 
7,1 
6,4 
6,9 
7,1 
7,4 

8,1 
8,4 
8,4 
8,7 
9 
9,4 
10,4 

10,6 

10,8 

10,5 

10,7 

10,8 

11,2 

11.5 

11,1 
11 
11,9 

12,1 

12,6 

12,9 

13,3 

13,5 

13,7 

Εθνική αποταμίευση* 

12,0 

11,9 

11,3 

8,8 
7,3 
7,9 
12,3 

11,2 

12,4 

13,5 

13,0 

9,9 
18,0 

17,0 

11,0 

10,8 

11,6 

14,6 

18,5 

21,3 

16,3 

15,3 

9,2 
9,4 
5,8 
6,3 
7,9 
7,9 
7,0 
5,9 
4,7 
4,5 
4,4 
3,4 
3,5 
2,2 
2,3 
3,5 
3,7 
5,3 

Πηγή: Υπ. Εθν. Οικονομίας, Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη, Ιαν. 2001. 
* Ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και του ελλείμματος του εξω

τερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. 
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Δημόσια έσοδα γενικής κυβέρνησης, εθνική αποταμίευση και 

κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές % ΑΕΠ, 1960-1999 
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Δημόσια έσοδα 

Έτος 

Εθνική αποταμίευση Κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές 

Και αν ακόμη η αύξηση των δημόσιων εσόδων και των κοινωνικοα

σφαλιστικών εισφορών αποτέλεσε σοβαρή αιτία κάμψης της εθνικής αποτα

μίευσης ως ποσοστού του ΑΕΠ, αυτό καθαυτό δεν αποτελεί λόγο για ανάλο-
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γη κάμψη του σχηματισμού κεφαλαίου. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και μπο

ρεί να αντλήσει άνετα αποταμιευτικούς πόρους από την αλλοδαπή, εφόσον 

υπάρχουν επικερδείς ευκαιρίες για επενδύσεις. Πλην όμως η χρηματοδότηση 

επενδύσεων στη χώρα από ξένους πόρους σημαίνει ότι πολύ σημαντικό 

τμήμα του προϊόντος που θα παράγεται από το νέο κεφάλαιο θα περιέρχεται 

στους ξένους κεφαλαιούχους. Και για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, με 

σχετικά μικρή διαπραγματευτική ισχύ, το τμήμα αυτό μπορεί να είναι αρκετά 

υψηλότερο απ' ό,τι είναι στην περίπτωση μεγαλύτερων και πλουσιότερων 

χωρών. Με άλλα λόγια, από την άποψη του εθνικού εισοδήματος και του ρυθ

μού ανόδου του -σε αντιδιαστολή με το εγχώριο προϊόν- και από την άποψη 

του επιπέδου διαβίωσης στη χώρα, ceteris paribus, το αναπτυξιακό αποτέλε

σμα δεδομένου ύψους επενδύσεων θα είναι αρκετά μικρότερο στην περίπτω

ση όπου, ελλείψει διαθέσιμων αποταμιευτικών πόρων, αυτές χρηματοδοτού

νται από εισαγωγή ξένων πόρων. 

Η πρόβλεψη των πιθανών επιδράσεων, από διαφορετικούς βαθμούς 

κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας, όπως αυτοί θα μπορούσαν να μετρηθούν 

από το ύψος των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών ως ποσοστού του ΑΕΠ, στις 

αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις, στο ΑΕΠ και μέσω των μεγεθών αυτών και στα 

ίδια τα μεγέθη και του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, υπόκειται σε μεγά

λο βαθμό αβεβαιότητας. Έτσι δεν είναι στόχος εδώ να δοθούν τέτοιες προ

βλέψεις. Είναι όμως χρήσιμη για να αποκτηθεί μια αίσθηση για την τάξη των 

μεγεθών για τα οποία πρόκειται να γίνουν ορισμένοι υποθετικοί υπολογισμοί. 

Τόσο με βάση τη θεωρία, όσο και λαμβάνοντας υπόψη όσα προανα

φέρθηκαν, φαίνεται πολύ πιθανόν ότι, στην ελληνική περίπτωση, ένας αυξη

μένος βαθμός κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας με την έννοια των αυξημέ

νων κοινωνικοασφαλιστικών βαρών και παροχών ως ποσοστού του ΑΕΠ, θα 

οδηγήσει στη μείωση του σχηματισμού κεφαλαίου, λόγω μειωμένων αποταμι

εύσεων, λόγω αυξημένου κόστους εργασίας και μειωμένης ανταγωνιστικότη

τας και γενικότερα διότι η αύξηση του μεριδίου των πόρων που απορροφώ

νται για ένα σκοπό μειώνει σχεδόν αναπόφευκτα το αντίστοιχο μερίδιο που 

είναι δυνατό να ικανοποιήσει άλλες ανάγκες. Στην περίπτωση των κοινωνικο

ασφαλιστικών παροχών, η αρνητική επίδραση από την αύξηση τους στην απο

ταμίευση και στα οικονομικά κίνητρα είναι εύλογο να αναμένεται, αφού η 

αύξηση των πόρων των νοικοκυριών με πηγή τις κοινωνικοασφαλιστικές παρο

χές τείνει να εξασθενίσει τα κίνητρα απόκτησης πλούτου για την κάλυψη των 

αναγκών στα γηρατειά και τα κίνητρα για εργασία ως πρόσθετη πηγή εισο

δήματος. 
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Τα όρια μέσα στα οποία θα είναι δυνατόν να κινηθούν οι κοινωνικοα

σφαλιστικές παροχές ως ποσοστό του ΑΕΠ στα προσεχή χρόνια, σε σχέση 

με το σημερινό τους επίπεδο, είναι αρκετά στενά. Προς την κατεύθυνση της 

περαιτέρω αύξησης τους λειτουργούν ως ισχυρός φραγμός οι αυξανόμενες 

δυσκολίες εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων, δεδομένου ότι, όπως αναφέρ

θηκε, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι ήδη σχετικά υψηλές στη χώρα μας, ενώ 

και οι δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού να χρηματοδοτεί ελλείμμα

τα είναι περιορισμένες. Προς την αντίθετη κατεύθυνση, λειτουργεί ως φραγ

μός η αρνητική στάση μεγάλης μερίδας του κοινού και των ενδιαφερόμενων 

ομάδων απέναντι σε μια τέτοια προοπτική. Όπως σημειώθηκε και πιο πάνω, 

η στάση του κοινού προσδιορίζεται εν μέρει και θα εξακολουθήσει πιθανώς 

για αρκετό καιρό να προσδιορίζεται από τις εμπειρίες που σωρεύτηκαν και 

τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν στη μακρά μεταβατική περίοδο προς την 

ωριμότητα του συστήματος. Σε όλο αυτό το διάστημα φαινόταν δυνατό να 

θεσπίζονται χαριστικές ρυθμίσεις που αποδεικνυόντουσαν εφικτές, για τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν. Και θα παρέλθει αρκετός χρόνος και θα υπάρ

ξουν ίσως και πικρές εμπειρίες πριν η κοινή γνώμη μετακινηθεί προς μια 

περισσότερο ορθολογική στάση απέναντι στα θέματα της κοινωνικής ασφάλι

σης και πριν προσαρμοστούν οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις στις πραγματι

κές δυνατότητες. 

Για τους υπολογισμούς που ακολουθούν γίνεται δεκτό ότι, ακόμη και 

κάτω από τους καλύτερους όρους, οι εφικτές επιλογές ως προς το ύψος των 

κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών ως ποσοστού του ΑΕΠ στις προσεχείς 

δεκαετίες δεν μπορεί να διαφοροποιούνται κατ' ανώτατο όριο περισσότερο 

από 3,0-3,5 εκατοστιαίες μονάδες. Σε σχέση δηλαδή με το επίπεδο τους το 

1999, δηλαδή 15,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα μπορούσαν να φθάσουν το 

17,5% στην περίπτωση που η επιλογή θα ήταν για συνέχιση και ενίσχυση του 

σημερινού επιπέδου προστασίας σε σχέση με το ΑΕΠ ή να μειωθούν στο 14% 

στην περίπτωση που η επιλογή θα ήταν για κάποιο περιορισμό του βάρους 

του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στην οικονομία. Για τους λόγους που 

εξηγήθηκαν, περιθώρια για ευρύτερες αλλαγές δεν φαίνεται να υπάρχουν. 

Εάν σύντομα η ελκυστικότητα της χώρας μας στην προσέλκυση ξένων 

παραγωγικών επενδύσεων μεταβληθεί άρδην, και εάν το παραγωγικό κεφά

λαιο της χώρας αρχίσει να αυξάνει γρήγορα λόγω των επενδύσεων αυτών, 

τότε ο ρυθμός ανόδου της ελληνικής οικονομίας θα υπερβεί ουσιωδώς τα επί

πεδα που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2 και οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις, 

λόγω του αυξημένου βάρους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, θα 
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μπορούν ευκολότερα να απορροφηθούν, λόγω του αυξημένου ρυθμού ανά

πτυξης (παράδειγμα Ιρλανδίας). Οι τάσεις όμως των τελευταίων δεκαετιών 

δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές. Και ούτε φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις 

ότι η χαμηλή ελκυστικότητα της χώρας μας στο ξένο κεφάλαιο τείνει να αλλά

ξει. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο τα προσδοκώμενα οφέλη από τις επενδυ

τικές ευκαιρίες στην Ελλάδα να εξακολουθήσουν να υστερούν σε σχέση με 

τα επίπεδα που χρειάζονται για να μεταβάλουν ουσιαστικά την ελκυστικότητα 

της χώρας μας για τους ξένους επενδυτές. Σε μια τέτοια περίπτωση και ιδι

αίτερα μετά το 2006, οπότε και οι μεταβιβάσεις πόρων από την ΕΕ, σύμφω

να με όλες τις ενδείξεις, θα τείνουν σε σοβαρή μείωση, ο σχηματισμός κεφα

λαίου στη χώρα μας θα εξαρτάται σε σοβαρό βαθμό από τις εθνικές δυνα

τότητες χρηματοδότησης. Είναι γνωστό ότι γενικά η ύπαρξη ιδίων διαθεσίμων 

ευκολύνει τις επενδυτικές αποφάσεις, αφού συνεπάγεται μικρότερους κινδύ

νους σε σύγκριση με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που στηρίζονται στο 

δανεισμό ή στην ξένη κεφαλαιακή συμβολή. 

Ο βαθμός στον οποίο η αύξηση των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών και 

των κοινωνικοασφαλιστικών εισπράξεων ως ποσοστού του ΑΕΠ θα οδηγήσει σε 

μείωση της αποταμιευτικής ροπής είναι, όπως σημειώθηκε, δύσκολο να προ

βλεφθεί. Επειδή όμως, όπως εξηγήθηκε πιο πάνω, στο παρελθόν, για κάθε εκα

τοστιαία μονάδα αύξησης των κοινωνικοασφαλιστικών εισπράξεων μειωνόταν 

κατά μια περίπου εκατοστιαία μονάδα η ροπή προς αποταμίευση, δεν φαίνεται 

παράλογο να υποτεθεί ότι στο μέλλον η μεταβολή των κοινωνικοασφαλιστικών 

εισπράξεων και παροχών ως ποσοστών του ΑΕΠ κατά μια εκατοστιαία μονάδα 

θα συντελείται με αντίστροφη μεταβολή της καταναλωτικής ροπής κατά το ένα 

τρίτο και της αποταμιευτικής ροπής κατά τα δυο τρίτα της εν λόγω μονάδας. 

Με βάση τις υποθέσεις αυτές, που στηρίζονται στις τάσεις, η κύμαν

ση του βάρους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στην οικονομία κατά 

3,0 - 3,5 εκατοστιαίες μονάδες ως ποσοστού του ΑΕΠ θα οδηγεί σε κύμανση 

των αποταμιεύσεων και των επενδύσεων, κατ' αντίστροφη φορά, κατά 2,0 -

2,3 εκατοστιαίες μονάδες. 

Ο ακαθάριστος οριακός λόγος κεφαλαίου/προϊόντος στη χώρα μας 

στο παρελθόν κυμαινόταν σε μεγάλη έκταση, ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε 

περιόδους όμως σχετικά υψηλών ρυθμών ανόδου, κυμαινόταν μεταξύ 3-4, ενώ 

σε περιόδους χαμηλότερης ανόδου μεταξύ 5-7. Για την περίοδο 1961-1999, 

όπως φαίνεται από το Παράρτημα Α, επένδυση μιας νομισματικής μονάδας 

οδηγούσε σε ακαθάριστη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2 περίπου της μονά

δας (οριακός ακαθάριστος λόγος κεφαλαίου προϊόντος ίσος περίπου με 5). 

74 



Με βάση αυτή τη σχέση, μια μείωση του επιπέδου των επενδύσεων κατά 2,0 

- 2,3 επί του ΑΕΠ, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, θα οδη

γούσε σε μείωση του ετήσιου ρυθμού οικονομικής ανόδου κατά 0,40 - 0,46 

εκατοστιαίες μονάδες. 

Η μείωση αυτή φαίνεται μικρή. Η σημασία της όμως για την υγεία του 

κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος είναι πολύ σημαντική. Με βάση τη λογική 

και τις εκτιμήσεις του Κεφαλαίου 2, μια τέτοια μείωση του ρυθμού ανόδου 

οδηγεί σε απώλεια 150-250 χιλ. θέσεων απασχόλησης το 2040 ή σε επίπεδο 

απασχόλησης κατά 6-7% χαμηλότερο από εκείνο που θα επιτυγχανόταν στην 

απουσία του δυσμενούς αντίκτυπου από το βάρος του κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος στο ρυθμό ανόδου, με αντίστοιχη χειροτέρευση της σχέσης 

εργαζομένων προς εξαρτημένο πληθυσμό. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

Κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και επίπεδα συντάξεων: Εναλλακτικά σενάρια* 

Μέγεθος 2000 2010 2020 2030 2040 

Υπόθεση Α: Υψηλότερος βαθμός προστασίας, ετήσιος ρυθμός ανόδου ΑΕΠ 2,75% 

ΑΕΠ 

Κόστος μεταβιβαστικών πληρωμών 

Συντάξεις 

100,0 

17,5 

12,0 

131,2 

23,0 

15,7 

172,0 

30,1 

20,6 

225,7 

39,5 

27,1 

296,0 

51,8 

35,5 

Υπόθεση Β: Χαμηλότερος βαθμός προστασίας, ετήσιος ρυθμός ανόδου 3,25% 

ΑΕΠ 

Κόστος μεταβιβαστικών πληρωμών 

Συντάξεις 

100,0 

14,0 

9,5 

137,7 

19,3 

13,1 

189,6 

26,5 

18,0 

261,0 

36,5 

24,8 

359,4 

50,3 

34,1 

* Οι σχέσεις μεταβιβαστικών πληρωμών προς ΑΕΠ διατηρούνται στα επίπεδα του 2000 σε όλη την περίοδο. 

Όπως σημειώθηκε, οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν πρόβλεψη. 

Επιτρέπουν όμως να αποκτηθεί μια εικόνα για τη σημασία των επιλογών που 

θα γίνουν για το ασφαλιστικό σύστημα στην πορεία της οικονομίας και, σε 

τελευταία ανάλυση, και στην πορεία του ίδιου του ασφαλιστικού συστήματος. 

Στον Πίνακα 20 δίνονται εναλλακτικές εκτιμήσεις για την πορεία του 

ΑΕΠ, του κόστους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και των επιπέδων 

των συντάξεων στην περίοδο 2000-2040. Προτιμήθηκαν στρογγυλοί αριθμοί 

με βάση το 100 για το ΑΕΠ το έτος 2000, έτσι ώστε να γίνει όσο πιο σαφής 

είναι δυνατόν η φύση των επιλογών και οι τάξεις μεγέθους των σχετικών 

μεγεθών. Η διαφορά από το ένα σενάριο στο άλλο μεταξύ του ύψους του 
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κόστους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος -3,5 εκατοστιαίες μονάδες 

του ΑΕΠ- και του ύψους των συντάξεων -2,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ-

αντανακλά, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το πιθανό εύρος του εφικτού, 

ενώ η αντίστοιχη διαφορά στο μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ ανάλογα 

με τη λύση που θα επιλεγεί για το κόστος του κοινωνικοασφαλιστικού συστή

ματος -0,5%- τελεί σε εύλογη σχέση με την πιθανή απόδοση των πόρων που 

θα εξοικονομηθούν στην περίπτωση του σεναρίου χαμηλότερης προστασίας 

σε σύγκριση με το σενάριο υψηλότερης προστασίας, σύμφωνα και με όσα 

αναφέρθηκαν πιο πάνω. Από τα μεγέθη του Πίνακα 20 γίνεται σαφές ότι η επι

μονή σε υψηλούς βαθμούς προστασίας και αυξημένη χρηματοδότηση του κοι

νωνικοασφαλιστικού συστήματος, σε σύγκριση με μια ηπιότερη τακτική, χωρίς 

να αυξάνει ουσιωδώς το καταληκτικό απόλυτο ύψος των συντάξεων σε πραγ

ματικούς όρους στην περίοδο 2000-2040, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε 

συγκριτικά πολύ χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού συνολικά. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, ενώ το μέσο επίπεδο των συντάξεων σε πραγ

ματικούς όρους, παρά την αρχική διαφορά στο έτος 2000 (Υποθέσεις Α και Β), 

διαμορφώνεται σε παραπλήσιο ύψος το 2040 (51,8 έναντι 50,3 μονάδων), το 

ΑΕΠ αντί των 296 μονάδων στην περίπτωση της υψηλότερης προστασίας μπο

ρεί να φθάσει τις 359 μονάδες στην περίπτωση της χαμηλότερης προστασίας. 

Μπορεί ασφαλώς να κατασκευαστούν και άλλα σενάρια με εξίσου 

εύλογες υποθέσεις αλλά διαφορετικά αποτελέσματα. Οι διαφορές όμως δεν 

αίρουν το βασικό συμπέρασμα ότι η εμμονή σε επίπεδα προστασίας τόσο 

υψηλά, ώστε να επηρεάζεται ουσιωδώς προς τα κάτω ο πιθανός ρυθμός ανά

πτυξης, είναι σαφώς αντιπαραγωγική και κοντόφθαλμη. Για χάρη του άμεσου 

συμφέροντος των περισσότερο ηλικιωμένων προκαλείται πολλαπλάσια μακρο-

χρονιότερη ζημία σε βάρος κυρίως των νεοτέρων και της εθνικής οικονομίας. 

Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται εκλογίκευση όχι τόσο -ή 

εν πάση περιπτώσει όχι μόνο- διότι κινδυνεύει να χρεοκοπήσει λόγω γήρανσης 

του πληθυσμού και κάμψης της απασχόλησης αλλά, περισσότερο, διότι με τον 

τρόπο που λειτουργεί, εκτός του είναι άδικο, είναι πιθανό να παρεμποδίζει όλο 

και περισσότερο την ανάπτυξη, με τελικό αποτέλεσμα βραδύτερη αύξηση της 

απασχόλησης και των εισπράξεων του και μια βραδύτερη πορεία από την 

άποψη της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων χωρίς κανένα 

τελικό όφελος για τους συνταξιούχους. Μπορεί με την εμμονή στα λεγόμενα 

κεκτημένα κάποιοι συνταξιούχοι να αποκομίσουν βραχυχρόνιο όφελος, η τακτι

κή όμως αυτή, κατά πάσα πιθανότητα, τελικά θα βλάψει την αγοραστική δύνα

μη όχι μόνο του λοιπού πληθυσμού αλλά και των ίδιων των συνταξιούχων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕ! ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

4.1. Γενικά 

Το ταμιακό ισοζύγιο του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος είναι 

συνάρτηση των βασικών δεδομένων και παραμέτρων του. Με την έννοια αυτή 

μπορεί πάντοτε να υπολογιστεί η μεταβολή σε μια παράμετρο που χρειάζεται 

για να παραχθεί ισοδύναμο αριθμητικό αποτέλεσμα με δεδομένη μεταβολή 

μιας άλλης. Ενώ όμως το αριθμητικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ισοδύναμο, 

η σημασία και οι επιπτώσεις από τη μεταβολή δεδομένης παραμέτρου μπο

ρεί να είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που αφορούν τη μεταβολή μιας 

άλλης. Έτσι, λ.χ., δεδομένη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μπο

ρεί να παράγει ισοδύναμο ταμιακό αποτέλεσμα με αντίστοιχη μείωση του 

ποσοστού αναπλήρωσης. Δεν είναι όμως αδιάφορο με ποιο τρόπο επιτυγχά

νεται δεδομένο ταμιακό αποτέλεσμα. Ενώ η μια μεταβολή μπορεί να υπηρε

τεί βασικούς στόχους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, η άλλη μπορεί 

να τους αντιμάχεται. Έτσι λοιπόν μια μεταρρύθμιση δεν αρκεί να παράγει 

δεδομένο ταμιακό αποτέλεσμα. Είναι κρίσιμο να το παράγει με μεταβολές σε 

εκείνες τις παραμέτρους και σε εκείνη την έκταση ώστε, εκτός από το ταμια

κό αποτέλεσμα, η δομή που θα προκύπτει να βρίσκεται σε αρμονία με τους 

βασικούς στόχους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, που δεν είναι 

μόνο η ταμιακή ισορροπία. 

4.2. Οι βασικές παράμετροι του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 

Οι βασικές παράμετροι του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος σε 

σχέση με τις οποίες τα άτομα και οι κοινωνίες μπορεί να κάνουν τις επιλογές 

τους είναι κυρίως οι ακόλουθες: 

1. Ο ρόλος του κεφαλαιοποιητικού και του αναδιανεμητικού στοιχείου 

στο σύστημα. Ως ποιο βαθμό δηλαδή οι ασφαλιστικές απολαβές του 

ατόμου θα είναι συνάρτηση του ύψους του κεφαλαίου που δημιουρ

γήθηκε από τις ασφαλιστικές του εισφορές στη διάρκεια της ενεργού 

του ζωής (κεφαλαιοποιητικό στοιχείο) και ως ποιο βαθμό θα είναι 

συνάρτηση των αναγκών του ανεξάρτητα από τις ασφαλιστικές του 

εισφορές (αναδιανεμητικό στοιχείο). Κατά κανόνα συνυπάρχουν και τα 
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δύο στοιχεία και οι διαφορές μεταξύ χωρών έγκεινται στη διαφορετι

κή έμφαση που δίνεται στο καθένα. 

2. Η ηλικία συνταξιοδότησης. Οι τάσεις είναι να αυξάνει καθώς αυξάνει 

το προσδόκιμο ζωής και φθίνει η γεννητικότητα, αλλά οι διαφορές 

μεταξύ χωρών είναι αρκετά σημαντικές. 

3. Το ύψος της σύνταξης σε σχέση με τις απολαβές εν ενεργεία. Σε 

σχέση με την παράμετρο αυτή οι διαφορές μεταξύ χωρών και ομάδων 

ασφαλισμένων είναι αρκετά μεγάλες. 

4. Ο ρυθμός με τον οποίο σωρεύονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

καθώς σωρεύονται τα χρόνια ενεργού υπηρεσίας. Για παράδειγμα τι 

κλάσμα της πλήρους σύνταξης δικαιούται κανείς με τη συμπλήρωση 

30 ετών υπηρεσίας αντί των 35 ή με τη συμπλήρωση 9.000 ημερομι

σθίων έναντι των 10.500; Η βραδεία σώρευση των δικαιωμάτων απο

θαρρύνει την πρόωρη έξοδο από την ενεργό υπηρεσία και στην περί

πτωση τέτοιας εξόδου μειώνει το βάρος για τον ασφαλιστικό φορέα. 

5. Η έκταση διαφοροποίησης όλων των πιο πάνω παραμέτρων μεταξύ 

ομάδων εργαζομένων. Ως ποιο βαθμό δηλαδή οι πιο πάνω παράμετροι 

διαφέρουν από φορέα σε φορέα και μεταξύ ομάδων εργαζομένων. 

6. Η κατανομή των δημόσιων πόρων που απορροφώνται από το σύστη

μα μεταξύ του προνοιακού και του ασφαλιστικού σκέλους. Ως ποιο 

βαθμό δηλαδή οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι κατευθύνονται στην ικα

νοποίηση των αναγκών ατόμων που δεν είναι σε θέση να συνεισφέ

ρουν ασφαλιστικά λόγω αναπηριών, ασθένειας ή άλλων ανάλογων 

προβλημάτων (πρόνοια) και ως ποιο βαθμό κατευθύνονται στην ενί

σχυση των ασφαλιστικών παροχών. 

4.3. Χαρακτήρας και στόχοι των σύγχρονων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

Είναι στη φύση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος ότι συνεπάγε

ται κάποιας έκτασης καταναγκασμό. Ένα σύστημα που θα άφηνε τα άτομα να 

λάβουν το καθένα τις δικές του ασφαλιστικές αποφάσεις και να μεριμνήσουν 

ή να μη μεριμνήσουν κατά βούληση, όπως συνέβαινε επί αιώνες, δεν θα μπο

ρούσε ποτέ να χαρακτηριστεί ως κοινωνικοασφαλιστικό με τη σύγχρονη 

έννοια. 

Πυρήνα της κοινωνικοασφαλιστικής ιδέας αποτελεί από τη μια πλευρά 

το στοιχείο της κοινωνικής αλληλεγγύης και από την άλλη ο πειθαναγκασμός 

του ατόμου, το οποίο μπορεί να επέλεγε να μη λάβει πρόνοια για το μέλλον, 
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για χάρη της τρέχουσας κατανάλωσης, να αποταμιεύσει μέσω του συστήμα

τος, έτσι ώστε να μην καταλήξει άπορος, με όλα τα προβλήματα που κάτι 

τέτοιο θα συνεπαγόταν. Η κοινωνική αλληλεγγύη εκδηλώνεται με την κάποιας 

έκτασης μεταφορά πόρων από τους οικονομικά ισχυρότερους στους οικονομι

κά ασθενέστερους αφενός και με την από κοινού κάλυψη των κινδύνων αφετέ

ρου, μέσω των μηχανισμών της οποίας μεταφέρονται πόροι από όσους τυγχά

νει να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους μειωμένους κοινωνικοασφαλιστικούς κιν

δύνους σε όσους τυγχάνει να αντιμετωπίζουν αυξημένους τέτοιους κινδύνους. 

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις μέσα από τις οποίες δεδομένο κοινωνικο

ασφαλιστικό σύστημα επιδιώκει να υπηρετήσει τους βασικούς στόχους που 

μόλις αναφέρθηκαν είναι θέμα κοινωνικών επιλογών. Οι επιλογές αυτές 

τέμνουν θέματα που συνεπάγονται καταναγκασμό και αναδιανομή, σε σχέση 

με τα οποία είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορές απόψεων και αντιθέσεις συμ

φερόντων. Έτσι, ο προσδιορισμός τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το 

συγκερασμό των επιμέρους απόψεων και των συμφερόντων. 

Είναι φανερό ότι, χωρίς τη συνεχή και πάγια αναφορά στις αρχές και 

στόχους τους οποίους καλείται να υπηρετήσει το σύστημα, σε σχέση με τους 

οποίους υπάρχει ευρεία συμφωνία, δεν είναι δυνατό να εξευρεθεί κοινός 

τόπος. Και όταν ακόμη η αναφορά στις αρχές και τους στόχους αυτούς δεν 

αρκεί για να προκύψουν λύσεις κοινής αποδοχής, τουλάχιστον επιτρέπει τον 

σαφή προσδιορισμό του τι αποτελεί θεμιτή διαφορά και του τι συνιστά αθέ

μιτη απαίτηση. Έτσι, λ.χ., ο βαθμός στον οποίο η σύνταξη ενός οικονομικά 

αδύνατου θα υπερβεί το ποσό που θα προέκυπτε με βάση τις εισφορές του 

και μόνο, αποφασίζεται συνεκτιμώντας το ύψος της θυσίας που είναι εύλογο 

να απαιτηθεί από τους οικονομικά ισχυρότερους και την ανάγκη εξασφάλισης 

ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης σε όλους. Η απόφαση είναι 

θέμα κρίσης και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα και με τις συνθήκες. Σε ένα 

σύστημα όμως που στηρίζεται σε αρχές δεν χωρούν με κανένα τρόπο ρυθμί

σεις που ευνοούν οικονομικά ισχυρότερους σε βάρος οικονομικά ασθενέστε

ρων, αφού τέτοιες ρυθμίσεις αντιμάχονται την πεμπτουσία του κοινωνικοα

σφαλιστικού συστήματος. Δίχως τον προσανατολισμό της κοινωνικής δια

πραγμάτευσης για τον προσδιορισμό των κοινωνικοασφαλιστικών ρυθμίσεων 

προς τις αρχές και τους στόχους του συστήματος, το αποτέλεσμα που θα 

προκύψει θα είναι ένα μωσαϊκό αμφίβολης βιωσιμότητας, αποτέλεσμα πιέσε

ων και σκοπιμοτήτων και αιτία κοινωνικών εντάσεων και αισθημάτων αδικίας. 

Στην πράξη στις περισσότερες χώρες τα επικρατούντα συστήματα 

είναι αποτέλεσμα προσπαθειών να εφαρμοστούν αρχές, οι οποίες όμως 
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νοθεύονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από την παρεμβολή συμφερό

ντων και πολιτικών επιρροών. Η έκταση του προβλήματος στη χώρα μας είναι 

σχετικά μεγαλύτερη, διότι, όπως αναφέρθηκε, στο μακρό μεταβατικό στάδιο 

προς την ωρίμανση του συστήματος ήταν ευκολότερο να υποκύπτει κανείς 

στον πειρασμό να υιοθετεί λύσεις κατ' ουσίαν κοινωνικοασφαλιστικά αθέμιτες. 

Και η τακτική αυτή έχει εκθρέψει σε μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης πλά

νες ως προς το χαρακτήρα και τις βασικές αρχές ενός υγιούς κοινωνικοα

σφαλιστικού συστήματος, έτσι ώστε μερικές φορές να υιοθετούνται και να 

υποστηρίζονται απόψεις κατ' ουσίαν κοινωνικοασφαλιστικά αθέμιτες ως φυσι

κές και εύλογες. 

4.4. Κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές θέσεις και κοινωνικοασφαλιστικές 

επιλογές 

Σε σχέση με το βαθμό και το χαρακτήρα του καταναγκασμού, τον 

οποίο συνεπάγεται ένα κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, καθώς και σε σχέση 

με τις αναδιανεμητικές ρυθμίσεις που περιέχει, οι απόψεις των ατόμων και 

των ομάδων είναι φυσικό να συνδέονται με τις κοινωνικοπολιτικές και τις ιδε

ολογικές τους θέσεις. 

Στο σημερινό κόσμο, στις οικονομικά αναπτυγμένες πλουραλιστικές 

κοινωνίες, τα αξιακά συστήματα που επηρεάζουν τους τρόπους του σκέπτε

σθαι και που μας αφορούν εδώ είναι η σοσιαλδημοκρατία από τη μια πλευ

ρά και ο οικονομικός φιλελευθερισμός με την έμφαση του στις δυνάμεις της 

αγοράς από την άλλη και σε δεύτερο ίσως πλάνο ο χριστιανισμός. Ανάλογες 

με τη θέση που παίρνει το άτομο σε σχέση με τα αξιακά αυτά συστήματα θα 

ήταν και οι προτιμήσεις του σχετικά με τις καταλληλότερες τιμές των βασι

κών παραμέτρων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. 

Μια κοινωνία με ισχυρές προδιαθέσεις ενάντια στις κοινωνικοοικονομι

κές ανισότητες, αδιακρίτως -με μια έντονη σοσιαλιστική χροιά θα έλεγε 

κανείς- σε σχέση μεν με την πρώτη παράμετρο που αναφέρθηκε πιο πάνω 

-ρόλος του κεφαλαιοποιητικού στοιχείου- θα έδινε έμφαση στο αναδιανεμη

τικό στοιχείο, σε σχέση δε με την έκτη στο προνοιακό. Έτσι θα βελτιωνόταν 

η σχετική θέση των κάθε είδους αναπήρων και αδυνάτων και μεταξύ των αρτι

μελών και εργαζομένων η θέση των χαμηλόμισθων και των οικονομικά ασθε

νέστερων. Σημασία όμως δεν έχει μόνο η σχετική θέση του ατόμου αλλά και 

η απόλυτη. Κάποιοι θα προτιμούσαν ίσως να έχουν μηνιαία σύνταξη 500 χιλ. 

δρχ. σε μια χώρα όπου η μέση σύνταξη είναι 750 χιλ. δρχ. παρά να έχουν 
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σύνταξη 250 χιλ. δρχ. σε μια χώρα όπου η μέση σύνταξη είναι 250 χιλ. δρχ. 

Και επειδή οι επιλογές που μόλις αναφέρθηκαν μπορεί να επηρεάζουν απο

φασιστικά το ρυθμό οικονομικής ανόδου, και επομένως και το απόλυτο ύψος 

των παροχών, αν μια κοινωνία, με δεδομένη την ισχύ των προδιαθέσεων της 

ενάντια στις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, θέλει να αποφύγει πλανημένες 

αποφάσεις, πρέπει να σταθμίσει προσεκτικά το μίγμα που θα επιλέξει. Να βρει 

δηλαδή την προσφορότερη ισορροπία ανάμεσα στην έκταση των ανισοτήτων 

σε δεδομένη στιγμή και στην πορεία των απόλυτων μεγεθών μέσα στο χρόνο. 

Η εκτίμηση ότι θα ήταν δυνατό να επιλέξει κανείς τους επιθυμητούς 

συσχετισμούς και ίσως ακόμη να προσεγγίσει την κοινωνικοοικονομική ισότη

τα, χωρίς αυτό να επηρεάζει κρίσιμα την πορεία των απόλυτων μεγεθών στο 

χρόνο, ακρογωνιαίος λίθος της αριστερής ιδεολογίας και των επιδιώξεων του 

υπαρκτού σοσιαλισμού, δεν φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στα πράγματα. Η 

πεποίθηση ότι τα χαρακτηριστικά εκείνα του ανθρώπου που κάνουν την παρα

γωγική του προσπάθεια συνάρτηση του ιδιωτικού οφέλους και του κέρδους 

δεν είναι έμφυτα αλλά μάλλον κακές έξεις του καπιταλιστικού τρόπου παρα

γωγής έχει, μέχρι τώρα τουλάχιστον, σε μεγάλο βαθμό διαψευσθεί από την 

πείρα. Και η συνεχής μετακίνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων προς την 

κατεύθυνση της αύξησης του ρόλου των αγορών οφείλεται στη συνεχώς 

αυξανόμενη επιρροή των αντιλήψεων ότι από ένα σημείο και μετά οι αναδια

νεμητικοί στόχοι μπορεί να επιτυγχάνονται μόνο με σοβαρό κόστος, που 

εκδηλώνεται με την επιβράδυνση της πορείας των απόλυτων οικονομικών 

μεγεθών στο χρόνο και επομένως και του επιπέδου ευημερίας. 

Αρκετά φανερή θα ήταν και η επιλογή της κοινωνίας που αναφέρθηκε 

-με ισχυρές προδιαθέσεις ενάντια στις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες- και 

σε σχέση με τις παραμέτρους 3,4 και 5 πιο πάνω. Το ύψος της σύνταξης σε 

σχέση με τις απολαβές εν ενεργεία θα ήταν υψηλότερο κλάσμα για τους 

χαμηλόμισθους, ο ρυθμός σώρευσης ασφαλιστικών δικαιωμάτων θα έτεινε να 

είναι ταχύτερος, έτσι ώστε να βελτιώνεται η θέση όσων για οποιοδήποτε λόγο 

έκαναν λιγότερα ημερομίσθια και η έκταση της διαφοροποίησης από άποψη 

παροχών θα έτεινε να είναι μικρή με ιδεατό στόχο τη μηδενική. Σε σχέση με 

όλες αυτές τις παραμέτρους θα έπρεπε βέβαια, όπως και στην προηγούμενη 

περίπτωση, να συνεξετάζεται και η πιθανή επίπτωση κάθε επιλογής στη δια

χρονική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και όχι μόνο στη διαμόρφωση τους 

σε δεδομένη στιγμή. Έτσι, λ.χ., ένας γρηγορότερος ρυθμός σώρευσης δικαι

ωμάτων θα ωφελούσε μεν όσους αναγκάζονται να συνταξιοδοτηθούν γρηγο

ρότερα όχι εξ ίδιας επιλογής αλλά για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης 
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τους, αλλά θα ευνοούσε ταυτόχρονα όσους επιδιώκουν να αποφύγουν την 

εργασία και να αντλούν οφέλη σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. 

Είναι όμως πολύ αμφίβολο αν το είδος της κοινωνίας που εξετάζεται 

εδώ θα επέλεγε σχετικά χαμηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (δεύτερη 

παράμετρος). Δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτε στη σοσιαλιστική κοσμοθεωρία 

που να ενθαρρύνει ή να δικαιώνει την παρασιτική διαβίωση αρτιμελών και 

υγιών ατόμων, που μπορούν να προσφέρουν στην ικανοποίηση αναγκών. Θα 

έλεγε κανείς μάλιστα το αντίθετο. Στη σοσιαλιστική αντίληψη δεν προέχει το 

άτομο και οι προτιμήσεις του αλλά η κοινωνία και οι ανάγκες της. Το άτομο 

βρίσκει την καταξίωση του όχι τόσο στις προσωπικές απολαύσεις και στην 

οικειοποίηση του προϊόντος της παραγωγικής εργασίας άλλων αλλά στο δημι

ουργικό κοινωνικό του ρόλο. 

Μια κοινωνία με ισχυρές ηθικές προτιμήσεις προς τον ανθρωπισμό και 

τη φιλαλληλία με ανοχή όμως απέναντι στις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες 

-με περισσότερο, ως προς τα καθ' ημάς, χριστιανική παρά σοσιαλιστική χροιά 

θα έλεγε κανείς- θα έδινε μεγάλη έμφαση στο προνοιακό στοιχείο έναντι του 

ασφαλιστικού, αφού πρόκειται για το είδος των ατόμων απέναντι στα οποία 

έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία ο Χριστός και σίγουρα -σε σχέση με την παρά

μετρο 5- όπως και στην προηγούμενη περίπτωση δεν θα ευνοούσε τις δια

φοροποιήσεις ούτε την εύνοια προς ορισμένες ομάδες σε βάρος άλλων. Σε 

σχέση όμως με τις παραμέτρους 3 και 4 και περισσότερο με την 2 οι επιλο

γές της θα ήταν αυστηρότερες, αφού η χριστιανική ηθική -όπως άλλωστε και 

η σοσιαλιστική- ζητά από το κάθε αρτιμελές άτομο εργατικότητα και λιτότη

τα. Το άτομο θεωρείται υπεύθυνο για τις πράξεις του και τις επιλογές του και 

ναι μεν οι ισχυροί έχουν ηθική υποχρέωση να συντρέχουν τους οικονομικά 

αδύνατους, αλλά ο εξ ιδίας ευθύνης αδύνατος δεν αποκτά δικαιώματα. Ας μη 

ξεχνάμε ότι κατά την καλβινιστική χριστιανική εκδοχή ο πλούτος είναι δικαίω

ση, ενώ και η προτεσταντική ηθική γενικότερα καθιστά το άτομο υπεύθυνο για 

τη μοίρα του. 

Μια αδογμάτιστη, ηθικά σχετικιστική, κοσμική κοινωνία, που προτιμά 

να αφήνει ευρύ πεδίο επιλογών στα άτομα και αναζητεί πραγματιστικές 

λύσεις ισορροπιών στα πλαίσια της αγοράς -με δεξιοσυντηρητική, νεοφιλε

λεύθερη χροιά, θα έλεγε κανείς- θα έδινε μεγαλύτερη έμφαση στο κεφαλαι-

οποιητικό στοιχείο -παράμετρος 1-, γιατί αυτό επιτρέπει στον καθένα να 

κάνει ως ένα σημείο τις δικές του επιλογές σε σχέση με τις παραμέτρους 2, 

3, 4 και 5 και να ζήσει με αυτές. Όποιος προτιμά να πάρει γρήγορα μια καλή 

σύνταξη, θα μπορεί να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα υψηλών εισφορών όσο 
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εργάζεται. Όποιος πάλι θέλει να ζει ανετότερα όσο εργάζεται, θα μπορεί να 

επιλέξει ένα πρόγραμμα χαμηλών εισφορών και μακρότερου εργάσιμου βίου, 

με ολόκληρη γκάμα ενδιάμεσων λύσεων. Άλλος πάλι μπορεί να προτιμά αντί 

να παραδίδει τις αποταμιεύσεις του όσο εργάζεται σε ασφαλιστικά ταμεία, να 

διατηρεί και να επενδύει μόνος του μέρος τους, έτσι ώστε ως συνταξιούχος 

να έχει και ίδιους πόρους. Βέβαια η ελευθερία αυτή υπόκειται σε περιορι

σμούς, για να περιοριστεί -όπως προαναφέρθηκε- η έκταση των προβλημά

των που θα μπορούσε να δημιουργήσει η απρονοησία. Γιατί όσοι αμελήσουν 

την ασφαλιστική φροντίδα για τα γηρατειά, υπό την επήρεια του πειρασμού 

να διαθέτουν περισσότερα όσο είναι νεότεροι, αναπόφευκτα θα βαρύνουν το 

κοινωνικό σύνολο, αφού δεν θα είναι δυνατό να αφεθούν ολωσδιόλου να 

δυστυχήσουν. 

Είναι φανερό ότι η ατομική επιλογή, όπου αυτή επιτρέπεται, και η κοι

νωνική επιλογή των τιμών των πιο πάνω παραμέτρων πρέπει να γίνεται εν 

γνώσει των συνεπειών και χωρίς ασύμβατα. Έτσι, λ.χ., δεν είναι δυνατό να 

επιλέγει κανείς υψηλές συντάξεις, χαμηλά όρια ηλικίας και χαμηλές ασφαλι

στικές εισφορές -το όνειρο πολλών Νεοελλήνων- διότι έτσι το σύστημα καθί

σταται οικονομικά όχι βιώσιμο και οδηγείται στη χρεοκοπία. Με άλλα λόγια 

πρέπει κανείς να κάνει διάκριση μεταξύ επιλογών η κάθε μια από τις οποίες 

είναι βιώσιμη κάτω από τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις και προ

σχηματικών ψευδοεπιλογών που δεν εξασφαλίζουν βιωσιμότητα. Είναι φανερό 

ότι, όταν κανείς επιλέγει μια ευνοϊκή γι' αυτόν τιμή μιας από τις παραμέτρους 

που προαναφέρθηκαν, πρέπει να είναι ταυτόχρονα διατεθειμένος να αντι

σταθμίσει και να φέρει το σχετικό κόστος, επιλέγοντας συμβατές, εφικτές 

τιμές για μια ή περισσότερες από τις άλλες παραμέτρους. Ενώ δηλαδή το 

άτομο, όπου του επιτρέπεται, και η κοινωνία έχουν ένα πράγματι ευρύ φάσμα 

επιλογών ως προς το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, οι επιλογές αυτές δεν 

είναι απεριόριστες. 

Από τα πιο πάνω είναι φανερό ότι, με εξαίρεση τα άκρα, όποια και να 

είναι η κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση των παραγόντων που εμπλέκονται στο 

διάλογο για το ασφαλιστικό σε σχέση με τα ποσοστά αναπλήρωσης, που απο

τελούν κρίσιμο παράγοντα για τα επίπεδα των συντάξεων, με δεδομένα τα 

επίπεδα αμοιβών, είναι ανάγκη να ευρεθεί κοινός τόπος που να μην οδηγεί 

σε οικονομικά αδιέξοδα. Μεταξύ των αυξημένων απαιτήσεων όσων τοποθε

τούν υψηλότερα τον πήχυ ως προς το τι αποτελεί μια αξιοπρεπή σύνταξη και 

των χαμηλότερων απαιτήσεων όσων δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ατομι

κή ευθύνη, είναι ανάγκη να ευρεθεί η χρυσή τομή. 
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Στο θέμα όμως της ηλικίας συνταξιοδότησης, με εξαίρεση την περί

πτωση ενός φιλελεύθερου κεφαλαιοποιητικού συστήματος, στα πλαίσια του 

οποίου παρέχεται αυξημένη ευχέρεια για ατομική επιλογή, θα ήταν εξαιρετι

κά δύσκολο να ευρεθούν βάσιμα επιχειρήματα κοινής αποδοχής για τη συνέ

χιση του ισχύοντος καθεστώτος, που σε πολλές περιπτώσεις συνταξιοδοτεί 

υγιείς και ακμαίους ακόμη πολίτες. 

Ασφαλώς και αποτελεί επιθυμία πολλών να απαλλαγούν το συντομό

τερο δυνατό από την υποχρέωση για εργασία και να ζουν ανετότερα για όσο 

το δυνατό μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους. Ασφαλώς και αποτελεί επιθυμία 

πολλών άλλων να συνταξιοδοτηθούν το συντομότερο δυνατό και να συνεχί

σουν να απασχολούνται με άλλους τρόπους, αυξάνοντας έτσι το εισόδημα 

τους. Καμιά όμως από τις επιθυμίες αυτές δεν είναι αποδεκτό να ικανοποιεί

ται σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, με ύψος απολαβών μεγαλύτερο απ' 

ό,τι δικαιολογούν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Το επιχείρημα ότι 

είναι εύλογο να ζήσει κανείς χωρίς υποχρεώσεις για εργασία όσο είναι ακόμη 

ακμαίος και υγιής για να το χαρεί και όχι όταν θα είναι πια γέρος στερείται 

οποιασδήποτε βάσης, όταν η απαίτηση αυτή ικανοποιείται σε βάρος άλλων. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αν κανείς επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί γρή

γορα, για να απολαύσει με υγεία και ακμαίες ακόμη δυνάμεις τη σχόλη του, 

πρέπει ταυτόχρονα να δεχθεί όσο εργάζεται να καταβάλλει εξ ιδίων τις ανά

λογες εισφορές και όχι να απαιτεί, όπως συμβαίνει ευρύτατα σήμερα, το 

κόστος της πλεονεκτικής γι' αυτόν επιλογής να φέρουν άλλοι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχή ότι όλα τα υγιή και ακμαία άτομα πρέ

πει να είναι διαθέσιμα για εργασία και να μη συνταξιοδοτούνται οδηγεί στην 

αύξηση του αυτόχθονος εργατικού δυναμικού και σε μείωση της αναγκαίας 

εισαγωγής εργασίας από το εξωτερικό, η οποία μπορεί να δημιουργεί σοβα

ρά προβλήματα από άλλες απόψεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Οι αναλογιστικού χαρακτήρα μελέτες που έχουν γίνει για την πιθανή 

εξέλιξη των οικονομικών ροών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 

στις προσεχείς δεκαετίες έχουν καταλήξει σε πολύ απαισιόδοξα 

συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα του. Για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος 

να περιέλθει το σύστημα σε οικονομική αδυναμία να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους, κρίνεται ότι χρειάζονται 

μεγάλες αλλαγές προς την κατεύθυνση της περικοπής των συντάξεων, 

της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, της βραδύτερης 

σώρευσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και άλλων, δυσάρεστων 

για τους ασφαλισμένους, μεταβολών. 

2. Τα απαισιόδοξα συμπεράσματα συνδέονται στενά με την υπόθεση ότι η 

χώρα μας στο προσεχές μέλλον θα αποτελέσει ένα δημογραφικά μάλ

λον κλειστό σύστημα, η εξέλιξη του οποίου θα εξαρτηθεί αποφασιστικά 

από τις δημογραφικές παραμέτρους του αυτόχθονος πληθυσμού, σε 

σχέση με τις οποίες γίνεται δεκτό ότι θα επικρατήσουν και στο μέλλον 

οι τάσεις του παρελθόντος. Οι μεταναστευτικές ροές είτε δεν συνεξε

τάζονται είτε, όταν λαμβάνονται υπόψη, θεωρούνται αυτόνομες και όχι 

οικονομικά προσδιορισμένες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σταθερές 

στα τρέχοντα τους επίπεδα θεωρείται επίσης ότι θα παραμείνουν και οι 

παράμετροι που προσδιορίζουν τη συμμετοχή του πληθυσμού στο εργα

τικό δυναμικό. Κάτω από τέτοιες υποθέσεις, στις προσεχείς δεκαετίες, 

ενώ αυτοί που θα βγαίνουν σε σύνταξη κάθε χρόνο θα εξακολουθήσουν 

να είναι όσοι και στο πρόσφατο παρελθόν και λίγο ακόμη περισσότεροι 

-αφού πρόκειται για πολυπληθέστερες ομάδες πληθυσμού, που γεννή

θηκαν παλαιότερα, όταν η γεννητικότητα ήταν ακόμη σχετικά υψηλή-

αυτοί που θα εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό καθώς ενηλικιώνονται 

όσοι γεννήθηκαν στα χρόνια χαμηλής γεννητικότητας -η οποία γίνεται 

δεκτό ότι και θα συνεχιστεί- και θα καταβάλλουν εισφορές, θα τείνουν 

σε πολύ σοβαρή μείωση. Ενώ λοιπόν οι δαπάνες του κοινωνικοασφαλι

στικού συστήματος θα τείνουν σε αύξηση καθώς θα αυξάνει ο αριθμός 

των συνταξιούχων, τα έσοδα θα τείνουν σε μείωση ή δεν θα αυξάνουν 

ανάλογα, καθώς θα μειώνεται ή δεν θα αυξάνει ανάλογα ο αριθμός των 

απασχολουμένων, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των ελλειμμάτων. 
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Κάτω από συνθήκες όπου η ορθότητα ενός μέτρου ή μιας πολιτικής δεν 

αρκεί για να πεισθεί το κοινό να τα αποδεχθεί, η έντεχνη χρησιμοποίηση 

επιχειρημάτων που στην ουσία δεν ευσταθούν, αλλά φαίνεται να προσφέ

ρονται για την ποδηγέτηση της κοινής γνώμης, είναι ίσως θεμιτή στο επί

πεδο της πολιτικής διαδικασίας. Με την έννοια αυτή η επίκληση του κιν

δύνου για επικείμενη χρεοκοπία του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 

ως μέσου για να πεισθούν οι ενδιαφερόμενοι να δεχθούν περιστολές στα 

θεωρούμενα ως κεκτημένα δικαιώματα μπορεί να είναι πολιτικά αποδεκτή. 

Τέτοια όμως τακτική δεν αρμόζει στο επίπεδο μιας ορθολογικής ανάλυσης. 

Ο αριθμός των συνταξιούχων στις προσεχείς δεκαετίες, που προσδιο

ρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις δαπάνες του κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος, αποτελεί κατά κύριο λόγο δημογραφικά προσδιορισμένο 

μέγεθος, αφού αυτός θα προέλθει εν καιρώ από τους νυν εργαζομέ

νους, το πλήθος των οποίων είναι κατά προσέγγιση δεδομένο. Κάτω 

από ορισμένες συνθήκες και η απασχόληση, συνάρτηση της οποίας 

είναι τα έσοδα του συστήματος, μπορεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό να 

ακολουθεί πορεία συμβατή με τα δημογραφικά δεδομένα - ιδίως όταν 

το δημογραφικά προσδιοριζόμενο μέγεθος της απασχόλησης δεν απέ

χει πολύ από το αντίστοιχο μέγεθος με βάση την πιθανή πορεία της 

οικονομίας και τις ανάγκες της σε εργατικό δυναμικό. Σε τέτοιες περι

πτώσεις η αναλογιστική μέθοδος για την εκτίμηση της πιθανής πορείας 

των χρηματοοικονομικών ροών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, 

όπως εφαρμόστηκε σε πρόσφατες μελέτες, αποτελεί βάσιμη επιλογή. 

Στην περίπτωση όμως της χώρας μας, ο αριθμός των απασχολουμέ

νων τους οποίους μπορεί να αποδώσει στο μέλλον η σημερινή και η 

πιθανή μελλοντική δημογραφική βάση του αυτόχθονος πληθυσμού 

φαίνεται να υστερεί σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των απασχο

λουμένων τους οποίους θα χρειάζεται η ελληνική οικονομία, ακολου

θώντας μια μέτρια, ομαλή πορεία ανόδου. 

Συγκεκριμένα, αν λ.χ. για τις προσεχείς λίγες δεκαετίες δεχθεί κανείς 

ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του όγκου του ΑΕΠ της τάξης του 

3%, -μια αρκετά συντηρητική προοπτική, υποδεέστερη των μακροχρό

νιων τάσεων του παρελθόντος και με βάση την οποία θα χρειαστούν 

δεκαετίες για την πραγματική σύγκλιση προς το μέσο όρο της ΕΕ- και 

μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας της τάξης του 2,0-

2,5%, ο οποίος υπερβαίνει τις τάσεις του παρελθόντος, τότε η απα

σχόληση θα αυξάνει με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 0,5%-1,0%. 
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Με βάση το ρυθμό αυτό αύξησης της απασχόλησης, η σχέση αριθμού 

απασχολουμένων προς τον αριθμό των συνταξιούχων -σχέση κλειδί 

για την οικονομική βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήμα

τ ο ς - μπορεί να διατηρηθεί σε επίπεδα παραπλήσια με εκείνα του 

1991, που θεωρούνται γενικά ως βιώσιμα και τα οποία πάντως διαφέ

ρουν ριζικά από τα πολύ χειρότερα επίπεδα που προβλέπονται με 

βάση τις αναλογιστικές μελέτες και αποτελούν τη βασική αιτία για τις 

πολύ δυσμενείς προβλέψεις. 

Επειδή η απασχόληση είναι πιθανόν να αυξάνει γρηγορότερα απ' ό,τι 

έχει εκτιμηθεί με βάση τις δημογραφικές-αναλογιστικές μελέτες, δεν 

θα αποτελούσε ορθή τακτική, οι λύσεις που τελικά θα υιοθετηθούν σε 

σχέση με το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα να διαμορφωθούν με 

κυρίαρχο γνώμονα την προσδοκία για μεγάλη χειροτέρευση της σχέ

σης μεταξύ ηλικιωμένου εξαρτημένου πληθυσμού και του πλήθους των 

εργαζομένων. Οι λύσεις πρέπει να σχεδιαστούν σε αναφορά με τις 

πραγματικές διαστάσεις κάθε πλευράς του προβλήματος, ανεξάρτητα 

από το πώς η κάθε μια χρησιμοποιείται για να πεισθεί η κοινή γνώμη. 

Η εξεύρεση του εργατικού δυναμικού που θα επιτρέψει την επίτευξη 

ρυθμών αύξησης της απασχόλησης στην περίοδο 2000-2041 μεταξύ 

0,5 και 1,0% μπορεί να στηριχθεί: 

ϋ Στη συνέχιση των τάσεων αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του 

ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό, που έχουν εκδηλωθεί 

και στο παρελθόν, έως ότου το ποσοστό αυτό φθάσει σε επίπεδα 

συγκρίσιμα με εκείνα πολλών άλλων αναπτυγμένων χωρών. Η 

συνέχιση των τάσεων αυτών μπορεί εύλογα να αναμένεται, αφού, 

εκτός όλων των άλλων, η γεννητικότητα γίνεται δεκτό ότι θα εξα

κολουθήσει να είναι χαμηλή και οι ανάγκες για παιδική φροντίδα 

-που δυσχεραίνει τη συμμετοχή στην απασχόληση- μικρότερες. 

_) Στη μείωση του ποσοστού ανεργίας λόγω και του βραδύτερου 

ρυθμού αύξησης του αυτόχθονος εργατικού δυναμικού ή ακόμη 

και της μείωσης του στο μέλλον σε σύγκριση με το παρελθόν. 

ü Στην εισροή εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες. 

Οι πρώτες δύο πηγές μπορεί να επιτρέψουν στην απασχόληση των 

αυτοχθόνων να διατηρηθεί σε επίπεδα παραπλήσια ή λίγο χαμηλότερα 

από τα επίπεδα του έτους 2000 -που ήταν 4 εκατ. περίπου απασχο

λούμενοι- παρά τη μεγάλη μείωση του πληθυσμού των ηλικιών 15-65 

ετών που θα μεσολαβήσει έως και το 2040 (1,5-2,0 εκατ. άτομα). Οι 
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επιπλέον όμως, έως και τους 5.400 χιλ. απασχολουμένους, που θα 

χρειάζονται για τη στήριξη των ρυθμών ανόδου που προαναφέρθηκαν, 

θα προέλθουν από μετανάστευση. Ο αναγκαίος δηλαδή αριθμός ξένων 

μεταναστών-μελών του εργατικού δυναμικού, είτε με την έννοια ατό

μων που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή είτε, σε μεταγενέστερα στάδια, 

με την έννοια ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αλλά από αλλο

δαπούς γονείς, εκτιμάται ότι θα φθάσει το έτος 2041 μέγεθος της 

τάξης του 1,5 εκατ. ατόμων. Έτσι ο συνολικός αλλοδαπός πληθυσμός 

με την ευρεία έννοια που μόλις αναφέρθηκε μπορεί το 2040 να φθά

σει ή και να ξεπεράσει τα 4 εκατ. άτομα. 

10. Τα μεγέθη φαίνονται εφικτά από την άποψη της προσφοράς από την 

αλλοδαπή. Ως προς τις δυνατότητες υποδοχής της χώρας μας, η προ

οπτική εισδοχής μέσα στα προσεχή 40 χρόνια πρόσθετου αριθμού 

αλλοδαπών εργαζομένων, όσου περίπου και ο αριθμός που εισέρευσε 

στη δεκαετία του 1990, θα μπορούσε εκ πρώτης όψεως να θεωρηθεί 

ως μη απειλητική, ιδίως αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και αν ληφθεί 

υπόψη ότι αρκετοί από αυτούς θα έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. 

11. Επειδή όμως έχει ήδη σωρευθεί στη χώρα μεγάλος αριθμός αλλοδα

πών, η ομαλή ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία θα απαιτήσει μεγά

λες προσπάθειες και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. 

12. Η διεθνής πείρα αλλά και η ελληνική δείχνουν ότι, όπου συντρέχουν 

ισχυρά οικονομικά κίνητρα εκ μέρους των εργοδοτών και οι ανάγκες 

της οικονομίας το καλούν, είναι, στην πράξη, εξαιρετικά δύσκολο να 

διακοπεί η εισροή εργατικού αλλοδαπού εργατικού δυναμικού. Η διέ

ξοδος πρέπει ως εκ τούτου να αναζητηθεί στον κατάλληλο σχεδιασμό 

της διαδικασίας ένταξης των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία και όχι 

στην παρεμπόδιση του φαινομένου - που δεν θα είναι πρακτικά εφικτή. 

13. Αντίθετα με το δημογραφικό κίνδυνο και την πιθανότητα χρεοκοπίας 

του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος εξ αυτού του κινδύνου, που 

έχουν τονιστεί πάρα πολύ, οι άλλοι σοβαροί λόγοι που καθιστούν το 

ισχύον κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα προβληματικό δεν επισημαίνο

νται επαρκώς. Είναι προφανές ότι η καταλληλότητα ενός κοινωνικοα

σφαλιστικού συστήματος δεν κρίνεται με μοναδικό γνώμονα την εξα

σφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης του. Πρέπει να ικα

νοποιούνται και άλλες συνθήκες. 

14. Σε ό,τι αφορά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος και της λειτουργίας της οικονομίας, που αποτελούν αντι-
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κείμενο στην παρούσα μελέτη, οι κίνδυνοι συνδέονται με την αποθάρ

ρυνση της απασχόλησης. Έτσι όπως λειτουργεί το ισχύον κοινωνικοα

σφαλιστικό σύστημα συντρέχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύει κανείς ότι 

αυτό ασκεί αρνητική επίδραση στην απασχόληση τόσο άμεσα, με την 

επιβάρυνση του εργατικού κόστους, όσο και έμμεσα με την επιβρά

δυνση του ρυθμού οικονομικής ανόδου, λόγω μείωσης των επιπέδων 

αποταμίευσης και επενδύσεων. Η μείωση της απασχόλησης, με τη 

σειρά της, επηρεάζει αρνητικά τις εισπράξεις του κοινωνικοασφαλιστι

κού συστήματος και θετικά τις δαπάνες του, δημιουργώντας ταμειακά 

προβλήματα σε αυτό ή επιτείνοντας τέτοια προβλήματα που μπορεί 

ήδη να υπάρχουν. 

15. Εκτός από την πιθανώς δυσμενή επίδραση του ισχύοντος κοινωνικοα

σφαλιστικού συστήματος στην απασχόληση, και αν ακόμη δεν θα προ

έκυπτε ταμιακό πρόβλημα για το σύστημα αυτό στο προσεχές μέλλον, 

η μεταρρύθμιση θα ήταν απαραίτητη και για τους εξής λόγους: 

16. Το μέλλον είναι πάντα αβέβαιο και δεν αποτελεί ορθή πολιτική η επι

λογή λύσεων που ακροβατούν στα όρια της ταμιακής ισορροπίας. 

Κάποια περιθώρια ασφαλείας είναι αναγκαία, τόσο για την αντιμετώπι

ση βραχυχρονιότερων ανισορροπιών καθώς και των αδυναμιών του 

συστήματος να εισπράττει τα κατά νόμον οφειλόμενα όσο και για την 

απάμβλυνση των δυσμενών συνεπειών από απρόβλεπτες εξελίξεις. 

17. Το ισχύον σύστημα είναι άνισο και άδικο, όπως τεκμηριώνεται στις μελέ

τες που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 1. Οι όροι ασφάλισης διαφέρουν 

σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ διαφόρων κατηγοριών ασφαλισμένων, 

μερικές από τις οποίες έχουν εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση, που 

δεν φαίνεται να υπηρετεί τους στόχους της μείωσης των οικονομικών 

και κοινωνικών ανισοτήτων. Οι ανισότητες αυτές και οι αδικίες, πέρα 

από τη σπατάλη πόρων στην οποία οδηγούν, υποσκάπτουν την κοινωνι

κή συνεννόηση, που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός ικανοποι

ητικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, κάτω από συνθήκες ωριμό

τητας και δημογραφικών εξελίξεων, που μπορεί να μην αποδειχθούν 

τόσο άσχημες όσο φαίνεται από τους αναλογιστικούς υπολογισμούς με 

βάση κλειστό δημογραφικό υπόδειγμα, αλλά πάντως δεν είναι και ευνοϊ

κές. Για την εξεύρεση λύσεων οι ρυθμίσεις πρέπει να πείθουν για την 

όσο το δυνατό δικαιότερη κατανομή των βαρών και των απολαβών. 

18. Στο βαθμό που το ισχύον σύστημα ασκεί δυσμενή επίδραση στο ρυ

θμό οικονομικής ανόδου, εκτός από επίπεδο ευημερίας των συνταξι-
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ούχων επηρεάζεται αρνητικά το επίπεδο διαβίωσης ολόκληρου του 

πληθυσμού και η διεθνής θέση της χώρας. 

Η εξεύρεση ικανοποιητικού κοινού τόπου για τη ρύθμιση του ασφαλι

στικού θα είναι πολύ δύσκολη όσο το θέμα αφίεται στη διελκυστίνδα 

των επιμέρους συμφερόντων. Είναι ανάγκη αφετηρία, τουλάχιστον, να 

αποτελέσουν οι αρχές τις οποίες καλείται να υπηρετήσει το σύστημα, 

που συνοψίζονται στην κοινωνική αλληλεγγύη, την οργανωμένη πρό

νοια για ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων και τη 

συμβατότητα με ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. 

Με εξαίρεση τα ιδεολογικά ή πολιτικά άκρα, όποια και να είναι η κοι

νωνικοπολιτική τοποθέτηση των παραγόντων που εμπλέκονται στο διά

λογο για το ασφαλιστικό σε σχέση με τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα 

οποία, με δεδομένα τα επίπεδα αμοιβών, αποτελούν κρίσιμο παράγο

ντα για τα επίπεδα των συντάξεων, είναι ανάγκη να ευρεθεί κοινός 

τόπος που να μην οδηγεί σε οικονομικά αδιέξοδα. Μεταξύ των αυξη

μένων απαιτήσεων όσων τοποθετούν υψηλότερα τον πήχυ ως προς το 

τι αποτελεί μια αξιοπρεπή σύνταξη και των χαμηλότερων απαιτήσεων 

όσων δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ατομική ευθύνη και στη γρη

γορότερη οικονομική ανάπτυξη, είναι ανάγκη να ευρεθεί η χρυσή τομή. 

Τα επίπεδα των χαμηλότερων συντάξεων θα έπρεπε ίσως να μη θιγούν 

για ένα διάστημα και έως ότου η αύξηση του επιπέδου διαβίωσης στη 

χώρα επιτρέψει χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης, χωρίς τα απόλυ

τα μεγέθη των συντάξεων να υπολείπονται ενός αναγκαίου ελαχίστου. 

Η επιβάρυνση των νεοτέρων υπέρ των ηλικιωμένων δικαιολογείται ως 

ένα βαθμό και από τη βάσιμη προοπτική οι νεότεροι να απολαμβάνουν 

στο μέλλον ένα γενικά υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης. 

Στο θέμα όμως της ηλικίας συνταξιοδότησης, με εξαίρεση την περί

πτωση ενός φιλελεύθερου κεφαλαιοποιητικού συστήματος, στα πλαί

σια του οποίου παρέχεται αυξημένη ευχέρεια για ατομική επιλογή, θα 

ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ευρεθούν βάσιμα επιχειρήματα κοινής 

αποδοχής για τη συνέχιση του ισχύοντος καθεστώτος, που σε πολλές 

περιπτώσεις συνταξιοδοτεί υγιείς και ακμαίους ακόμη πολίτες. 

Ασφαλώς και αποτελεί επιθυμία πολλών να απαλλαγούν το συντομό

τερο δυνατό από την υποχρέωση για εργασία και να ζουν ανετότερα 

για όσο το δυνατό μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους. Ασφαλώς και 

αποτελεί επιθυμία πολλών άλλων να συνταξιοδοτηθούν το συντομότε

ρο δυνατό και να συνεχίσουν να απασχολούνται με άλλους τρόπους, 
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αυξάνοντας έτσι το εισόδημα τους. Καμιά όμως από τις επιθυμίες 

αυτές δεν είναι αποδεκτό να ικανοποιείται σε βάρος του κοινωνικού 

συνόλου, με ύψος απολαβών μεγαλύτερο απ' ό,τι δικαιολογούν οι αντί

στοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Το επιχείρημα ότι είναι εύλογο να 

ζήσει κανείς χωρίς υποχρεώσεις για εργασία όσο είναι ακόμη ακμαίος 

και υγιής για να το χαρεί και όχι όταν θα είναι πια γέρος στερείται 

οποιασδήποτε βάσης, όταν η απαίτηση αυτή ικανοποιείται σε βάρος 

άλλων. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αν κανείς επιλέγει να συντα

ξιοδοτηθεί γρήγορα, για να απολαύσει με υγεία και ακμαίες ακόμη 

δυνάμεις τη σχόλη του, πρέπει ταυτόχρονα να δεχθεί όσο εργάζεται 

να καταβάλλει εξ ιδίων τις ανάλογες εισφορές και όχι να απαιτεί, όπως 

συμβαίνει ευρύτατα σήμερα, το κόστος της πλεονεκτικής γι' αυτόν επι

λογής να φέρουν άλλοι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχή ότι όλα τα υγιή και ακμαία άτομα πρέ

πει να είναι διαθέσιμα για εργασία και να μη συνταξιοδοτούνται οδη

γεί στην αύξηση του αυτόχθονος εργατικού δυναμικού και σε μείωση 

της αναγκαίας εισαγωγής εργασίας από το εξωτερικό, η οποία μπορεί 

να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα από άλλες απόψεις. 

Είναι εντελώς παράλογο και αντιφατικό να επιλέγουμε ως λαός τη 

χαμηλή γεννητικότητα, να αντιδρούμε στην είσοδο μεταναστών και να 

ζητούμε υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης και από την άλλη να επιδιώ

κουμε έξοδο από την ενεργό ζωή, ενώ είμαστε ακόμη ακμαίοι. Το 

μίγμα είναι ανεδαφικό και ανέφικτο. Λόγω ακριβώς της χαμηλής γεν

νητικότητας, η χώρα χρειάζεται να διατηρεί τους Έλληνες πολίτες της, 

στους οποίους έχει γίνει και η μεγαλύτερη επένδυση σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο, σε ενεργό δράση όσο διατηρούν ακμαίες τις δυνάμεις τους, 

ιδιαίτερα μάλιστα αφού σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό οι Έλληνες 

καταγίνονται με ασχολίες λιγότερο χειρωνακτικές και περισσότερο 

πνευματικές, σε σχέση και με τις οποίες η δυνατότητα προς εργασία 

διατηρείται επί μακρότερο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Η σχέση (1) αποτελεί εκτίμηση της σχέσης μεταξύ αριθμού απασχο

λουμένων στην ελληνική οικονομία, εξαιρουμένων των απασχολουμένων στον 

πρωτογενή τομέα, ως ανεξάρτητης μεταβλητής (nae) και του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος, εξαιρουμένου επίσης του προϊόντος του πρωτογενή 

τομέα, εκφρασμένου σε δισεκ. σε τιμές 1988, ως εξαρτημένης μεταβλητής (nay) 

για την περίοδο 1961-1999. 

nay = -3244,1 + 0,0039565 nae (1) 

(-4,827) (14,161) 

R2 = 0,9858 

Η σχέση (2) αποτελεί εκτίμηση της σχέσης μεταξύ αφενός του αριθ

μού απασχολουμένων στην ελληνική οικονομία, εξαιρουμένων των απασχο

λουμένων στον πρωτογενή τομέα (nae) και των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου, εκφρασμένων σε δισεκ. δρχ. σε τιμές 1995 (in), ως ανε

ξάρτητων μεταβλητών και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, εξαιρουμέ

νου του προϊόντος του πρωτογενή τομέα, εκφρασμένου σε δισεκ. σε τιμές 

1988, ως εξαρτημένης μεταβλητής (nay) για την περίοδο 1961-1999. 

nay = -3887,5 + 0,0038239 nae + 0,20259 in (2) 

(-9,89) (18,993) (2,7469) 

R2 = 0,9873 

Αξίζει να σημειωθεί ο υψηλός βαθμός ευστάθειας του συντελεστή της 

μη γεωργικής απασχόλησης ύστερα από την εισαγωγή και της δεύτερης 

ερμηνευτικής μεταβλητής, των επενδύσεων, στην εξίσωση. 

Σε συνέχεια των εκτιμήσεων του πιθανού επιπέδου της απασχόλησης 

που θα είναι αναγκαίο για τη στήριξη δεδομένου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, 

οι οποίες έγιναν στο κείμενο με βάση παραδοχές για το ρυθμό αύξησης της 

ακαθάριστης παραγωγικότητας της εργασίας στο μέλλον, οι σχέσεις (1) και 

(2) επιτρέπουν εναλλακτικές εκτιμήσεις του πιθανού επιπέδου της μελλοντι

κής απασχόλησης που θα χρειάζεται για την πραγματοποίηση ορισμένου επι

πέδου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Έτσι, π.χ., αν δεχθεί κανείς μέσο 
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ετήσιο ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ και των επενδύσεων ίσο με 3% για την περίο

δο 2000-2040, τότε το αναγκαίο μέγεθος της απασχόλησης εκτός πρωτογε

νούς τομέα το 2040 εκτιμάται με βάση τη σχέση 2 σε 8.493.000 άτομα. Αν 

δεχθεί κανείς ρυθμό αύξησης για τις επενδύσεις 3,5%, έτσι ώστε να αυξηθεί 

ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ, ο οποίος το 1999 ήταν μάλλον χαμηλός, τότε 

το αναγκαίο μέγεθος της απασχόλησης εκτός πρωτογενούς τομέα το 2040 

εκτιμάται με βάση τη σχέση (2) σε 8.160.000 άτομα. 

Ο υπερδιπλασιασμός της μη γεωργικής απασχόλησης στα προσεχή 40 

χρόνια (από 3.280.000 άτομα το 1999 σε περισσότερο από 8 εκατ. το 2040) 

δεν πρέπει να εκπλήσσει, αφού στην περίοδο 1961-1999 επίσης υπερδιπλα

σιάστηκε η μη γεωργική απασχόληση με αύξηση της στην περίοδο αυτή από 

1.437.000 σε 3.280.000. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ 

Η σχέση (1) αποτελεί εκτίμηση της μακροχρόνιας τάσης της εθνικής 

ροπής προς αποταμίευση (sy) για την περίοδο 1960-1999. 

Ως εθνική αποταμίευση νοείται εν προκειμένω το μέγεθος που προκύ

πτει από την αποταμιευτική προσπάθεια του ιδιωτικού και του δημόσιου 

τομέα στην Ελλάδα με πηγή το εθνικό προϊόν και ως αντίστοιχη ροπή ο λόγος 

της αποταμίευσης αυτής προς το ΑΕΠ (sy). Στον Πίνακα 16 της σχετικής 

έκδοσης των Εθνικών Λογαριασμών (Βασικά Εθνικολογισπκά Μεγέθη, 1960-99, 

Υπ. Εθν. Οικονομίας, Ιαν. 2001), που αναφέρεται στις πηγές χρηματοδότησης 

των εγχώριων ακαθάριστων επενδύσεων, προκειμένου να προκύψει η χρημα

τοδότηση από εγχώριους πόρους, η χρηματοδότηση από το εξωτερικό εξι

σώνεται με το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Εξωτερική όμως αποταμίευση εισρέει στη χώρα όχι μόνο μέσω του λογαρια

σμού κεφαλαίου του εξωτερικού ισοζυγίου, όπως γίνεται δεκτό με βάση την 

προσέγγιση που μόλις αναφέρθηκε, αλλά και μέσω τρεχουσών μεταβιβάσεων 

και τα σχετικά μεγέθη ιδίως μετά το 1980 είναι μεγάλα. Επειδή αυτό που 

ενδιαφέρει εδώ είναι η ροπή προς αποταμίευση (ιδιωτική και δημόσια) σε 

σχέση με το εθνικό προϊόν, ποιο δηλαδή τμήμα του εθνικού μας προϊόντος 

δεν καταναλώνεται και είναι διαθέσιμο για χρηματοδότηση επενδύσεων, αντι

προσωπευτικότερο μέγεθος από το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου τρε

χουσών συναλλαγών είναι το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και 

υπηρεσιών, αφού το μέγεθος αυτό χρηματοδοτείται από εξωτερικούς πόρους 

κάποιας μορφής. Έτσι στη σειρά sy που χρησιμοποιείται στις εξισώσεις που 

ακολουθούν, ο αριθμητής προκύπτει αν από τις ακαθάριστες εγχώριες επεν

δύσεις παγίου κεφαλαίου αφαιρεθούν οι αποσβέσεις και το έλλειμμα του εξω

τερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. 

sy = 14,091 - 0,226t (1) 

(5,07) (-1,99) 

R2 = 0,742 

sy = 13,68 - 0,221t (1α) 

(5,87) (-2,32) 

R2 = 0,828 
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Η σχέση (1) υποδηλώνει σαφώς ότι η εθνική ροπή προς αποταμίευση 

τείνει σε μείωση, με το σχετικό ποσοστό από 14% περίπου το 1959 να μειώ

νεται στο 5,0% περίπου το 1999. 

Η ερμηνευτική αξία της σχέσης (1) βελτιώνεται περαιτέρω αν εισα

χθούν ψευδομεταβλητές για τα έτη 1972, 1978 και 1979. Η αποταμιευτική 

ροπή για τα έτη αυτά αυξήθηκε σε ασυνήθως υψηλά επίπεδα, εξαιτίας του 

κατασκευαστικού πυρετού, ιδιαίτερα στον τομέα των κατοικιών. Στα έτη αυτά 

το προϊόν του κατασκευαστικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ υπερέβη το 

11% έναντι μακροχρόνιου μέσου όρου 7,5% περίπου. Ο οικοδομικός πυρε

τός έστρεψε πόρους από την κατανάλωση στην αποταμίευση σε ασυνήθη 

έκταση. 

Αναμφίβολα η μακροχρόνια κάμψη της εθνικής ροπής προς αποταμί

ευση οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών ισχυρή ερμηνευτική 

αξία φαίνεται να έχει η άνοδος των δημόσιων εσόδων σε σχέση με το ΑΕΠ. 

Όπως φαίνεται από τη σχέση (2) όπου sy η εθνική ροπή προς αποταμίευση, 

όπως ορίστηκε πιο πάνω, και gry τα έσοδα του Δημοσίου (γενικής κυβέρνη

σης) ως ποσοστό του ΑΕΠ, η οποία εκτιμήθηκε για την περίοδο 1960-1999, 

με ψευδομεταβλητές για τα έτη 1972,1978 και 1979, για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν, η αύξηση του τελευταίου αυτού μεγέθους κατά μια εκατο

στιαία μονάδα τείνει να μειώσει τη ροπή προς αποταμίευση κατά 0,47 εκατο

στιαία μονάδα περίπου. 

sy = 23,05 - 0,469 gry (2) 

(4,05) (-2,79) 

Ft2 = 0,833 

Η σχέση (2), όπως και όλες οι ακόλουθες, εξακολουθούν να είναι αξιό

πιστες και δίχως την εισαγωγή ψευδομεταβλητών για τα έτη 1972,1978 και 

1979, οι δε συντελεστές παλινδρόμησης είναι παραπλήσιοι. 

Με την εισαγωγή στη σχέση (2) ως δεύτερης ερμηνευτικής μεταβλη

τής των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών ως ποσοστού του ΑΕΠ, το σύνολο 

των δημόσιων εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ παύει να έχει αξιόπιστη ερμη

νευτική αξία. 

Ακόμη όμως ισχυρότερη από τη σχέση (2) είναι η ερμηνευτική αξία 

της σχέσης (3), όπου scy τα έσοδα από κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, η 

οποία εκτιμήθηκε για την περίοδο 1960-1999, με ψευδομεταβλητές για τα έτη 

1972, 1978 και 1979. Όπως φαίνεται από την (3) η αύξηση των κοινωνικοα-
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σφαλιστικών εισφορών κατά μια εκατοστιαία μονάδα του ΑΕΠ οδηγεί σε μεί

ωση την εθνική ροπή προς αποταμίευση κατά 1,22 εκατοστιαίες μονάδες. 

sy = 20,34 - 1,22 scy (3) 

(5,87) (-3,38) 

R2 = 0,841 

Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα (εξίσωση 4) αν ως ερμηνευτική μετα

βλητή, για την ίδια περίοδο, χρησιμοποιηθούν αντί των εσόδων από κοινωνι

κοασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστού του ΑΕΠ οι δημόσιες δαπάνες για 

κοινωνικοασφαλιστικές παροχές (sty). 

sty = 21,47-1,107 sty (4) 

(6,74) (-4,08) 

R2 = 0,86 

Από τις σχέσεις (3) και (4) συνάγεται ότι η αύξηση των κοινωνικοα

σφαλιστικών εισφορών και των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών κατά μια εκα

τοστιαία μονάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ συμβαδίζει με κάμψη της εθνικής 

ροπής προς αποταμίευση κατά μια τουλάχιστο εκατοστιαία μονάδα ως ποσο

στό του ΑΕΠ. Προκύπτει επίσης από την οικονομετρική ανάλυση ότι, στο 

βαθμό που η αύξηση των δημόσιων εσόδων ως ποσοστού του ΑΕΠ οδηγεί σε 

κάμψη της εθνικής ροπής προς αποταμίευση, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στην επίδραση των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών ως συνιστώσας των 

δημόσιων εσόδων και όχι στις άλλες τους συνιστώσες. 
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