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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το με
γαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. Ιδρύ
θηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 
Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικο
νομικών προβλημάτων της Ελλάδος, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευ
νών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν οι 
εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων για βραχυχρό
νια, μεσοχρόνια και μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε
δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 
προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ
μές της κυβέρνησης- δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυ
πρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και 
η διαμόρφωση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τρίτον, η 
επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και 
οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικονομι
κών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα του 
συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από τον 
οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση των 
σειρών: (α) Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, (β) Εκθέσεις, που 
είναι κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο 
κλάδων, περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, (γ) Στατιστικές Σειρές, 
που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδο
μένα, καθώς και (δ) Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια εργασιών σε 
προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του ερευνητικού 
προσωπικού του Ιδρύματος. Επίσης δημοσιεύονται (ε) Ερευνητικές Συνερ
γασίες, Οί οποίες εκπονούνται από κοινού με άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή συ-
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ναφείς οργανισμούς. Οι εκδόσεις του ΚΕΠΕ από την ίδρυση του έως σήμερα 
υπερβαίνουν τις 650. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα 
του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφο
ρίες, 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 

Η Ελλάδα, όπως και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετω

πίζει το πρόβλημα της επιδείνωσης του δείκτη δημογραφικής εξάρτησης, 

παρά τα υψηλά επίπεδα καθαρής μετανάστευσης ατόμων που ανήκουν στην 

οικονομικά δραστήρια ηλικιακή ομάδα. Στις επόμενες δεκαετίες, το μέγεθος 

και η ηλικιακή δομή του πληθυσμού της χώρας μας αναμένεται να υποστούν 

σημαντικές αλλαγές. Από αυτές, η γήρανση του πληθυσμού θα δημιουργήσει 

μείζονες οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, μεταξύ των 

οποίων και σημαντικές πιέσεις για αύξηση των δημοσίων συνταξιοδοτικών δα

πανών. 

Ως γνωστόν, οι συντάξεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη δια

σφάλιση της ευμάρειας των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και αναμένεται να δια

δραματίσουν και στο μέλλον, ενδεχομένως και λόγω αποδυνάμωσης της 

παραδοσιακής οικογενειακής αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα η βιωσιμότητα του 

συνταξιοδοτικού συστήματος να αφορά σε γενεές συνταξιούχων και εργαζο

μένων. 

Ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, 

που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία, καθώς και το ερώτημα καλύψεως 

του κόστους λόγω αλλαγής των δημογραφικών και εργασιακών δεδομένων, 

ώστε να μην επιβαρυνθούν δυσανάλογα οι γενεές που δεν μετέχουν στις απο

φάσεις, είναι θέματα επίκαιρα. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η βιωσιμότητα 

του συνταξιοδοτικού συστήματος απαιτεί άμεση μεταρρύθμιση και όχι μετά

θεση της λύσης του συνταξιοδοτικού προβλήματος στο μέλλον διότι, όσο η 

λύση καθυστερεί, το πρόβλημα επιδεινώνεται. 

Ελπίζεται ότι οι προτάσεις της παρούσας εργασίας συνεισφέρουν στον κοι

νωνικό διάλογο και τη λήψη αποφάσεων για τη δομική μεταρρύθμιση και βιω

σιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Επίσης, είναι σκόπιμο η εν λόγω 

μεταρρύθμιση να συμβάλει στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονο-

9 



μίας, να συνδυαστεί με τη βελτίωση του επιπέδου των συντάξεων, ιδιαίτερα 

των χαμηλοσυνταξιουχων, και να τονώσει τη σιγουριά των νέων και νεοεισερ

χομένων εργαζομένων σχετικά με τη μελλοντική συνταξιοδότηση τους. 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Ιούνιος 2009 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟ! Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του Δ. Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 
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Το συνταξιοδοτικό ζήτημα ως θέμα άρχισε να προβληματίζει ιδιαίτερα από 
το τέλος της δεκαετίας του '80 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί 
πολύ σοβαρό πρόβλημα, αν και στο χρονικό αυτό διάστημα έχουν καταβλη
θεί σοβαρές προσπάθειες για την επίλυση του. Οι ασφαλιστικές δαπάνες για 
την Ελλάδα, με βάση μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006, αναμένον
ταν να αυξηθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ από 10,3% το 2007 στο 22,6% του ΑΕΠ 
το 2050, ενώ, μετά και την ψήφιση του νόμου 3655/08, οι δαπάνες συντάξεων 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, με βάση την πρόβλεψη του Προγράμματος Σταθερότη
τας και Ανάπτυξης 2008-11, αναμένεται να αυξηθούν στο 24,1% το 2060 (από 
το 11,7% του 2007), και το ερώτημα που γεννιέται είναι αν το συνταξιοδοτικό 
μας σύστημα είναι βιώσιμο. 

Η παρούσα έκθεση διαπραγματεύεται το πάντα επίκαιρο και σημαντικό 
θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, όπου καταγράφονται οι σημαντικότεροι 
σταθμοί εξέλιξης του συνταξιοδοτικού συστήματος και γίνεται προσπάθεια 
επικέντρωσης στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος. Η απάντηση είναι 
ότι το σύστημα δεν είναι βιώσιμο, διότι οι αιτίες που δημιούργησαν και δημι
ουργούν τα προβλήματα — δημογραφικό, ανεργία, οικονομική ύφεση, εισφο-
ροδιαφυγή, πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, ανισότητες— παραμένουν και η 
σχέση του συνόλου των εισφορών ενός ασφαλισμένου με τη σύνταξη που θα 
πάρει δεν είναι αναλογιστικά δίκαιη, ενώ οι επιπτώσεις από τη γήρανση του 
πληθυσμού, λόγω των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων και προοπτικών, 
αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες. 

Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι σύνθετο πρόβλημα 
και δεν συνδέεται άμεσα με την εν εξελίξει κρίση. Πρόκειται για διαρθρωτικό 
από τη φύση του πρόβλημα που χρειάζεται μια σφαιρική μακροχρόνια προ
σέγγιση. Απαιτείται αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος μετά 
από έρευνα και μελέτη, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση 
που θα αποσκοπεί στην επάρκεια των συντάξεων και στη βιωσιμότητα του συ
στήματος. Στη διαμόρφωση της πρότασης αυτής φιλοδοξεί να συμβάλει η πα
ρούσα εργασία, ώστε να αποφασισθεί και προωθηθεί, μετά από διάλογο και 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, η μεταρρύθμιση του συνταξιο
δοτικού συστήματος σε ένα αναλογιστικά δίκαιο σύστημα, που θα βελτιώσει 
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π] διαφάνεια και θα περιορίσει την εισφοροδιαφυγή. Η οικοδόμηση ενός βιώ
σιμου συνταξιοδοτικού συστήματος συμβατού με τις πραγματικές δυνατότη
τες της ελληνικής οικονομίας, στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, θα 
εξασφαλίζει την επάρκεια των συντάξεων για όλους. 

Με την ευκαιρία απευθύνω ευχαριστίες στους δύο κριτές του πρώτου σχε
δίου της παρούσας εργασίας για τα πολύτιμα και εποικοδομητικά σχόλια 
τους. Επίσης οφείλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη φιλόλογο κα Ελένη Σουλ-
τανάκη που ασχολήθηκε με την επιμέλεια της έκθεσης, την Προϊσταμένη της 
βιβλιοθήκης κα Ελευθερία Χαλβαδάκη, την κα Σταυρούλα Δαφνιά και το υπό
λοιπο προσωπικό της βιβλιοθήκης για την πολύτιμη βοήθεια τους. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι την ευθύνη για τα τυχόν λάθη και παραλείψεις που 
ενδέχεται να υπάρχουν στην παρούσα εργασία την έχει αποκλειστικά η συγ
γραφέας. 

Μάιος 2009 
ΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κοινωνική πολιτική είναι ο πλέον ευαίσθητος στις δημογραφικές εξελί
ξεις οικονομικός κλάδος και το συνταξιοδοτικό σύστημα επηρεάζεται άμεσα 
και καθοριστικά από τους δημογραφικούς συντελεστές. Η εξέλιξη των συν
ταξιοδοτικών συστημάτων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο χαρα
κτηρίζεται από προκλήσεις που συνδέονται κυρίως με τη γήρανση των 
πληθυσμών, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης και των χαμη
λών επιπέδων γεννητικότητας. Ο δείκτης δημογραφικής εξάρτησης προ
βλέπεται να αυξηθεί στις έξι μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (Αφρική, Ασία, 
Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική και Ωκεανία). Αύξηση στο ποσο
στό των ηλικιωμένων έχει ήδη παρατηρηθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χώρα μας. 

Η γήρανση του πληθυσμού, η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική αλλαγή 
δυσκολεύουν αξιοσημείωτα την οικονομική βιωσιμότητα του παραδοσιακού 
κράτους ευημερίας, όπως αυτό αναπτύχθηκε στη μεταπολεμική Ευρώπη. Η 
υπεράσπιση του κράτους ευημερίας απαιτεί τροποποιήσεις για να εξασφα
λιστεί η συνέχεια του και η διατήρηση των παραδοσιακών βάσεων κοινωνι
κής προστασίας. Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος δεν είναι 
δεδομένη και αυτό αναγνωρίζεται όχι μόνο από τις εθνικές κυβερνήσεις των 
κρατών μελών της ΕΕ αλλά και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ανα
φέρεται ολοένα και συχνότερα στο θέμα των επαρκών και βιώσιμων συντά
ξεων. Η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας και η 
συνειδητοποίηση των αναγκαίων πολιτικών για τη βιωσιμότητα του συνταξιο
δοτικού συστήματος ωθούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στη λήψη μεταρ
ρυθμιστικών μέτρων. Οι Ευρωπαίοι ελπίζουν σε μια πιο μεγάλης διάρκειας 
ζωή, μια πιο δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, μια κοινωνική δομή ισότητας 
και μια ευρεία κοινωνική προστασία με μικρότερους δείκτες κοινωνικού απο
κλεισμού, όπως αναφέρεται και σε Εκθέσεις Κοινωνικής Προστασίας της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύονται από το 2001. Επίσης αναφέρεται ότι 
ένα καλύτερο σύστημα κοινωνικής προστασίας για τους πολίτες μπορεί να 
συμβαδίσει με τις προόδους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της παγκο
σμιοποίησης, καθώς και η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συμβαδίσει με την 
αλληλεγγύη των γενεών και την ισότητα των δικαιωμάτων των πολιτών. 

Στη χώρα μας οι δυσμενείς δημογραφικές προβλέψεις, σε συνδυασμό με 
την πολυπλοκότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος, υπονο
μεύουν τις μελλοντικές εξελίξεις. Τα χρηματοδοτικά προβλήματα του συστή-
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Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

ματος παρουσιάζονται αυξημένα και αναμένεται να ενταθούν περισσότερο. 
Οι ουσιαστικές κινήσεις προς την κατεύθυνση αναμόρφωσης του, κυρίως με 
τους Νόμους 2084/92 και 2039/02, περιόρισαν τις ανισότητες και το ρυθμό 
αύξησης των δαπανών, δεν ήταν όμως της εμβέλειας που απαιτεί η πολυπλο
κότητα του προβλήματος, το οποίο παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και 
πλέον επείγοντα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τα μακροχρόνια συμ
φέροντα των εργαζομένων συμβαδίζουν με τη θέσπιση ενός συστήματος κοι
νωνικής ασφάλισης που θα εξασφαλίζει την ισότιμη και αναλογιστικά δίκαιη 
μεταχείριση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, τόσο μέσα σε κάθε 
γενιά όσο και μεταξύ των διαδοχικών γενεών. 

Η αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι μια κοινωνική επι
λογή και η οποιαδήποτε αλλαγή του, με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα 
του και τη διατήρηση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, προϋποθέτει την 
κατανόηση του προβλήματος και απαιτεί τη συναίνεση των ενδιαφερομένων. 
Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η υποστήριξη του κοινωνικού προβλημα
τισμού και φιλοδοξεί να φανεί χρήσιμη στη διαδικασία κοινωνικού διαλόγου 
που απαιτείται πριν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πολιτικής στον τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης. Αναφέρεται σε προβληματισμούς και εκτιμήσεις για 
το μέγεθος του προβλήματος, της βιωσιμότητας του συστήματος, χωρίς να 
προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναμόρφωσης, διότι ρόλος μας είναι η 
υποστήριξη και όχι η υποκατάσταση του κοινωνικού διαλόγου. Η παρούσα 
εργασία πραγματεύεται την εξέλιξη του ασφαλιστικού συστήματος μέχρι το 
τέλος του 2007, για κύρια και επικουρική σύνταξη, σε σύγκριση με την εξέλιξη 
των συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιχειρεί να τεκμηριώσει και να 
προτείνει τους άξονες της στρατηγικής για την υλοποίηση των απαραίτητων 
διαρθρωτικών μεταβολών. Αναφέρει τα προγράμματα αναθεώρησης άλλων 
κρατών μελών, χωρίς να περιέχει εξειδικευμένες προτάσεις μέτρων, και ανα
ζητεί εναλλακτικές λύσεις, μέσω των αλλαγών που έχουν επιτευχθεί στα άλλα 
ευρωπαϊκά ασφαλιστικά συστήματα. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στις 
επιλογές μέτρων πολιτικής, τα οποία θα πρέπει να προκύψουν μέσα από έναν 
ειλικρινή κοινωνικό διάλογο, όπως συνέβη με τα περισσότερα κράτη μέλη, ο 
οποίος θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος για 
κύρια και επικουρική σύνταξη στο σύνολο του. 

Στο Κεφάλαιο 1 αναλύονται οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Γίνεται 
αναφορά στην οργάνωση των ασφαλιστικών συστημάτων της ΕΕ15 και 
στους κίνδυνους που αντιμετωπίζουν καθώς επίσης και στους παράγοντες 
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Εισαγωγή 

κατάταξης, σε συγκριτικά ευμενή ή δυσμενή θέση, των συστημάτων παροχής 
συντάξεων των χωρών μελών της ΕΕ25. 

Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην εξέλιξη της ασφάλισης για κύρια και επι
κουρική σύνταξη στη χώρα μας, μέχρι το τέλος του 2007, και στον κατακερμα
τισμό και τις ανισότητες του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπου προκύπτει η 
ανάγκη για διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση. Οι ρυθμίσεις του πρό
σφατου Νόμου 3655/08 για την οργανωτική και διοικητική μεταρρύθμιση του 
συστήματος αναφέρονται στο Παράρτημα 1. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά στην εξέλιξη των δαπανών για συντάξεις, σε σύγκριση με το 
μέσο όρο των χώρων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, στη χρηματοδότηση και στις κυ
ριότερες αιτίες των ελλειμμάτων του συνταξιοδοτικού συστήματος και στην πε
ριορισμένη αποτελεσματικότητα του, λόγω και της μεγάλης εισφοροδιαφυγής. 

Προβληματισμός για τις προοπτικές του ελληνικού συνταξιοδοτικού συ
στήματος, σε σχέση με των άλλων κρατών μελών της ΕΕ, αναπτύσσεται στο 
Κεφάλαιο 3. Προσδιορίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διατήρηση 
σταθερής της σχέσης του μέσου ποσοστού εισφορών προς το μέσο ποσο
στό παροχών στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα και αναφέρονται πιθα
νές μακροχρόνιες εξελίξεις των οικονομικών του συστήματος, οι οποίες 
βασίζονται στη συνεξέταση δημογραφικών και οικονομικών παραμέτρων. 

Εκτίμηση και αξιολόγηση των μεταβολών που προκαλούνται στα μακρο
οικονομικά μεγέθη από αλλαγές στις συντάξεις, στα έσοδα από εισφορές ή 
στη χρηματοδότηση από άλλες πηγές επιχειρείται στο Κεφάλαιο 4. Οι εκτι
μήσεις των εξισώσεων του υποδείγματος που χρησιμοποιήθηκε στο κεφά
λαιο αυτό παρατίθενται στο Παράρτημα 2. 

Τα περιθώρια της κάθε χώρας να αποφασίζει ξεχωριστά για τις συντα
ξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις έχουν περιορισθεί, γι' αυτό στο Κεφάλαιο 5 γί
νεται μια σύντομη επισκόπηση των προτάσεων των διεθνών οργανισμών, 
ειδικότερα των κοινοτικών πρωτοβουλιών, σε σχέση με την αναμόρφωση και 
τον εκσυγχρονισμό των ασφαλιστικών συστημάτων. Περιγράφονται τα με
ταρρυθμιστικά προγράμματα κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου να προκύ
ψουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για τη χώρα μας από την ευρωπαϊκή 
εμπειρία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αναμόρφωση του ελληνικού συν
ταξιοδοτικού συστήματος και στα μεταρρυθμιστικά προγράμματα, όσον 
αφορά τις παραμέτρους και τη δομή, ώστε να προκύψει ένα βιώσιμο και εκ
συγχρονισμένο σύστημα, το οποίο θα εξασφαλίζει την επάρκεια των συντά
ξεων για όλους. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 ακολουθεί μια σύνοψη η οποία 
περιλαμβάνει τα βασικά συμπεράσματα αυτής της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Η κοινωνική προστασία των πολιτών αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δι
καίωμα. Στη Χάρτα του Ατλαντικού το 1941 διατυπώθηκε η αρχή της κοινω
νικής ασφάλισης για όλους και μετέπειτα, κατά τη Διεθνή Διάσκεψη 
Εργασίας το 1944, στη Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας διακηρύσσεται ότι κάθε 
άνθρωπος, ως μέλος της κοινωνίας, έχει δικαίωμα για κοινωνική ασφάλιση. 
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού κατοχυρώνεται από την Οι
κουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 των Ηνωμέ
νων Εθνών και από τα εθνικά συντάγματα. 

Η κοινωνική προστασία, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας 
κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και της μεγάλης ύφεσης στη δεκαετία 
του '30, αναπτύσσεται μεταπολεμικά με την αναγνώριση σημαντικού κοινω
νικού ρόλου στο κράτος. Η κοινωνική προστασία κατά κανόνα καλύπτει τους 
κίνδυνους: α) γήρας, αναπηρία και θάνατο, β) ασθένεια και μητρότητα, γ) 
επαγγελματικά ατυχήματα, δ) ανεργία και ε) οικογενειακά βάρη. Τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής προστασίας χαρακτηρίζονται από μεγάλες διαφορές 
και οι παροχές για συντάξεις απορροφούν στις περισσότερες χώρες το με
γαλύτερο ποσοστό του συνόλου των κοινωνικών δαπανών. 

Η ασφαλιστική κάλυψη του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου πα
ρέχεται με προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης (social insurance) ή κοινω
νικής ασφάλειας (social security), τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς 
τις αρχές και τη φιλοσοφία. Δηλαδή οι εργαζόμενοι φροντίζουν για τα γη
ρατειά τους ή το κράτος εγγυάται ένα ελάχιστο εισόδημα για όλους τους 
ηλικιωμένους. Η φιλοσοφία που διαπνέει τα σύγχρονα δημόσια συνταξιοδο
τικά συστήματα παραμένει αυτή του υποδείγματος Bismarck -οι εργαζόμε
νοι φροντίζουν για τα γηρατειά τους- ή/και του υποδείγματος Beveridge - το 
κράτος εγγυάται ένα ελάχιστο εισόδημα για όλους τους ηλικιωμένους. Οι 
συντάξεις που παρέχουν τα συστήματα αυτά αποβλέπουν σε μερική ή ολική 
αναπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήματος λόγω γήρατος, αναπηρίας και 
θανάτου και διαφέρουν από τις άλλες κοινωνικές παροχές γιατί έχουν μα
κροχρόνιο χαρακτήρα. 
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Η κοινωνική ασφάλεια ή ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

1.1. Οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών προγραμμάτων 

Οι βασικές αρχές των προγραμμάτων που συναντάμε στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα, τόσο διεθνώς όσο και στην ΕΕ, είναι αυτές οι οποίες προέρχον
ται από το πρότυπο κοινωνικής ασφάλισης που προτάθηκε στη Γερμανία από 
τον Bismarck και αυτές οι οποίες πηγάζουν από το πρότυπο κοινωνικής ασφά
λειας που προτάθηκε στη Μεγάλη Βρετανία από τον Beveridge. 

1.1.1. Οι βασικές αρχές του υποδείγματος Bismarck 

Στη Γερμανία με νόμο του 1889 καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση 
των μισθωτών για τους κινδύνους γήρατος και αναπηρίας. Από τα τέλη του 
19ου αιώνα, κυρίως όμως κατά τη διάρκεια του 20ού, ο θεσμός της κοινωνι
κής ασφάλισης αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές της αυτοβοή
θειας και της αυτονομίας, και διαμορφώθηκε στη σημερινή του μορφή. 

Αρχή της αυτονομίας: η ασφάλιση παρέχεται από αυτοδιοικούμενους ορ
γανισμούς υπό την εποπτεία του κράτους. Στη διοίκηση των ασφαλιστικών 
φορέων συμμετέχουν εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και των εργοδοτών. 
Εάν συμμετέχει και το κράτος, τότε οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν περιορι
σμένο βαθμό αυτοτέλειας. 

Αρχή της αυτοβοήθειας: οι ίδιοι οι εργαζόμενοι φροντίζουν για το μέλλον 
τους. Η κοινωνική ασφάλιση αποβλέπει στην κάλυψη των κινδύνων της εργα
σίας. Η προστασία των εργαζομένων έναντι των ασφαλιστικών κινδύνων -γή
ρατος, αναπηρίας και θανάτου- εξασφαλίζεται με έσοδα που προέρχονται 
κυρίως από τις εισφορές των εργοδοτών και των ασφαλισμένων. 

Στα γενικά χαρακτηριστικά του υποδείγματος Bismarck, στο οποίο λει
τουργεί ένας αριθμός ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβάνεται η σύνδεση 
της σύνταξης με το μισθό. Δηλαδή η ασφαλιστική εισφορά και αποζημίωση 
είναι υποχρεωτικές, ενώ υπάρχει η δυνατότητα είτε υποχρεωτικής υπαγω
γής των εργαζομένων σε συγκεκριμένο ασφαλιστικό ταμείο, είτε εναλλακτι
κής επιλογής από τον εργαζόμενο ενός οποιουδήποτε ταμείου από τα 
νομίμως υπάρχοντα. Αυτοί οι φορείς ασφάλισης λειτουργούν με τις αρχές 
της ανταποδοτικότητας και της αλληλεγγύης. 

Αρχή της ανταποδοτικότητας: παροχές ανάλογες των αποδόσεων της 
ασφαλιστικής εισφοράς. Στα ανταποδοτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλι
σης οι παροχές των ασφαλισμένων καλύπτονται από τις εισφορές, τις οποίες 
οι ίδιοι έχουν καταβάλει, και συνήθως αναπληρώνουν την απώλεια εισοδή
ματος λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. 
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Αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης: το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται 
σταδιακά καθώς ανέρχονται οι αποδοχές. Το ανταποδοτικό σύστημα, το 
οποίο λειτουργεί και με κοινωνική αλληλεγγύη, οδηγεί σε αναδιανομή εισο
δήματος υπέρ των ασφαλισμένων που είχαν τις μικρότερες αμοιβές και βρί
σκονται στις χαμηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις, όσον αφορά τον 
υπολογισμό της σύνταξης τους. 

Διανεμητικά και κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα 

Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης λειτούργησαν ως κεφαλαιοποιητικά 
συστήματα σχηματίζοντας αποθεματικά από τις εισφορές των ασφαλισμέ
νων, οι οποίες θα χρηματοδοτούσαν αργότερα τις συντάξεις τους. Στην πο
ρεία όμως ανέπτυξαν προγράμματα με διανεμητικό χαρακτήρα (pay as you 
go). Στα συνταξιοδοτικά διανεμητικά συστήματα οι συντάξεις χρηματοδο
τούνται από τις εισφορές των εργαζομένων και συμβάλλουν στη μεταφορά 
της αγοραστικής δύναμης από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό προς στο 
μη οικονομικά ενεργό -λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή ασθένειας- πληθυσμό. 

Επίσης τα διανεμητικά συστήματα λειτουργούν με βάση την αρχή της αλ
ληλεγγύης μεταξύ των γενεών, που σημαίνει ότι οι συντάξεις της παρούσας 
γενιάς εργαζομένων, όταν θα αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας, θα 
χρηματοδοτηθούν από τις εισφορές της επόμενης γενιάς. 

1.1.2. Τα βασικά χαρακτηριστικά του υποδείγματος Beveridge 

Αν και πρώτη η Ν. Ζηλανδία εφάρμοσε σύστημα κοινωνικής ασφάλειας 
το 1939, η δημοσίευση του Beveridge Report στη Μεγάλη Βρετανία το 1942 
προώθησε την αντίληψη ότι το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας μπο
ρεί να αντιμετωπίσει, κατά τον καλύτερο τρόπο, τις ανεπάρκειες της αγοράς 
και να εγγυηθεί τη μείωση της φτώχειας και ένα ελάχιστο εισόδημα για 
όλους τους ηλικιωμένους. 

Η κοινωνική ασφάλεια υλοποιείται από σύστημα καθολικής κάλυψης ή 
από γενικά συστήματα, στα οποία καλύπτονται για τους κινδύνους γήρατος, 
αναπηρίας, ασθένειας, ανεργίας και θανάτου όλοι οι πολίτες και τα οποία 
παρέχουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, παροχές, με έσοδα που προέρ
χονται από ειδικό φόρο ή από τα γενικά φορολογικά έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας δεν είναι ανταποδοτικό και δεν συν
δέεται με το μισθό αλλά με τις βασικές ανάγκες. Στην κοινωνική ασφάλεια οι 
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παροχές αποσκοπούν στην εξασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου διαβίωσης ή 
συμπληρώνουν το εισόδημα το οποίο έπρεπε να φροντίσουν να έχουν οι ερ
γαζόμενοι, όταν απομακρυνθούν από την αγορά εργασίας. 

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα που βασίζονται στο υπόδειγμα Beveridge 
λειτουργούν και διευθύνονται από το ίδιο το κράτος. 

1.1.3. Κατηγορίες συνταξιοδοτικών συστημάτων 

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα διεθνώς, ανάλογα με τη σύλληψη, τη φι
λοσοφία και τις βασικές ασφαλιστικές αρχές τους, διακρίνονται: 

S Στα συστήματα ασφάλισης με παροχές οι οποίες συνδέονται με την απα
σχόληση (παροχές ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης) και με τριμερή 
(ασφαλισμένου, εργοδότη και κράτους) χρηματοδότηση. 

S Στα συστήματα γενικής ή καθολικής ασφαλιστικής κάλυψης του πληθυ
σμού, τα οποία χορηγούν χρηματικές παροχές χωρίς ειδικότερη ανα
φορά στην απασχόληση ή το εισόδημα και χρηματοδοτούνται από γενικά 
φορολογικά έσοδα. 

s Στα συστήματα ασφάλισης προνοιακού χαρακτήρα, τα οποία εξασφαλί
ζουν στον πληθυσμό πολύ χαμηλά εισοδήματα - ένα κοινωνικά αποδεκτό 
όριο διαβίωσης - και χρηματοδοτούνται με γενικά φορολογικά έσοδα. 
Όμως οι χώρες με τέτοια συστήματα διατηρούν παράλληλα και συστή
ματα που χορηγούν παροχές που συνδέονται με την απασχόληση. 

1.2. Τα συνταξιοδοτικά συστήματα της ΕΕ 

Η κοινωνική ασφάλιση ή ασφάλεια, και ειδικότερα η ανάληψη από κρατι
κούς φορείς της υποχρέωσης αναπλήρωσης του εισοδήματος στις περι
πτώσεις επέλευσης των κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, 
περιλαμβάνεται στα προγράμματα ανασυγκρότησης κρατών μελών της ΕΕ 
μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το επίπεδο της κοινωνικής προ
στασίας σε κάθε χώρα μέλος αντανακλά την παράδοση, την πολιτική και οι
κονομική φιλοσοφία, καθώς επίσης και την οικονομική ανάπτυξη της. 

1.2.1. Οι τέσσερις ομάδες συνταξιοδοτικών συστημάτων της ΕΕ15 

Τόσο τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης όσο και τα συστήματα κοινω
νικής ασφάλειας της ΕΕ δέχτηκαν αλλεπάλληλες επιδράσεις από ιστορικούς, 
πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα μετά 
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από μια σειρά τροποποιήσεων να αλλοιωθούν προοδευτικά οι βασικές τους 
αρχές και να παρατηρηθεί ανομοιογένεια μεταξύ των συνταξιοδοτικών συ
στημάτων των κρατών μελών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επι
χειρηθεί η κατάταξη των συστημάτων αυτών σε τέσσερις ομάδες με κοινά 
χαρακτηριστικά, όπως: 

- Την ομάδα των σκανδιναβικών κρατών -Σουηδία, Δανία, Φιλανδία- όπου 
εφαρμόζεται το σύστημα Beveridge με καθολική κάλυψη του πληθυσμού 
και υψηλό επίπεδο παροχών. 

- Την ομάδα που συγκροτούν η Αγγλία και Ιρλανδία όπου εφαρμόζεται το 
σύστημα Beveridge με καθολική κάλυψη του πληθυσμού αλλά με χαμη
λότερο ύψος παροχών και με παράλληλα κεφαλαιοποιητικά προγράμ
ματα, συνήθως από τους εργοδότες. 

- Την ομάδα που συγκροτούν οι χώρες Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ολ
λανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο, όπου υπερέχουν τα χαρακτηριστικά 
του συστήματος Bismarck, με ανταποδοτικά συστήματα -παροχές ανά
λογες των εισφορών- αλλά και με παράλληλη ανάπτυξη κοινωνικοα
σφαλιστικών προγραμμάτων για όσους δεν καλύπτονται από το 
ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα. 

- Την ομάδα που συγκροτούν οι χώρες Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και 
Ελλάδα, στις οποίες τα συστήματα είναι μεικτά, με χαρακτηριστικά και 
από τα δύο υποδείγματα Bismarck και Beveridge. 

1.2.2. Τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων της ΕΕ15 

Τα ασφαλιστικά συστήματα αποτελούνται από τρεις πυλώνες. Οι δύο πυ
λώνες αφορούν την κοινωνική ασφάλιση -ο πρώτος περιλαμβάνει τη δημό
σια ασφάλιση και ο δεύτερος την επαγγελματική ασφάλιση- και ο τρίτος την 
ιδιωτική ασφάλιση. 

Τα περισσότερα από τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα, δηλαδή τα συ
στήματα του πρώτου πυλώνα, παρέχουν ένα καθολικό συνταξιοδοτικό σχήμα 
και βασίζονται στην εργασία, καλύπτουν τους εργαζομένους, στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα, και τους αυτοαπασχολούμενους. Η χρηματοδότηση των συν
τάξεων στα δημόσια συστήματα συνήθως καλύπτεται από τις ασφαλιστικές ει
σφορές -πρόκειται για διανεμητικά συστήματα-, επίσης χρηματοδοτούνται και 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σε τέσσερα κράτη μέλη (Αγγλία, Ιρλανδία, 
Σουηδία και Φινλανδία), τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα είναι εν μέρει 
αυτοχρηματοδοτούμενα - κεφαλαιοποιητικά (Πίνακας 1.1). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων (πρώτου και δεύτερου πυλώνα) της ΕΕ15 

Βέλ

γιο 

Δανία 

Πρώτος πυλώνας 

Καθολικό 
σύστημα 

Σύστημα 
βάσει 

αγοράς 
εργασίας 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ιδιωτικός τομέας 

Υποχρεωτική 
ασφάλιση Ναι Ναι 

Διανεμητικό σύστημα 

Κρατική 

χρηματο
δότηση 

Αυτοχρημα
τοδότηση 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Δημόσιος τομέας 

Υποχρεωτική 
ασφάλιση Ναι Ναι 

Διανεμητικό σύστημα 

Κρατική 

χρηματο
δότηση 

Αυτοχρημα
τοδότηση 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ελλά

δα 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Αυτοαπασχολούμενοι 

Υποχρεωτική 
ασφάλιση Ναι Ναι 

Διανεμητικό σύστημα 

Κρατική 

χρηματο
δότηση 

Αυτοχρημα
τοδότηση 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Δεύτερος πυλώνας 

Ιδιωτικός τομέας 

Υποχρεωπκή 
ασφάλιση Όχι Όχι 

Δημόσιος τομέας 

Υποχρεωπκή 
ασφάλιση Όχι Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Ισπα

νία 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Γαλ

λία 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ιρλαν

δία 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ιτα

λία 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Λουξεμ

βούργο 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Ολλαν

δία 

Ναι 

Όχι 

-

_ 

_ 

_ 

-

_ 

_ 

_ 

-

Ναι 

Ναι 

Αυστρία 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Πορτο

γαλία 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Φιλαν

δία 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Αγγλία 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Σου

ηδία 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Γερμα

νία 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

-: Δεν εφαρμόζεται. 
Πηγή: EPC/ECFIN/655/01-EN final, 24/10/2001. 
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Όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ή ασφάλειας της ΕΕ15 χαρα
κτηρίζονται από την αρχή της υποχρεωτικότητας της ασφαλιστικής κάλυψης 
του πληθυσμού ή κατηγοριών ασφαλισμένων. Η αρχή αυτή έχει σήμερα 
εφαρμογή σχεδόν σε όλο τον πληθυσμό των κρατών μελών σε μικρό ή με
γάλο βαθμό, επομένως από πλευράς ασφαλιστικών κινδύνων δεν υπάρχουν 
διαφορές στα δημόσια συστήματα, ενώ υπάρχουν διαφορές στην οργάνωση 
και στη χρηματοδότηση, καθώς επίσης στις παροχές και στις προϋποθέσεις 
ασφαλιστικής κάλυψης. 

Η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων από τα επαγγελματικά ταμεία, 
που ανήκουν στο δεύτερο πυλώνα, είναι προαιρετική στα περισσότερα κράτη 
μέλη (Πίνακας 1.1). Δηλαδή υποχρεωτική επαγγελματική ασφάλιση έχουν 
μόνο οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Ολλανδίας και Αγ
γλίας, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα της Δανίας και Ιρλανδίας και οι ερ
γαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της Γαλλίας. 

1.3. Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος των ενσωματωμέ
νων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS), οι δαπάνες για κοινω
νική προστασία ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται στο 27,6% στην ΕΕ15 και 
27,3% στην ΕΕ25 το έτος 2004 και οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών 
είναι πολύ σημαντικές. Η υψηλότερη αναλογία των κοινωνικών δαπανών ως 
προς το ΑΕΠ παρατηρείται στη Σουηδία (33,5%) και η χαμηλότερη στην 
Εσθονία και Λετονία (13,4%) το έτος 2006 (Διάγραμμα 1.1). Οι χώρες με τα 
υψηλότερα ποσοστά κοινωνικών δαπανών (Σουηδία, Γαλλία, Δανία, Γερμα
νία, Βέλγιο, Αυστρία, Ολλανδία και Φιλανδία ξοδεύουν περισσότερο από δύο 
φορές πάνω από αυτά που ξοδεύουν τα τρία κράτη της Βαλτικής (Λετονία, Λι
θουανία και Εσθονία) με τα χαμηλότερα ποσοστά. Στη χώρα μας, το ποσοστό 
των δαπανών κοινωνικής προστασίας προς το ΑΕΠ ήταν 26,3% το 2006. 

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι εντονότερες στις κατά κεφαλήν δα
πάνες κοινωνικής προστασίας εκφρασμένες σε ΜΑΔ (μονάδες αγοραστικής 
δύναμης1). Το 2004, τις υψηλότερες δαπάνες είχε το Λουξεμβούργο (12.180 

1. Ανεξάρτητες μονάδες οποιουδήποτε εθνικού νομίσματος. Προσδιορίζονται από τις 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης που λαμβάνονται ως σταθμισμένοι μέσοι όροι των σχετι
κών τιμών για ένα ομοιογενές καλάθι αγαθών και υπηρεσιών, συγκρίσιμο και αντιπροσω
πευτικό για κάθε κράτος μέλος. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 

Δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως % του ΑΕΠ, 2006 

H Παροχές στους ηλικιωμένους Β Λοιπές δαπάνες κοινωνικής προστασίας 

Πηγή: Eurostat, ESSPROS, Database 2006. 

ΜΑΔ κατά κεφαλήν), η Σουηδία και η Δανία (περισσότερο από 8.400 ΜΑΔ) 

και τις χαμηλότερες τα τρία κράτη της Βαλτικής, και μάλιστα οι υψηλότερες 

αυτές δαπάνες ήταν σχεδόν 7 φορές μεγαλύτερες από τις χαμηλότερες. Η 

Ελλάδα με κατά κεφαλήν δαπάνες 4.830 ΜΑΔ είναι κάτω από το Μ.Ο. (6.188 

ΜΑΔ) της ΕΕ25 και πολύ κάτω από το Μ.Ο. (7.252 ΜΔΑ) της ΕΕ15. Οι ση

μαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών συσχετίζονται, εν μέρει, με τα διαφο

ρετικά επίπεδα πλούτου και απεικονίζουν τις διαφορές στο βιοτικό επίπεδο. 

Επίσης, είναι ενδεικτικές της ποικιλομορφίας των εθνικών συστημάτων κοι

νωνικής προστασίας και των συγκεκριμένων δημογραφικών, οικονομικών, 

κοινωνικών συνθηκών και θεσμικών δομών κάθε χώρας. 
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Οι συντάξεις αποτελούν το σημαντικότερο μέρος των παροχών κοινωνι
κής προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Ιρλανδία. Οι δαπάνες 
για τις συντάξεις στην ΕΕ25 ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 45,9% των συ
νολικών κοινωνικών παροχών το έτος 2004 και στη χώρα μας ξεπερνούν το 
μισό (50,9%). Στην ΕΕ25 και στην ΕΕ15 δόθηκε το 12,3% του ΑΕΠ για συν
τάξεις και στην Ελλάδα οι δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 
12,9%, κατά 0,6 της μονάδας μεγαλύτερο από το ποσοστό της ΕΕ (Διά
γραμμα 1.2). Μεταξύ των κρατών μελών η Ιταλία ξοδεύει το μεγαλύτερο πο
σοστό (14,7%) για συντάξεις και οι δαπάνες αυτές αποτελούν περίπου το 
60% των συνολικών κοινωνικών δαπανών. Στις υψηλές αυτές δαπάνες συνέ
βαλε το υψηλό ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 60 και άνω (25,1% τον Ια
νουάριο του 2004 έναντι 21,7% στην ΕΕ25). Σε αντίθεση, η Ιρλανδία διαθέτει 
το χαμηλότερο ποσοστό δαπανών για συντάξεις ως προς το ΑΕΠ, μόλις το 
4,1%, και οι δαπάνες αυτές αποτελούν περίπου το 24% των συνολικών κοι
νωνικών δαπανών. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι ο ιρλανδικός 
πληθυσμός είναι "ο νεότερος" στην Ευρώπη: 28,4% των Ιρλανδών ήταν κάτω 
των 20 ετών τον Ιανουάριο του 2004 (έναντι 22,6% στην ΕΕ25) και μόλις 
15,2% ήταν άνω των 60 ετών. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 

Δαπάνες για συντάξεις ως % του ΑΕΠ στην ΕΕ το έτος 2004 

Πηγή: Eurostat, ESSPROS, Database 2004. 
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1.4. Η χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ 

Η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης της κοινωνικής προστασίας στην 
ΕΕ είναι οι ασφαλιστικές εισφορές ( 59,4% στην ΕΕ15 και 59,5% στην ΕΕ25 
επί των συνολικών εσόδων). Οι ασφαλιστικές εισφορές αποτελούνται από 
τις εισφορές των ασφαλισμένων, 20,9%, και τις εισφορές των εργοδοτών, 
38,6%, επί των συνολικών εσόδων στην ΕΕ. Η συνεισφορά του κράτους είναι 
επίσης σημαντική: 37,5% στην ΕΕ15 και 37,4% στην ΕΕ25 επί των συνολικών 
εσόδων το έτος 2004. Τα τελευταία χρόνια, η συμμετοχή των ασφαλιστικών 
εισφορών στα συνολικά έσοδα μειώνεται, ενώ η συμμετοχή του κράτους αυ
ξάνεται στην ΕΕ (Πίνακας 1.2). Η συμμετοχή των εργοδοτικών εισφορών στις 
συνολικές ασφαλιστικές εισφορές αυξάνεται διαχρονικά (61,4% το έτος 
1995, 62,6% το έτος 1999, 64,9% το 2004, στοιχεία Eurostat), με αποτέλε
σμα να μειώνεται η συμμετοχή των εισφορών των εργαζομένων. 

Στην Ελλάδα η συμμετοχή των εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών 
έφθασε στο 60,8% επί των συνολικών εσόδων (37,3% των εργοδοτικών ει
σφορών και 23,5% των ασφαλισμένων), ενώ η χρηματοδότηση από το Κρά
τος ανήλθε στο 30,5% το έτος 2004 (Πίνακας 1.2). Δηλαδή η συμμετοχή των 
εσόδων από εισφορές είναι περίπου μια ποσοστιαία μονάδα μεγαλύτερη από 
το μέσο όρο της ΕΕ και οφείλεται στη μεγαλύτερη κατά 2,7 ποσοστιαίες μο
νάδες συμμετοχή των εισφορών των ασφαλισμένων, ενώ η συμμετοχή της 
κρατικής επιχορήγησης υπολείπεται κατά επτά μονάδες της αντίστοιχης 
συμμετοχής της ΕΕ. Η συμμετοχή των εργοδοτικών εισφορών στις ασφαλι
στικές εισφορές αυξάνεται το χρονικό διάστημα 1995-99 και μειώνεται με
ταξύ 2000-04, με αποτέλεσμα η σχέση εργοδοτικές εισφορές/εισφορές 
ασφαλισμένου να επανέλθει το έτος 2004 σχεδόν στο ίδιο επίπεδο του 1995 
(Eurostat, Social Expenditure and Receipts, data 1995-04). 

Στην σύνθεση των πηγών χρηματοδότησης των συντάξεων στην Ε Ε πα
ρατηρείται πολυμορφία και οι αναλογίες των πηγών αυτών διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα. Μεγαλύτερο ποσοστό από το 70% των συνολικών εσόδων 
προέρχεται από ασφαλιστικές εισφορές στην Τσεχία, την Εσθονία και το 
Βέλγιο. Αντίθετα, η Δανία και η Ιρλανδία χρηματοδοτούν τα συστήματα κοι
νωνικής προστασίας τους κατά ένα μεγάλο μέρος από φόρους, οι οποίοι 
αποτελούν πάνω από το 60% των συνολικών εσόδων. Η Κύπρος, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Σουηδία (μαζί με τη Νορβηγία) επίσης στηρίζουν κατά ένα με
γάλο ποσοστό (πάνω από το 45%) τη χρηματοδότηση του συστήματος στους 
φόρους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

Έσοδα κοινωνικής προστασίας κατά πηγή χρηματοδότησης 

(ως % των συνολικών εσόδων) 

Χώρες 

ΕΕ-25 

ΕΕ-15 

Βέλγιο 

Τσεχία 

Δανία 

Γερμανία 

Εσθονία 

Ιρλανδία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

Γαλλία 

Ιταλία 

Κύπρος 

Λιθουανία 

Λετονία 

Λουξεμβούργο 

Ουγγαρία 

Μάλτα 

Ολλανδία 

Αυστρία 

Πολωνία 

Πορτογαλία 

Σλοβενία 

Σλοβακία 

Φιλανδία 

Σουηδία 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ρουμανία 

Ισλανδία 

Νορβηγία 

Κρατική 
επιχορήγηση 

2000 

35,4 

35,5 

25,3 

25,0 

63,9 

31,8 

20,6 

58,3 

29,2 

27,4 

30,4 

40,6 

45,0 

30,2 

38,9 

46,9 

31,6 

30,5 

14,4 

32,7 

32,4 

39,1 

31,5 

31,0 

43,2 

45,8 

46,4 

51,4 

60,5 

21,0 

2004 

37,3 

37,5 

27,0 

19,6 

63,5 

34,5 

21,2 

60,8 

30,5 

30,3 

30,4 

42,4 

52,7 

33,4 

39,5 

44,6 

33,0 

32,5 

19,2 

34,6 

34,8 

42,2 

31,6 

28,8 

44,3 

48,7 

49,7 

38,3 

56,3 

23,5 

Ασφαλιστικές εισφορές 

Σύνολο 

2000 

60,9 

61,0 

72,2 

73,8 

29,4 

66,1 

79,2 

40,2 

60,8 

68,7 

65,9 

57,7 

37,3 

69,8 

59,6 

48,6 

59,7 

66,8 

67,5 

66,0 

55,2 

53,0 

66,3 

66,8 

49,8 

49,9 

52,4 

48,6 

38,4 

60,4 

2004 

59,5 

59,4 

71,1 

79,2 

29,8 

63,8 

78,7 

37,6 

60,8 

67,2 

66,0 

56,0 

35,5 

66,6 

60,1 

51,8 

59,0 

64,2 

68,7 

64,0 

51,7 

47,5 

67,0 

69,8 

50,3 

49,4 

48,7 

34,0 

43,7 

62,3 

Εργοδότη 

2000 

38,7 

38,7 

49,9 

49,7 

9,1 

38,5 

79,2 

25,1 

38,2 

52,4 

46,0 

42,8 

9,4 

52,6 

53,7 

24,7 

47,0 

45,3 

29,4 

39,0 

30,1 

35,5 

27,0 

48,3 

37,7 

40,5 

29,9 

39,5 

24,4 

29,3 

2004 

38,6 

38,6 

49,3 

53,2 

10,2 

36,3 

78,0 

23,1 

37,3 

50,9 

45,5 

41,2 

8,8 

48,9 

54,0 

27,3 

42,8 

44,4 

34,0 

37,2 

27,7 

31,7 

27,1 

49,8 

39,4 

40,8 

32,5 

27,8 

29,6 

29,3 

Ασφαλισμένου 

2000 

22,2 

22,3 

22,3 

24,1 

20,3 

27,6 

0,0 

15,1 

22,6 

16,3 

19,9 

14,9 

27,9 

17,1 

5,9 

23,8 

12,8 

21,5 

38,1 

27,0 

25,1 

17,5 

39,3 

18,5 

12,1 

9,4 

22,5 

9,1 

14,0 

31,1 

2004 

20,9 

20,8 

21,8 

25,9 

19,6 

27,5 

0,7 

14,5 

23,5 

16,3 

20,5 

14,8 

26,7 

17,7 

6,1 

24,5 

16,2 

19,8 

34,7 

26,8 

24,0 

15,8 

39,9 

20,0 

10,9 

8,6 

16,2 

6,2 

14,1 

33,0 

Λοιπά 
έσοδα 

2000 

3,7 

3,6 

2,5 

1,2 

6,7 

2,1 

0,2 

1,5 

10,0 

3,9 

3,7 

1,7 

17,7 

0,0 

1,5 

4,5 

8,7 

2,7 

18,1 

1,3 

12,4 

7,9 

2,2 

2,2 

7,0 

4,3 

1,2 

0,0 

1,1 

18,6 

2004 

3,2 

3,1 

1,9 

1,2 

6,7 

1,7 

0,1 

1,6 

8,7 

2,5 

3,6 

1,6 

11,8 

0,0 

0,4 

3,6 

8,0 

3,3 

12,1 

1,4 

13,5 

10,3 

1,4 

1,4 

5,4 

1,9 

1,6 

27,7 

0,0 

14,2 

Πηγή: Eurostat, Social Protection in the European Union, Statistics in focus No 99/2007. 
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Οι διαφορές ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης της κοινωνικής προ
στασίας θα πρέπει να αναζητηθούν στην ιστορική και θεσμική διαδρομή των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Στις χώρες που έχουν συγκριτικά πε
ρισσότερο ανεπτυγμένο τον τομέα κοινωνικής προστασίας, καθώς επίσης 
και σε χώρες που είναι έντονα συνδεδεμένες με το πρότυπο "Bismarck", πα
ρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή των ασφαλιστικών εισφορών. Η συμμε
τοχή του κράτους είναι συγκριτικά μεγάλη στις χώρες που η κοινωνική 
προστασία είναι λιγότερο ανεπτυγμένη και στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες 
(Σουηδία, Δανία και Φιλανδία) όπου ακολουθείται το πρότυπο του "Beve
ridge", με υψηλό επίπεδο παροχών. Η απόκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών μειώνεται βαθμιαία, με τη χρηματοδότηση της κοινωνικής προστα
σίας με φορολογικά έσοδα στις χώρες όπου ήταν χαμηλή η συμμετοχή του 
κράτους (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πορτογαλία) και με περισσότερες 
ασφαλιστικές εισφορές στις χώρες με τα υψηλά επίπεδα κρατικής χρημα
τοδότησης. 

1.5. Η οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης ή ασφάλειας στην ΕΕ 15 

Στην οργάνωση του τομέα της κοινωνικής ασφάλισης ή ασφάλειας με
ταξύ των 15 κρατών μελών υπάρχει πολυμορφία. Η διαχείριση των οικονο
μικών πόρων ασκείται από: 

- έναν φορέα για όλο τον τομέα κοινωνικής ασφάλειας, όπως στη Σουηδία, 

- έναν φορέα για κάθε κλάδο ασφάλισης, ενώ η είσπραξη των εισφορών 
και η κατανομή τους κατά κλάδο ασφάλισης γίνεται από έναν κεντρικό 
φορέα, όπως στο Βέλγιο, 

- έναν φορέα για πολλούς κλάδους ασφάλισης, αλλά ο κάθε κλάδος έχει 
δική του διοίκηση και διαχείριση, και μόνο ο κλάδος συντάξεων έχει πε
ρισσότερους φορείς, όπως στην Ιταλία, 

- πολλούς φορείς αλλά η είσπραξη των εισφορών γίνεται από έναν ειδικό 
φορέα και η συνολική διαχείριση από έναν κεντρικό φορέα, όπως στη 
Γαλλία, 

-πολλούς φορείς αλλά αυτοδιοικούμενους, όπως στη Γερμανία, και τέλος 

- πολλούς φορείς για τους κλάδους ασφάλισης (ασθένειας, σύνταξης κύ
ριας και επικουρικής, και εφάπαξ) όπως στην Ελλάδα (για τον κατακερ
ματισμό του ελληνικού συστήματος βλέπε υποδ. 2.3). 
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Από τα παραπάνω οργανωτικά σχήματα δεν θεωρείται κάποιο ως πρό
τυπο, γι' αυτό ακόμη και για την οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης εφαρ
μόζεται στην ΕΕ η ανοικτή μέθοδος συντονισμού (αναλυτικά για τη μέθοδο 
στο Κεφάλαιο 5). 

1.6. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα της ΕΕ 

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πολύ μεγά
λης αύξησης του ποσοστού των συνταξιούχων ως προς τον πληθυσμό. Αυτό 
δημιουργεί ένα σημαντικό οικονομικό δίλημμα μεταξύ της επάρκειας των συν
τάξεων και της δυνατότητας του δημόσιου συστήματος να συνεχίσει να πα
ρέχει επαρκείς συντάξεις μακροπρόθεσμα. Μια συνολική εικόνα των κινδύνων 
που αντιμετωπίζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα της ΕΕ, και των επιδρά
σεων, περιορισμών και πιέσεων που ασκούν τα συστήματα αυτά στην οικο
νομία, στους εργοδότες και στους πολίτες της κάθε χώρας, μας δίνει το 
ευρωπαϊκό βαρόμετρο για τις συντάξεις, το οποίο εκπονείται από εταιρεία 
συμβούλων, υπό την εποπτεία των οικονομικών υπηρεσιών της ΕΕ. Οι παρο
χές και εισφορές εξετάζονται μαζί με τους μεταβαλλόμενους δημογραφικούς 
παράγοντες και τις κυβερνητικές πολιτικές στα πλαίσια του συνταξιοδοτικού 
συστήματος, ώστε να καθορισθεί εάν οι συντάξεις είναι επαρκείς και εάν μπο
ρεί να είναι προσιτές και το σύστημα βιώσιμο μακροπρόθεσμα. 

Εκτιμώνται και αναλύονται τέσσερις δείκτες των οποίων οι τιμές, για το 
έτος 2006, δίνονται στον Πίνακα 1.3. Με βάση τον κάθε δείκτη ξεχωριστά, η 
κάθε χώρα ταξινομείται από 1-25, όπου το 1 αναγνωρίζεται ως κορυφή της 
ταξινόμησης, δηλαδή τη θέση αυτή καταλαμβάνει η χώρα με τους ευνοϊκούς 
όρους και το 25 η χώρα με τους δυσμενέστερους όρους σε σύγκριση με τις 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο δημογραφικός δείκτης εξετάζει το μέγεθος και την αύξηση του πληθυ
σμού, περιλαμβάνει τη συνολική αύξηση του πληθυσμού, τη μέση ηλικία συν
ταξιοδότησης του εργατικού δυναμικού, το ποσοστό των απασχολουμένων 
ηλικίας μεταξύ 55 και 64, τον προβαλλόμενο δείκτη εξάρτησης, καθώς και τα 
ποσοστά γεννητικότητας. 

Οι δημογραφικοί παράγοντες ασκούν μεγάλη επίδραση στα ασφαλιστικά 
συστήματα και συνήθως καθορίζουν τη συγκριτικά ευμενή ή όχι θέση μεταξύ 
των χωρών μελών. Δηλαδή, μια χώρα με πολύ υψηλή υπολογιζόμενη διάρ
κεια ζωής εξασφαλίζει μια συγκριτικά δυσμενή θέση, διότι αναπόφευκτα θα 
δαπανά συγκριτικά υψηλά ποσά για συντάξεις. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

Ευρωπαϊκό βαρόμετρο συντάξεων έτους 2006 

Σειρά κατάταξης των χωρών της ΕΕ 

Χώρες 

Δανία 

Εσθονία 

Ιρλανδία 

Λετονία 

Ολλανδία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Σουηδία 

Ισπανία 

Λιθουανία 

Τσεχία 

Κύπρος 

Πολωνία 

Γερμανία 

Λουξεμβούργο 

Πορτογαλία 

Φιλανδία 

Σλοβακία 

Ιταλία 

Ουγγαρία 

Αυστρία 

Μάλτα 

Γαλλία 

Ελλάδα 

Σλοβενία 

Βέλγιο 

Δείκτες 

Δημογραφικός 

3 

5 

4 

10 

8 

6 

2 

17 

16 

21 

1 

25 

14 

12 

7 

9 

19 

11 

20 

22 

15 

13 

18 

24 

23 
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Πηγή: AON Consulting Limited, European Pension Barometer, 2006 report. 

όπου, ενώ η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης είναι κατ' ασυνήθιστο 

τρόπο υψηλή, οι δαπάνες συνταξιοδότησης παραμένουν συγκριτικά χαμη

λές, και περιπτώσεις όπου, παρά το γεγονός ότι προβλέπονται βελτιώσεις 
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στα ποσοστά θνησιμότητας, εντούτοις το συνταξιοδοτικό σύστημα μπορεί 
να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στο μέλλον, επομένως η χώρα να εξασφαλί
σει μια συγκριτικά ευμενή θέση. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω δημογραφικό δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
18 θέση στην κατάταξη των 25 χωρών-μελών, με πρώτες στην κατάταξη τις 
χώρες: Κύπρο, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία και Εσθονία, και τελευταίες τις 
χώρες: Τσεχία, Αυστρία, Βέλγιο, Σλοβενία και Πολωνία. 

Ο δείκτης επάρκειας του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος εξετά
ζει κατά πόσον οι παροχές του συστήματος εξασφαλίζουν ένα καθορισμένο 
βιοτικό επίπεδο. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν την 
επάρκεια είναι: τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα ποσοστά φτώχειας, και τα ει
σοδήματα των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω. 

Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση, σύμφωνα με το δείκτη επάρκειας, μετά 
το Λουξεμβούργο και την Ιταλία, ακολουθεί η Τσεχία, Ισπανία, ενώ οι τελευ
ταίες πέντε χώρες με τους δυσμενέστερους δείκτες είναι Ολλανδία, Βέλγιο, 
Εσθονία, Ιρλανδία και Βρετανία. 

Ο δείκτης ικανότητας υποστήριξης του συνταξιοδοτικού συστήματος εξε
τάζει το εάν οι χώρες είναι σε θέση να παρέχουν το επίπεδο των σημερινών 
συντάξεων και μακροχρόνια. Ο δείκτης αυτός μετριέται από το ποσοστό των 
δαπανών για συντάξεις ως προς το ΑΕΠ και την πρόβλεψη του ποσοστού 
αυτού για το 2050. Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση και τέσσερις χώρες 
- Γαλλία, Σλοβενία, Ιταλία, Σουηδία - καταλαμβάνουν την 24η θέση, ενώ τις 
πέντε καλύτερες θέσεις κατέχουν οι χώρες: Εσθονία, Λετονία, Βρετανία, Λι
θουανία και Ιρλανδία. 

Ο δείκτης των επαγγελματικών συντάξεων βασίζεται στα συνταξιοδοτικά 
κεφάλαια των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και στο ποσοστό των ει
σφορών των ιδιωτικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα κατέχει την προτελευταία 
θέση πριν από τη Μάλτα. Οι πρώτες στην κατάταξη πέντε χώρες - Ολλανδία, 
Δανία, Σουηδία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο - είναι αυτές με ανεπτυγ
μένο τον τομέα των επαγγελματικών και ιδιωτικών συντάξεων. 

Στη συνολική κατάταξη, που λαμβάνει υπόψη όλους τους παραπάνω δεί
κτες, η Ελλάδα κατέχει την προτελευταία (23η) θέση μαζί με τη Σλοβενία, 
ακολουθεί το Βέλγιο στην τελευταία θέση, και μαζί με τη Γαλλία στην 22η 
θέση και τη Μάλτα στην 21η θέση συμπληρώνουν την πεντάδα των χώρων με 
τη συγκριτικά δυσμενέστερη κατάταξη. 
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1.6.1. Οι παράγοντες κατάταξης σε συγκριτικά ευμενή ή δυσμενή θέση των συν
ταξιοδοτικών συστημάτων της ΕΕ25 

Η Ελλάδα, συγκριτικά μετά άλλα κράτη μέλη, κατέχει δυσμενή θέση, διότι 
οι δαπάνες για συντάξεις (σύμφωνα με τα στοιχεία της αναλογιστικής μελέ
της του 2000) προβλέπεται να αυξηθούν και να φθάσουν στο 25% του ΑΕΠ 
το έτος 2050. Το ποσοστό αυτό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών 
μελών, γι' αυτό και το δημόσιο συνταξιοδοτικό μας σύστημα θεωρείται το 
πιο δαπανηρό στην ΕΕ25. Στη συγκριτικά δυσμενή θέση της χώρας μας συμ
βάλλουν επιπλέον λόγοι, όπως: οι συντάξεις που παρέχει το δημόσιο σύ
στημα δεν συμπληρώνονται από αξιόλογες επαγγελματικές ή και ιδιωτικές 
συντάξεις, οι δημογραφικοί παράγοντες είναι συγκριτικά περισσότερο δυ
σμενείς και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης θεωρούνται συγκριτικά ευ
νοϊκές. Σημειώνεται ότι οι απασχολούμενοι, που εξέρχονται από την εργασία 
στο μέσο όρο ηλικίας εξόδου, παίρνουν σύνταξη κατά μέσο όρο για 19,25 
χρόνια, όταν στην ΕΕ25 παίρνουν για 17,75 χρόνια, δηλαδή παίρνουν για πε
ρισσότερα χρόνια από τις 19 χώρες της ΕΕ25. 

Στο Βέλγιο οι δημογραφικοί παράγοντες δεν είναι ευνοϊκοί και η υψηλή 
επιβίωση μαζί με τη χαμηλή ηλικία συνταξιοδότησης (τα άτομα ηλικίας 55-64 
που εργάζονται είναι μόλις 30%) κατατάσσει τη χώρα αυτή σε συγκριτικά χα
μηλή θέση -στην τελευταία για το έτος 2006- παρά το γεγονός ότι το δημό
σιο συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι γενναιόδωρο. Επίσης οι βελγικές 
επαγγελματικές συντάξεις είναι χαμηλές, αντισταθμίζονται όμως από υψηλές 
ιδιωτικές αποταμιεύσεις. Η Σλοβενία, στην προτελευταία θέση κατάταξης, 
έχει τη μεγαλύτερη ηλικία επιβίωσης από τις 10 νέες χώρες, τη χαμηλότερη 
ηλικία συνταξιοδότησης από όλες τις χώρες της ΕΕ25 και τη χαμηλότερη γεν
νητικότητα, για αυτό και οι δημόσιες συντάξεις είναι πολύ δαπανηρές και το 
σύστημα συνταξιοδότησης θα αντιμετωπίσει προβλήματα στο μέλλον. Η Γαλ
λία έχει υψηλό δείκτη επιβίωσης και χαμηλή ηλικία συνταξιοδότησης και η 
διαφορά μεταξύ της υπολογιζόμενης διάρκειας ζωής και της μέσης ηλικίας 
εξόδου από το εργατικό δυναμικό είναι η ανώτατη (20,90 χρόνια) στην ΕΕ25. 

Τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη καταλαμβάνουν οι έξι χώρες: Δανία, 
Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Ολλανδία και Βρετανία, όπου οι δημογραφικοί 
παράγοντες είναι ευνοϊκοί και ο ιδιωτικός τομέας συνταξιοδότησης ανε
πτυγμένος. 

Η Δανία, που κατέχει την πρώτη θέση, έχει ένα ανεκτό, αλλά όχι γενναι
όδωρο, συνταξιοδοτικό σύστημα. Το δημόσιο σύστημα της συμπληρώνεται 
από ένα πολύ ανεπτυγμένο ιδιωτικό σύστημα όπου το 95% (το υψηλότερο 
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ποσοστό στην ΕΕ) των εργαζομένων έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Μετά τις με
ταρρυθμίσεις των τελευταίων 10 ετών, όπου το 60% των ατόμων ηλικίας 55-
64 εργάζονται, έχει αναπτυχθεί ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα. 

Η Εσθονία και Λετονία έχουν χαμηλό δείκτη επιβίωσης και υψηλή μέση 
ηλικία συνταξιοδότησης, επομένως και σχετικά χαμηλές δαπάνες συνταξιο
δότησης. Η βελτίωση της επιβίωσης θα αυξήσει τις δαπάνες για συντάξεις, 
χωρίς να δημιουργήσει ιδιαιτέρα προβλήματα στο μέλλον, διότι οι χώρες 
αυτές μετά την ανεξαρτησία τους προχώρησαν σε σημαντικές μεταρρυθμί
σεις στα συστήματα τους, τα οποία είναι σχετικά νέα και παραμένουν σε ανά
πτυξη. 

Η Ιρλανδία, που έχει ένα από τα μικρότερα μεταξύ των κρατών μελών πο
σοστά αναπλήρωσης, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία κατέ
χουν υψηλές θέσεις στην ταξινόμηση, διότι, πέραν του γεγονότος ότι έχουν 
συγκριτικά ευνοϊκότερους δημογραφικούς δείκτες, μια μεγάλη αναλογία του 
πληθυσμού, παραδοσιακά, είναι ασφαλισμένοι σε επαγγελματικά συνταξιο
δοτικά συστήματα καθορισμένων παροχών, όπου οι χαμηλές συντάξεις του 
δημόσιου συστήματος συμπληρώνονται από τις επαγγελματικές συντάξεις. 
Είναι γνωστό ότι, όταν οι συντάξεις του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστή
ματος είναι χαμηλές, είναι επόμενο ότι η ικανότητα του συστήματος να πα
ρέχει τις χαμηλές συντάξεις είναι υψηλή. 

Στις χώρες όμως αυτές με την υψηλή ικανότητα, ως προς την παροχή των 
συντάξεων από το δημόσιο σύστημα, οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να πάρουν 
χαμηλές συνολικές (δημόσιες και επαγγελματικές) συντάξεις. Διότι οι επι
χειρήσεις -στις οποίες εργάζονται- εξέρχονται από τα καθορισμένων παρο
χών συνταξιοδοτικά προγράμματα, λόγω του υψηλού κόστους ή λόγω της 
γρήγορης ανόδου των δαπανών των προγραμμάτων αυτών, με αποτέλεσμα 
τις χαμηλές επαγγελματικές συντάξεις. Σημειώνεται ότι στην Αγγλία, για να 
αποτραπεί η μείωση των επαγγελματικών συντάξεων, δημιουργήθηκε ένα 
εθνικό αποταμιευτικό συνταξιοδοτικό σχήμα, που θα λειτουργήσει μετά το 
2012. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η κοινωνική ασφάλιση επέλυσε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, με τις 
συντάξεις να διαδραματίζουν ιδιαίτερα χρήσιμο κοινωνικό ρόλο στη χώρα 
μας. Κατοχυρώνεται δε από το Σύνταγμα, όπου στο άρθρο 22§5 ορίζεται ότι 
«Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων...» και 
στο άρθρο 21 §3 «Το Κράτος παίρνει ειδικά μέτρα για προστασία του γή
ρατος και της αναπηρίας...». Το σύστημα ασφάλισης μας, σύμφωνα και με 
την 103 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, της ασθένειας και μητρότητας, του εργα
τικού ατυχήματος και της επαγγελματικής νόσου. 

2.1. Η εξέλιξη του θεσμού - Σταδιακή επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης 

Ο θεσμός της κοινωνικής προστασίας πρωτοεμφανίζεται στη χώρα μας 
με τη μορφή της κοινωνικής πρόνοιας στα επιζώντα μέλη των οικογενειών 
των εργαζομένων και μετεξελίσσεται στη μορφή της κοινωνικής ασφάλισης 
με την κάλυψη των κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. Μέχρι το 
τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου η εξέλιξη του τομέα της κοινωνικής ασφά
λισης και των συντάξεων ήταν περιορισμένη και περιλάμβανε την προσπά
θεια των εργατικών και επαγγελματικών ενώσεων να αναπτύξουν αυτόνομα, 
αυτοδιοικούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα ασφαλιστικά ταμεία. 

Το συνταξιοδοτικό σύστημα αναπτύχθηκε σε μια σχετικά μεγάλη χρο
νική περίοδο, κάτω από την επίδραση οικονομικών, πολιτικών, ιστορικών 
και κοινωνικών συγκυριών, καλύπτοντας σταδιακά σχεδόν το σύνολο του 
πληθυσμού -αρχικά τα επικίνδυνα επαγγέλματα, ναυτικούς και μεταλλω
ρύχους, και αμέσως μετά τους δημοσίους υπαλλήλους και τους αυτοαπα
σχολούμενους. 

2.1.1. Η εξέλιξη της ασφάλισης για κύρια σύνταξη 

Αποφασιστικά βήματα στην εξέλιξη του θεσμού της κοινωνικής ασφάλι
σης για παροχή κύριας σύνταξης ήταν: α) ο A.N. 1846/51 για τη σύσταση και 

37 



Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

λειτουργία του ΙΚΑ2 με τους κλάδους συντάξεων και ασθένειας, που κάλυψε 
ασφαλιστικά τους εργαζόμενους των αστικών κέντρων ή και άλλων περιο
χών στις οποίες υπήρχαν μονάδες βιομηχανίας και βιοτεχνίας και διάφορες 
επαγγελματικές κατηγορίες μισθωτών ανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλη
σης τους, και β) ο Ν. 4169/61 για την ίδρυση του ΟΓΑ, που κάλυψε ασφαλι
στικά τον αγροτικό πληθυσμό3. Ο ΟΓΑ καλύπτει με το Νόμο 1296/82 και 
όλους τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών με ανεπαρκές εισόδημα, εάν δεν 
έχουν αποκτήσει ασφαλιστικά δικαιώματα. 

Τα μέτρα πολιτικής που ελήφθησαν, μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 
70, δεν κάλυψαν ασφαλιστικά ολόκληρο τον πληθυσμό (ΚΕΠΕ, 1988). Ακόμη 
και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που ήταν ασφαλισμένο είχε περιο
ρισμένο επίπεδο ασφάλισης και οι συντάξεις της πλειοψηφίας των συνταξι
ούχων παρέμεναν σε χαμηλά επίπεδα. Τα κενά ασφάλισης καλύπτονται και 
το επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας βελτιώνεται στη δεκαετία του 1980 
(ΚΕΠΕ, 1990). Επεκτείνεται το ΙΚΑ σε όλη τη χώρα και καλύπτονται ασφαλι
στικά για κύρια σύνταξη όλοι οι μισθωτοί και ημερομίσθιοι του μη αγροτικού 
τομέα. Επίσης θεσμοθετείται η πρόσθετη ασφάλιση -πέραν της βασικής σύν
ταξης- των αγροτών από τον ΟΓΑ και δίνονται μεγάλες αυξήσεις στις συν
τάξεις, κυρίως στις κατώτατες, που αφενός περιόρισαν τη φτώχεια των 
ηλικιωμένων -σχεδόν το 70% των δικαιούχων του ΙΚΑ εισπράττουν την κα
τώτατη σύνταξη, ανεξάρτητα από τις εισφορές που είχαν καταβάλει- αφε
τέρου συνέβαλαν στην αύξηση των δαπανών για συντάξεις γήρατος κατά 
11,3%, σε σταθερές τιμές, μεταξύ 1980-85 στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος 
στην ΕΕ ήταν μόνο 1,6% (European Commission, 1995). 

Η ποσοτική και ποιοτική επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς την 
ανάλογη χρηματοδότηση, συνέβαλε σε χρηματοδοτική ανισορροπία και 
κρίση ρευστότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Γι' αυτό οι θεσμικές πα
ρεμβάσεις της δεκαετίας του '90 επικεντρώθηκαν σε ζητήματα χρηματοδό
τησης και προϋποθέσεων χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς 
και οργάνωσης του συστήματος, που στόχο είχαν τη βιωσιμότητα του συν
ταξιοδοτικού συστήματος. Στην τόνωση της βιωσιμότητας του συστήματος 

2. Η Κυβέρνηση Βενιζέλου το 1932 ψήφισε το Νόμο 5733, ο οποίος αντικαταστάθηκε 
πριν εφαρμοστεί από το Νόμο 6298/1934 «περί ιδρύσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων». Η εφαρμογή όμως του νόμου ξεκίνησε στις 19/12/1937, με την ασφαλι
στική κάλυψη των εργαζομένων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Σχετική διάταξη του 
νόμου αυτού αναφέρεται στη σταδιακή επέκταση του ΙΚΑ. 

3. Ο αγροτικός πληθυσμός απέκτησε περίθαλψη ασθένειας το 1955, που συστηματο
ποιήθηκε με την ίδρυση του ΟΓΑ. 
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συνέβαλαν οι δύο ασφαλιστικοί νόμοι (Ν. 1902/90 και Ν. 2084/92) με τους 
σημαντικούς περιορισμούς στα ασφαλιστικά δικαιώματα και τις αυξήσεις των 
εισφορών. 

Ο Νόμος 2084/92 οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου συστήματος ασφά
λισης, λιγότερου γενναιόδωρου, αλλά με τριμερή χρηματοδότηση για κύρια 
σύνταξη και ασθένεια, με συμμετοχή των εργαζομένων, των εργοδοτών και 
του Κράτους κατά την αναλογία 2/9, 4/9 και 3/9, αντίστοιχα. Το νέο σύστημα 
ασφάλισης καλύπτει ομοιόμορφα -ενιαίες προϋποθέσεις σχετικά με την ηλι
κία συνταξιοδότησης, τα ποσοστά αναπλήρωσης, τις κατώτερες εγγυημένες 
συντάξεις και την επιβολή εισφορών- την πλειονότητα (εκτός ΔΕΚΟ και τρα
πεζών) των νεοασφαλιζόμενων από 1/1/1993 του μη αγροτικού τομέα. Ένα 
νέο ασφαλιστικό καθεστώς για τους αγρότες δημιουργείται το 1998 -το νέο 
ταμείο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ- και ολοκληρώνεται η ασφαλιστική κά
λυψη του αγροτικού πληθυσμού σε ένα συμμετοχικό σύστημα ασφάλισης. 
Επίσης, κατά τον ίδιο χρόνο ξεκινάει και η ασφαλιστική κάλυψη των οικονο
μικών μεταναστών που τόνωσε τα οικονομικά του Ι ΚΑ. 

Η θεσμοθέτηση συμπληρωματικών παροχών για τους συνταξιούχους χα
μηλού εισοδήματος μέσω της εισαγωγής του Επιδόματος Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) το έτος 1996 συνέβαλε στην καταπολέμηση 
της ένδειας των ηλικιωμένων και κατοχύρωσε, ως εργαλείο κοινωνικής πο
λιτικής, την αρχή της επικέντρωσης στις ανάγκες. 

2.1.2. Η εξέλιξη της ασφάλισης για επικουρική σύνταξη 

Παράλληλα με την ασφάλιση για κύρια σύνταξη αναπτύχθηκε και η επι
κουρική ασφάλιση με τη χορήγηση πρόσθετων περιοδικών παροχών (συντά
ξεων ή εφάπαξ). Δικαίωμα για επικουρική σύνταξη έχουν οι απασχολούμενοι 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) και ένα σχετικά 
μικρό ποσοστό των αυτοτελώς απασχολουμένων. 

Η επικουρική ασφάλιση αναπτύχθηκε, όπως και η ασφάλιση για κύρια σύν
ταξη, σταδιακά, μέσα από ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών φο
ρέων χωρίς ενιαίους κανόνες και προϋποθέσεις και με δικό του καταστατικό 
το κάθε ταμείο. 

Αποφασιστικό βήμα στην επικουρική ασφάλιση αποτελεί η ασφάλιση για 
επικουρική σύνταξη των μισθωτών με την ίδρυση του TEAM (Ν. 997/79). Η 
ασφάλιση για επικουρική σύνταξη όλων των εργαζομένων με εξαρτημένη ερ
γασία ολοκληρώθηκε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν 900.000 
μισθωτοί και ημερομίσθιοι, το 24% του εργατικού δυναμικού, απέκτησαν επι-
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κουρική ασφάλιση το έτος 1983, με αποτέλεσμα την κάλυψη ενός ιδιαίτερα 
σημαντικού κενού ασφάλισης. 

2.1.3. Τα βασικά χαρακτηριστικά της κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

Το σύστημα κύριας και επικουρικής σύνταξης ξεκίνησε με βάση το πρό
τυπο Bismarck. Παρακολουθώντας όμως την εξέλιξη του θεσμού και χωρίς 
να πρόκειται για ένα καθολικό πρόγραμμα κοινωνικής αρωγής, το σύστημα 
κύριας σύνταξης -που είναι ευρύτατο- μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν καθο
λικό και μόνο το σύστημα επικουρικής σύνταξης μπορεί να θεωρηθεί σχε
τικά περιορισμένο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/5, περίπου το 98% των 
ανδρών άνω των 65 ετών έχουν κάποιου είδους κύρια συνταξιοδοτική κά
λυψη, το ποσοστό όμως είναι μικρότερο (63,6%) για τις γυναίκες. Τα ποσο
στά στις αστικές περιοχές είναι ελαφρώς χαμηλότερα, ενώ στις αγροτικές 
περιοχές η κάλυψη είναι σχεδόν 100%. Δηλαδή το σύστημα όσον αφορά την 
κάλυψη του πληθυσμού για κύρια σύνταξη πλησιάζει όλο και περισσότερο τα 
χαρακτηριστικά της κοινωνικής ασφάλειας, ενώ παραμένει η κλαδική κάλυψη 
όσον αφορά την επικουρική σύνταξη των ασφαλισμένων και εργαζομένων 
με εξαρτημένη εργασία. Τέλος, η σταδιακή επέκταση του θεσμού μέσω πλη
θώρας ασφαλιστικών φορέων, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική 
σύνταξη, συνέβαλε στον κατακερματισμό του συστήματος προκαλώντας ορ
γανωτική ανεπάρκεια. 

2.2. Μεικτό συνταξιοδοτικό σύστημα πρώτου πυλώνα 

Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα διαμορφώθηκε, στη σημερινή του 
μορφή, μετά από μια σειρά μέτρων πολιτικής και νομοθετικών ρυθμίσεων, 
που άλλοτε ήταν σύμφωνες με τις αρχές της κοινωνικής ασφάλισης και άλ
λοτε της κοινωνικής ασφάλειας. 

Το σύστημα πρωτολειτούργησε με βάση τις αρχές της κλασικής κεντρο
ευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλισης κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, με χρη
ματοδότηση από εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, με περιορισμένες 
παροχές και σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας. Οι εκάστοτε κυ
βερνήσεις επιβάρυναν το σύστημα με μέτρα κοινωνικής πολιτικής και υιοθέ
τησαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις εισοδηματικά χαμηλές ομάδες δικαιούχων 
σύνταξης, οι οποίες ρυθμίσεις ήταν σύμφωνες με την αρχή της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταποδοτικού χαρακτήρα 
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της κοινωνικής ασφάλισης και την ανάπτυξη στοιχείων κοινωνικής ασφά
λειας. 

Το Ι ΚΑ που αποτελεί το βασικό κορμό του συστήματος, σύμφωνα με το 
πνεύμα του A.N. 1846/51, προσανατολίσθηκε στη φιλοσοφία του θεσμού της 
κοινωνικής ασφάλισης, αλλά η εξασφάλιση στην πλειοψηφία των δικαιούχων 
της κατώτατης σύνταξης και η αθρόα ένταξη ομάδων ασφαλισμένων με ελ
λιπείς προϋποθέσεις συνάδει περισσότερο προς τη φιλοσοφία του θεσμού 
της κοινωνικής ασφάλειας και η χρηματοδότηση του από φορολογικά έσοδα 
του κράτους υποδηλώνει την απομάκρυνση από την αρχή της αυτοβοήθειας. 

Επίσης και οι λοιποί ασφαλιστικοί φορείς του μη αγροτικού τομέα απο
βλέπουν στην αναπλήρωση του εισοδήματος και παρέχουν προστασία σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Χρηματοδοτούνται με έσοδα από 
εισφορές των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και σε μεγάλο ποσοστό από 
γενικά φορολογικά έσοδα ή από ειδικά φορολογικά έσοδα, όπως φόρους 
υπέρ τρίτων. Οι παροχές που δίνουν οι ασφαλιστικοί αυτοί φορείς στηρί
ζονται στο ύψος των αποδοχών των ασφαλισμένων και στο χρόνο ασφάλι
σης, δηλαδή συνυπάρχουν στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 
ασφάλειας. 

Ο ΟΓΑ με την καθολική κάλυψη του αγροτικού τομέα και των ανασφάλι
στων υπερηλίκων διαθέτει στοιχεία κοινωνικής ασφάλειας, αφού το ύψος της 
βασικής σύνταξης είναι ενιαίο για το σύνολο των δικαιούχων και χρηματο
δοτείται από γενικά ή ειδικά φορολογικά έσοδα του κράτους. 

Η κύρια σύνταξη είναι μεικτού χαρακτήρα, με στοιχεία που άλλοτε προ
σεγγίζουν την κοινωνική ασφάλιση και άλλοτε την κοινωνική ασφάλεια. Η 
σύνταξη αυτή μπορεί να διακριθεί λειτουργικά (αλλά όχι οργανωτικά) σε δύο 
τμήματα: προνοιακό -βασική σύνταξη και κατώτατη σύνταξη- και το αναλο
γιστικό κομμάτι που χρηματοδοτείται από τις εισφορές. Η συνταξιοδότηση 
αυτών που δεν παίρνουν την κατώτατη σύνταξη έχει συγκριτικά περισσότερα 
στοιχεία από την κλασικού τύπου κοινωνική ασφάλιση, ενώ η συνταξιοδό
τηση αυτών που παίρνουν το ΕΚΑΣ έχει στοιχεία προνοιακού τύπου. 

Οι επικουρικές συντάξεις έχουν μεγαλύτερη κλαδική διαφοροποίηση, μι
κρότερη ως καθόλου σε ορισμένες περιπτώσεις άμεση κρατική επιχορή
γηση, υψηλότερο βαθμό χρηματοδότησης από τις εισφορές και πλησιάζουν 
περισσότερο στον τύπο κοινωνικής ασφάλισης. 

Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα από το αρχικό πρότυπο του Bismarck 
μετασχηματίσθηκε, προοδευτικά, σε ένα διανεμητικό σύστημα και όπως όλα 
τα διανεμητικά συστήματα λειτουργεί με στοιχεία αλληλεγγύης, τόσο εντός 
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των γενεών όσο και μεταξύ των γενεών, χωρίς να συνδέει τις δαπάνες με τα 
διαθέσιμα κεφάλαια. Οι παροχές του συστήματος λειτουργούν ως μέσο κοι
νωνικής πρόνοιας και αναπλήρωσης εισοδήματος, ώστε δικαίως να χαρα
κτηρίζεται ως ένα μεικτό σύστημα πρώτου πυλώνα. 

Πρώτος πυλώνας: Το συνταξιοδοτικό σύστημα, όπως έχει διαμορφωθεί 
ιστορικά από τη δεκαετία του 1950, περιλαμβάνει την κύρια και επικουρική 
ασφάλιση και είναι ένα διανεμητικό σύστημα που λειτουργεί με αυτόνομους 
και αυτοδιοικούμενους ασφαλιστικούς φορείς υπό την εποπτεία του κρά
τους. Το σύστημα αυτό είναι δημόσιο ως προς τη διαχείριση, αναγκαστικό 
ως προς τη νομική του μορφή, ορισμένων παροχών ως προς τη δομή και 
ασφαλίζει κυρίως την εργασία. 

Δεύτερος πυλώνας: Το σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα 
δεν είναι ανεπτυγμένο, θεσμοθετήθηκε σχετικά πολύ πρόσφατα με το Ν. 
3029/2002 και διέπεται από την οδηγία 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. 
Σύμφωνα με το νόμο, παρέχει συμπληρωματική προαιρετική ασφάλιση, 
πέραν της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, για έναν ή περισσότερους 
ασφαλιστικούς κινδύνους, λειτουργεί με μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ
στασίας και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Πρόκειται για κε-
φαλαιοποιητικό σύστημα, που χρηματοδοτείται από τακτικές και έκτακτες 
εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών, προσόδους περιουσίας, και απο
δόσεις κεφαλαίων και αποθεματικών. Ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης στη 
χώρα μας καλύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό του εργατικού δυναμικού σε 
σχέση με την επέκταση του στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ15 (μια εικόνα με τα 
βασικά χαρακτηριστικά του πρώτου και δεύτερου πυλώνα στην ΕΕ15 δόθηκε 
στον Πίνακα 1.1, σελίδα 25). Μέχρι και το έτος 2007, τα Ταμεία Επαγγελμα
τικής Ασφάλισης που έχουν ιδρυθεί στη χώρα μας είναι μόνο τέσσερα -TEA 
Εργαζομένων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, TEA Προσωπικού 
ΕΛΤΑ, TEA Οικονομολόγων (το έτος 2004) και το TEA Γεωτεχνικών (το 2006). 

2.3. Η οργάνωση του συστήματος: κατακερματισμός και ανισότητες 

Το δημόσιο σύστημα συντάξεων στην Ελλάδα αναπτύχθηκε με τρόπο 
αποσπασματικό, κάτω από την πίεση και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
των εργαζομένων, με αποτέλεσμα ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 
συστήματος να είναι ο κατακερματισμός του. 

42 



Το σύστημα κύριας και επικουρικής σύνταξης στην Ελλάδα 

Το σύστημα, λόγω της πολυνομίας και του κατακερματισμού, λειτουργεί 
με ανισότητες και αντιμετωπίζει όμοιες περιπτώσεις πολιτών με διαφορε
τικό τρόπο. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (χρόνος ασφάλισης και όρια 
ηλικίας), τα ποσοστά αναπλήρωσης, οι κατώτατες συντάξεις δεν είναι ενιαία 
για το σύστημα μας και οι όροι χρηματοδότησης, οι ασφαλιστικές και εργο
δοτικές εισφορές, οι κοινωνικοί πόροι και η κρατική συνεισφορά ποικίλλουν 
τόσο μεταξύ όσο και εντός των ταμείων. Στον Πίνακα 2.1 απεικονίζεται συ
νοπτικά η πολυδιάσπαση της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Οι διαφοροποιήσεις εξειδικεύονται σε τρεις διαστάσεις, ανά: α) τομέα 
απασχόλησης, όπου η συνταξιοδοτική προστασία ποικίλλει ανάλογα με την 
εργασία ή το επάγγελμα, β) επίπεδο και ύψος προστασίας μεταξύ των φο
ρέων ασφάλισης, όπου η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται για κύρια σύνταξη, 
επικουρική σύνταξη και εφάπαξ ή για δύο ή μία από αυτές τις παροχές και 
γ) χρόνο αρχικής ασφαλιστικής κάλυψης, όπου βασική διαφοροποίηση δη
μιούργησε ο Νόμος 2084/92 μεταξύ αυτών που ασφαλίστηκαν για πρώτη 
φορά πριν και μετά την 1/1/1993. 

Η κοινωνική ασφάλιση παρέχεται από μια πληθώρα φορέων κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης -300 ασφαλιστικά ταμεία στις αρχές της δεκαετίας 
του '90. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται διότι, παρά την απαγόρευση ίδρυ
σης ταμείων κύριας ασφάλισης μισθωτών, μετά και την ίδρυση του ΙΚΑ 
(άρθρο 5 παρ.5 ΑΝ 1846/51), συνεχίσθηκε η ίδρυση νέων ταμείων κύριας 
ασφάλισης και διότι μόλις το 1979 θεσμοθετείται η απαγόρευση ίδρυσης 
νέων επικουρικών ταμείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά από καταργήσεις, 
συγχωνεύσεις και συνενώσεις ασφαλιστικών φορέων, περιορίζεται ο αριθ
μός τους στο μισό προς το τέλος της δεκαετίας του '90. 

Σταθμό στον περιορισμό του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης 
του συστήματος κύριας σύνταξης αποτελεί: 

- η σύσταση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 
το έτος 1999, μετά τη συνένωση των τριών ταμείων κύριας ασφάλισης ΤΑΕ, 
TEBE και ΤΣΑτων αυτοτελώς απασχολούμενων. Ο νέος αυτός φορέας λει
τουργεί αυτόνομα ως ενιαίος οργανισμός από τις αρχές του 2007, και 

- η δημιουργία, με το Νόμο 3029/2002, ενιαίου φορέα ασφάλισης για κύρια 
σύνταξη όλων των μισθωτών, του "ΙΚΑ- Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών (ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ)", βασικός κορμός του οποίου είναι το ΙΚΑ και η σταδιακή ένταξη 
όλων των ταμείων μισθωτών με μόνη εξαίρεση τον κλάδο σύνταξης που 
θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα για 30 χρόνια. Έναρξη με την ένταξη των 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Το ελληνικό σύστημα συντάξεων 

Κατηγορία 
πληθυσμού 

Βαθμίδες 
προστασίας 

Οργάνωση* Πηγή χρηματοδότησης 

1. Ανασφάλιστοι 
άνω των 65 

Καθολική σύνταξη 
(θα αποσυρθεί 
σταδιακά για τους 
αγρότες) 

Κρατική επιχορήγηση 
(κάλυψη εσόδων) 

Αγρότες Εισφορές, 
κρατική συμμετοχή 
(Κύρια σύνταξη Ο ΓΑ 
1997) 

ΟΓΑ Εισφορές, κρατική 
συμμετοχή 
(% εισφορών), 
επιχορήγηση 

2. (Α) Δημόσιοι 
Υπάλληλοι 

Στρατιωτικοί 

Κύρια, επικουρική 
(συχνά διπλή), 
και εφάπαξ 

Υπ. 
Οικονομικών 

Κρατικός 
Προϋπολογισμός 

α)ΤΕΑΔΥ 
β) Μετοχικά Ταμεία 

(Β) Ειδικό καθεστώς 
ΙΚΑ (π.χ. EOT) 

Κύρια, επικουρική, 
εφάπαξ 

ΙΚΑ για την κύρια 

Εισφορές 
Κοινωνικοί πόροι 

3. Εργαζόμενοι 
ιδιωτικού τομέα 
(Α) ΙΚΑ: 

(0 Κύρια ΙΚΑ 

Εισφορές + τριμερής 
χρηματοδότηση+ 
χρηματοδότηση 
ελλειμμάτων 

(Μ) Κύρια + επικουρική ΙΚΑ + TEAM 
ΙΚΑ + άλλο 
επικουρικό 

Εισφορές 
Εισφορές+ 
Κοινωνικοί πόροι 

(iii) Κύρια + επικουρική 
+ εφάπαξ 

+Ταμεία Πρόνοιας Εισφορές 

(Β) Ναυτικοί Κύρια + επικουρική 
+ εφάπαξ 

NAT, ΚΑΑΝ κλπ. Εισφορές+ 
Επιχορήγηση+ 
Κοινωνικοί πόροι 

4. Εργαζόμενοι 
δημοσίου τομέα 
(δημόσιες 
επιχειρήσεις, 
ΔΕΗ, Τράπεζες) 

Κύρια + επικουρική 
+ εφάπαξ 

"Ειδικά Ταμεία" 
(για κάθε 
επιχείρηση) 

Εισφορές 
(μεγαλύτερο μέρος από 
τον εργοδότη) 

ΙΚΑ + Ειδικά 
Ταμεία για 
επικουρική 

Χρηματοδότηση 
ελλειμμάτων από τον 
εργοδότη 

ΟΑΠ- ΔΕΗ 

5. Αυτοαπασχολού
μενοι 

Κύρια ΟΑΕΕ (πρώην 
TEBE, ΤΑΕ, ΤΣΑ) 

Κύρια + επικουρική Όπως ανωτέρω + 
επικουρικό Ταμείο 

Εισφορές (ευρώ ανά 
κλάση), Επιχορηγήσεις 
από Δημόσιο -
Κοινωνικοί πόροι 

6. Ελεύθεροι 
επαγγελματίες 

Κύρια Νομικοί, 
Υγειονομικοί, 
Μηχανικοί 

(Α) Αυτοαπασχολού
μενοι 

Κύρια + επικουρική 

(Β) Μισθωτοί Συχνά 2 βασικές 
συντάξεις 

Όπως παραπάνω + 
τοπικά Ταμεία 
δικηγόρων 

Κοινωνικοί πόροι, 
Εισφορές, 
Πρόσοδοι περιουσίας 

; > 2, Η 

Ô ^ H 

ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων). Καταβάλλεται μετά από έλεγχο πόρων σε όλους 
τους χαμηλοσυνταξιούχους πλην ΟΓΑ, ηλικίας μεγαλύτερης από τα όρια του ΙΚΑ. 

Τιμητικές συντάξεις πολεμικές, Εθνικής Αντίστασης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσωπικές κλπ. 

* Το σύστημα έχει αυτή την οργάνωση μέχρι πριν την εφαρμογή του Νόμου 3655/08. 
** Το % αναπλήρωσης άλλαξε και έγινε 70% με το Νόμο 3029/2002. 

Πηγή: Τήνιος Πλάτων, 2003, σελίδες 31-32. 
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κλάδων σύνταξης των ταμείων ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, 
ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΑΠΑΕ-Εθνική στον κλάδο σύνταξης 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 31/12/2008, μετά από απόφαση του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου και εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης και έκδοση κοινής 
Υπουργικής Απόφασης. 

Παράλληλα με την κύρια ασφάλιση και στην επικουρική ασφάλιση προ
ωθήθηκαν καταργήσεις κλάδων και ταμείων ή ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται: α) ο διαχωρισμός της κύριας και επικουρικής 
σύνταξης των μισθωτών μετά την κατάργηση του κλάδου επικουρικής ασφά
λισης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και την ίδρυση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφά
λισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) κατά το 2003, και β) η σύσταση του Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), κατά το 1999, μετά 
την κατάργηση των ταμείων των υπαλλήλων των υπουργείων. Αποτέλεσμα 
αυτών των μεταρρυθμίσεων μπορεί να είναι ο περιορισμός, σε κάποιο σχε
τικά σημαντικό βαθμό, του κατακερματισμού της επικουρικής ασφάλισης, 
αλλά ο κατακερματισμός συνεχίζει να είναι αρκετά μεγάλος. 

Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι στην πλειοψηφία τους ΝΠΔΔ και λειτουργούν 
υπό την εποπτεία του κράτους, που εκδηλώνεται στο οικονομικό, νομικό, κοι
νωνικό πεδίο και υλοποιείται όχι μόνο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων αλλά και από άλλα τρία Υπουργεία. Απουσιάζει δηλαδή 
ένα κεντρικό επιτελικό όργανο, υπεύθυνο για το συντονισμό και την εναρ
μόνιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε εθνικό επίπεδο, αφού 
ακόμη και η διεύρυνση, που επιχειρήθηκε με το Ν.Δ. 1/1968, των ορίων επο
πτείας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων έμεινε στα χαρτιά. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2007, η οργάνωση 
της κοινωνικής ασφάλισης κατά φορέα αρμοδιότητας αποτελείται από: 

- 93 φορείς του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
(21 κύριας ασφάλισης, 35 επικουρικής, 16 ασθένειας και 21 πρόνοιας). 
Οι φορείς αυτοί, ανάλογα με την επαγγελματική ομάδα που ασφαλίζουν, 
μπορεί να καταταχθούν σε 8 κατηγορίες. 

- 10 φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (3 επικουρικής ασφάλισης 
και 7 πρόνοιας) και 7 φορείς του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (από 
έναν κύριας ασφάλισης, επικουρικής και ασθένειας και 4 πρόνοιας) 

- Από έναν φορέα έχει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και η 
Βουλή των Ελλήνων. Ασφάλιση ασθένειας ενεργεί η ΕΥΔΑΠ για το προ
σωπικό της. 
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Από τους 113 παραπάνω φορείς, μερικοί ασφαλίζουν για κύρια σύνταξη, 
επικουρική σύνταξη, ασθένεια, εφάπαξ παροχή ή για δύο ή περισσότερες 
από τις παροχές αυτές. Επιπλέον υπάρχουν 54 Ταμεία Αλληλοβοήθειας που 
ανεβάζουν στο 167 το συνολικό αριθμό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 
Τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας παρέχουν συμπληρωματικές παροχές και η υπα
γωγή τους στην εποπτεία της ΓΓΚΑ εξαρτάται από την καταβολή εργοδοτι
κής εισφοράς ή κοινωνικού πόρου. Το Δημόσιο παρέχει κύρια ασφάλιση, για 
σύνταξη και ασθένεια, στους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς, 
στους εργαζομένους στα σώματα ασφαλείας και στους συνταξιούχους του. 
Το Δημόσιο παρέχει κύρια ασφάλιση για σύνταξη στους δημοτικούς και κοι
νοτικούς υπαλλήλους. 

Στη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων μετέχουν εκπρόσωποι των ερ
γοδοτών, των εργαζομένων και του κράτους. Δηλαδή η αυτονομία, η αυτο
διοίκηση και αυτοχρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων, που 
χαρακτήριζε τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θεσμού της κοινωνικής 
ασφάλισης, εξελίχθηκε στη λειτουργία με περιορισμένο βαθμό αυτοτέλειας, 
αφού η αυτοδιοίκηση των ασφαλιστικών ταμείων, μετά τη συμμετοχή στη 
διοίκηση και του κράτους, εγκαταλείφθηκε και η αυτοχρηματοδότηση τείνει 
(όπως θα παρακολουθήσουμε παρακάτω) να αντικατασταθεί με τριμερή 
χρηματοδότηση. 

Το κατακερματισμένο συνταξιοδοτικό μας σύστημα, όπως καταγράφηκε 
παραπάνω, θα αλλάξει παρά πολύ σημαντικά μετά την ψήφιση του πρόσφα
του Νόμου 3655/08, οι βασικές διατάξεις του οποίου καταγράφονται στο Πα
ράρτημα 1. 

2.4. Η εξέλιξη των δαπανών του συνταξιοδοτικού συστήματος 

Μια συνεχής, μακροχρόνια, αλλά όχι ομοιόμορφη στις επιμέρους περιό
δους, αύξηση του μεριδίου του ΑΕΠ για συντάξεις παρατηρείται στη χώρα 
μας. Δηλαδή στη μεγαλύτερη χρονική περίοδο οι συντάξεις αυξάνονται τα
χύτερα από το εθνικό προϊόν. Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρατηρείται στις 
αρχές της δεκαετίας του '80, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του '90 η συν
ταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει στάσιμη, λόγω της μεί
ωσης των συντάξεων σε πραγματικές τιμές και ξανά ξεκινάει η αύξηση από 
το 1994 και μέχρι το 2002 (Διάγραμμα 2.1). 

Οι αυξήσεις του ποσοστού των δαπανών για συντάξεις ως προς το ΑΕΠ 
προκλήθηκαν λόγω των διαχρονικών αλλαγών στους δημογραφικούς και οι-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 

Δαπάνες κύριας και επικουρικής σύνταξης ως % του ΑΕΠ, 1980-2005 
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% κύριας % επικουρικής 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Ετήσια Έρευνα Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΟΚΑ) και Εθνικοί Λογαριασμοί. 

κονομικους παράγοντες -κυρίως στους παράγοντες που αφορούν την αγορά 
εργασίας. Επίσης, μεγάλες επιδράσεις στο σύστημα συντάξεων ασκεί ο κα
τακερματισμός και η ωρίμανση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με 
αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών του συνταξιοδοτικού συστήματος. 

Η ποσοτική και ποιοτική επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης στις αρχές 
της δεκαετίας του '80, κυρίως των κατώτατων συντάξεων, η μετακίνηση πλη
θυσμού από τον ανασφάλιστο γεωργικό τομέα προς τα αστικά κέντρα και η 
ασφάλιση τους στο Ι ΚΑ, καθώς και η μείωση της μέσης ηλικίας συνταξιοδό
τησης, συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση των δαπανών για συντάξεις. Η 
μέση ηλικία συνταξιοδότησης μειώθηκε, παρά την αύξηση του μέσου όρου 
ζωής, λόγω της αύξησης -μετά την καταχρηστική εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας- των συντάξεων αναπηρίας και λόγω της επέκτασης των βαρέων 
και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 

Επίσης, ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η επίπτωση στις δαπάνες από την ασφά
λιση των γυναικών με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, από 
την ασφαλιστική κάλυψη των επαναπατρισθέντων μεταναστών και των πα-
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λιννοστούντων ομογενών από τις ανατολικές χώρες, από την αναπροσαρ
μογή των συντάξεων και τη θεσμοθέτηση το 1996 του Επιδόματος Κοινωνι
κής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. 

2.4.1. Η εξέλιξη των δαπανών σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 

Σύγκριση του ποσοστού του ΑΕΠ για δαπάνες συντάξεων και του ποσο
στού για δαπάνες κοινωνικής προστασίας της χώρας μας με τον αντίστοιχο 
μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ επιχειρείται παρακάτω και συνεχίζεται η 
σύγκριση (στο τμήμα 2.4.2) με εκείνα των χωρών της ΕΕ. 

Το ποσοστό των δαπανών για συντάξεις ως προς το ΑΕΠ υστερεί του 
μέσου όρου του ΟΟΣΑ στις δεκαετίες 1960 και 1970 (Πίνακας 2.2 -1). Μετά 
όμως από την αλματώδη αύξηση των δαπανών, στις αρχές της δεκαετίας 
του '80, το ποσοστό τους (9,5%) υπερκαλύπτει το μέσο όρο (8,4%) του 
ΟΟΣΑ, συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο (13,4% έναντι 9,8% του ΟΟΣΑ) στο 
τέλος της δεκαετίας του '90, και εκτιμάται ότι παραμένει μεγαλύτερο. 

Το ποσοστό των δαπανών κοινωνικής προστασίας ως προς το ΑΕΠ, παρά 
τη σημαντική αύξηση των δαπανών για συντάξεις, λόγω υστέρησης των λοι
πών κοινωνικών παροχών, υπολείπεται του μέσου όρου του ΟΟΣΑ σχεδόν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Ι. Δαπάνες για συντάξεις ως % του ΑΕΠ στην Ελλάδα 
και μέσος όρος του ΟΟΣΑ 

1962 1965 1968 1972 1975 1978 1982 1985 1988 1992 1995 1998 

Ελλάδα 3,8 4,3 5,4 4,9 4,8 5,8 9,9 11,5 11,7 11,6 11,9 13,4 

Μ.Ο. ΟΟΣΑ 4,9 5,5 5,9 6,5 7,4 8,1 8,4 8,5 8,4 9,7 9,9 9,8 

II. Δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως % του ΑΕΠ στην Ελλάδα 
και μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ 

Ελλάδα 

Μ.Ο. ΟΟΣΑ 

1962 

7,1 

10,8 

1972 

8,7 

14,8 

1980 

11,5 

15,9 

1985 

17,9 

17,6 

1990 

18,6 

17,9 

1995 

19,3 

19,9 

2000 

21,3 

19,4 

2001 

22,3 

19,7 

2002 

21,3 

20,3 

2003 

21,3 

20,7 

Πηγή: Στοιχεία ΟΟΣΑ. 
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μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ενώ προς το τέλος της δεκαετίας 
υπερκαλύπτει το μέσο όρο (17,9%) του ΟΟΣΑ και φθάνει στο 18,6% (Πίνα
κας 2.2 - II). 

Η αύξηση του ποσοστού των δαπανών κοινωνικής προστασίας περιορίζε
ται στη χώρα μας, συγκριτικά με το Μ.Ο. του ΟΟΣΑ, κατά την πρώτη πεντα
ετία της δεκαετίας του '90, ενώ στη δεύτερη πενταετία είναι πολύ 
μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα το 2001 το ποσοστό της Ελλάδας να υπερβεί 
κατά 2,5 μονάδες το αντίστοιχο ποσοστό του ΟΟΣΑ. Το 2002 παρατηρείται 
μείωση του ποσοστού των κοινωνικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ στη χώρα 
μας και σταθεροποίηση κατά το 2003, αλλά παραμένει υψηλότερο του Μ.Ο. 
του ΟΟΣΑ. 

2.4.2. Η εξέλιξη των κοινωνικών δαπανών σε σχέση με τις χώρες μέλη της ΕΕ 

Τα στοιχεία ESSPROS (ευρωπαϊκό σύστημα των ενσωματωμένων στατι
στικών κοινωνικής προστασίας) της Eurostat παρέχουν τη δυνατότητα σύγ
κρισης, τόσο των δαπανών κοινωνικής προστασίας, όσο και των δαπανών 
για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ15 από 
το έτος 1993 και της ΕΕ25 από το 2000. 

Σημειώνεται ότι παρακάτω γίνεται διαχρονική σύγκριση των κοινωνικών 
δαπανών και των δαπανών για τις συντάξεις στη χώρα μας με το μέσο όρο 
των χώρων μελών της ΕΕ, η οποία αναφέρεται στα έτη 1993-2004, ενώ στο 
Κεφάλαιο 1 επιχειρήθηκε μια σύγκριση των δαπανών αυτών μεταξύ των κρα
τών μελών για το τελευταίο έτος που είχαμε διαθέσιμα στοιχεία. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας, 
ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ακόμη και μετά τις αυξήσεις της δεκαε
τίας του '80, παρέμεναν αρκετά μικρότερες από το μέσο όρο των χωρών της 
ΕΕ και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90. Το ποσοστό των δαπανών ως 
προς το ΑΕΠ στην ΕΕ ήταν 28,7% το 1993, μειώθηκε σταθερά και έφθασε 
στο 27,1% το 2001. Αντίθετα στη χώρα μας, που ήταν 22%, αυξήθηκε και 
έφθασε στο 26,7%, όσο περίπου ήταν και ο μέσος όρος (26,8%) της ΕΕ25 
(Διάγραμμα 2.2). Το ποσοστό των κοινωνικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ στη 
χώρα μας συνεχίζει να είναι μικρότερο της ΕΕ μέχρι το 2005 που έχουμε τα 
πιο πρόσφατα στοιχεία. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2002, οι κατά κεφαλήν δαπάνες κοι
νωνικής προστασίας αυξήθηκαν σε πραγματικές τιμές στις 19 χώρες μέλη που 
έχουμε διαθέσιμα στοιχεία. Η Ελλάδα με 6,4% μέσο ετήσιο ρυθμό κατέχει τη 
δεύτερη θέση με τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης, μετά την Ιρλανδία (8,7%). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 

Δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ 

Πηγή: Eurostat, ESSPROS, Database 1993-2004. 

Επίσης, και κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2004, οι κατά κεφαλήν 

δαπάνες κοινωνικής προστασίας, σε πραγματικές τιμές, αυξήθηκαν στις 

χώρες μέλη κατά μέσο όρο 2,2% το χρόνο στην ΕΕ25 και 2,1% στην ΕΕ15. Η 

μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Ουγγαρία (8,2%) και την Ιρλανδία 

(7,8% κατά μέσον όρο το χρόνο), και η μικρότερη στη Σλοβακία και τη Γερ

μανία, όπου οι κατά κεφαλήν δαπάνες αυξήθηκαν λιγότερο από 1% το χρόνο. 

Ένας συνδυασμός παραγόντων, κυρίως ρυθμίσεις στις κοινωνικές παροχές 

και νομικές αλλαγές στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, θα μπορούσε 

να εξηγήσει τις διαφορές αυτές. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη θέση μεταξύ 

των κρατών μελών με τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης, με μέσο όρο αύξη

σης 5,2% το χρόνο -8,6% το έτος 2001, χαμηλότερο ποσοστό 2,6% το 2002 

και σημαντική αύξηση 4,5% και 5,1% το 2003 και 2004. 

Η εξέλιξη των δαπανών για συντάξεις στη χώρα μας σε σχέση με τις 

χώρες μέλη της ΕΕ. Οι δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι μι

κρότερες (11,3%) από το αντίστοιχο (12,9%) της ΕΕ15, στις αρχές της δε

καετίας του '90, (Διάγραμμα 2.3). Μετά το 1994 παρατηρείται ανοδική τάση 

των συνταξιοδοτικών δαπανών στη χώρα μας και καθοδική στην ΕΕ15, με 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3 

Δαπάνες για συντάξεις στην Ελλάδα και στην ΕΕ 

10 τ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 

# <# J3 (# c# ( # # # ς̂ Ν # # # 

• ΕΕ15 - a Ελλάδα » • ΕΕ25 

Πηγή: Eurostat, ESSPROS, Database 1993-2004. 

αποτέλεσμα το 2001 το ποσοστό 13,1% της Ελλάδος να είναι μεγαλύτερο 
από το αντίστοιχο ποσοστό (12,4) της ΕΕ15, και να παραμένει μεγαλύτερο σε 
σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ15 και της ΕΕ25. 

2.4.3. Η εξέλιξη των δεικτών εξάρτησης και μεταβίβασης 

Οι επιδράσεις στις δαπάνες για συντάξεις από τους οικονομικούς και δη
μογραφικούς παράγοντες προσδιορίζονται από το δείκτη εξάρτησης (αριθ
μός συνταξιούχων ανά ασφαλισμένο) και από το δείκτη μεταβίβασης (μέση 
σύνταξη/μέσο εισόδημα) που μετράει τις ποσοτικές -και όχι τις ποιοτικές-
αλλαγές της γενναιοδωρίας του συνταξιοδοτικού συστήματος, δηλαδή τη 
μεταφορά εισοδήματος από τους ασφαλισμένους στους συνταξιούχους δια
μέσου του συστήματος. 

Στη μελέτη του ΚΕΠΕ (Φ. Ζερβού, Η Χρηματοδότηση του Συνταξιοδοτικού 
Συστήματος 1981-2000) εκτιμάται ότι ο δείκτης εξάρτησης αυξάνεται προ
οδευτικά, τόσο για την κύρια (Διάγραμμα 2.4) όσο και για την επικουρική 
σύνταξη (Διάγραμμα 2.5), λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, της μεγάλης 
αναλογίας των ηλικιωμένων ως προς τον πληθυσμό στις εργάσιμες ηλικίες, 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4 

Ασφάλιση για κύρια σύνταξη 

80,0 "Ι Ι"" ι ι ι ι ι Ι1 ι ι ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι "• ι ι 
*~ <V O J V O C O ^ to (S ο >- cv PJ ν ιο m \ 0 3 0 ) 0 
Q D < Ö < Ö < Ö C O C ö e ö C O C D O ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 5 0 ) 0 ) 0 5 0 ) 0 
0 ) 0 5 0 5 0 5 0 ) 0 5 0 5 Ο) Ο) Ο) Ο) OÎ Ο) Ο) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 
»~ *« ,- τ . τ« ». e * · ι * . * . ν. ». t» ι« r - T ~ i ~ ^ -^ Cy 

Πηγή: Φ. Ζερβού (2004), Η Χρηματοδότηση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος 1981-2000, ΚΕΠΕ, 
(σελ. 57, 61,78). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.5 

Ασφάλιση για επικουρική σύνταξη 

Πηγή: Φ. Ζερβού (2004), Η Χρηματοδότηση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος 1981-2000, ΚΕΠΕ, 
(σελ. 57, 61,78). 
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της επέκτασης της ασφαλιστικής κάλυψης και της αύξησης της παραοικο
νομίας συμβάλλοντας έτσι, πολύ σημαντικά, στην αύξηση του ποσοστού των 
δαπανών για συντάξεις ως προς το ΑΕΠ. 

Ειδικότερα, ο αριθμός των ασφαλισμένων (εκτός των αγροτών) κύριας 
ασφάλισης που αντιστοιχούν σε κάθε συνταξιούχο μειώθηκε προοδευτικά 
από 3,11 το 1980 (στο 2,48 το 1990 και στο 2,09 το 2000) και περιορίσθηκε 
μόλις στο 2,01 το έτος 2006. Στα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ και 
ΟΓΑ όλο και λιγότεροι ασφαλισμένοι αντιστοιχούν σε κάθε συνταξιούχο. Από 
τέσσερις ασφαλισμένους που ήταν το 1980 στο ΙΚΑ, είναι λίγο περισσότεροι 
από δύο (2,12) το 2006 και στον ΟΓΑ η σχέση αυτή είναι μικρότερη του ενός 
προς ένα (0,84 το 2006). 

Επίσης κάτω της μονάδας είναι η σχέση στους φορείς Κύριας Ασφάλισης 
Τραπεζών (0,90) και Δημοσίων Επιχειρήσεων (0,84). Η σχέση ασφαλισμένων 
προς συνταξιούχους εξελίσσεται με πολύ δυσμενείς ρυθμούς στο NAT και 
από 3,7 που ήταν το 1980 μειώθηκε στο 1,3 και 0,6 το 1990 και 2000, αντί
στοιχα, και περιορίσθηκε μόλις στο 0,33 το 2006. Στους φορείς των ελευθέ
ρων επαγγελματιών η σχέση αυτή παραμένει αρκετά υψηλή, πάνω από πέντε 
(5,2) ασφαλισμένοι προς ένα συνταξιούχο, ενώ στους φορείς που ασφαλί
ζουν τους ανεξάρτητους επαγγελματίες είναι σχετικά μικρή, 2,94, το έτος 
2006. Η σχέση των Δημοσίων Υπαλλήλων, που ασφαλίζονται για κύρια σύν
ταξη από το Δημόσιο, προς τους συνταξιούχους του Δημοσίου είναι 1,2 το 
2006, ενώ παρέμενε κάτω της μονάδας για μεγάλη χρονική περίοδο - από το 
1980 και μέχρι το 1997. Δηλαδή ο δείκτης εξάρτησης (που μετράει το αντί
θετο της σχέσης ασφαλισμένοι ανά συνταξιούχο) συνεχίζει την ανοδική του 
πορεία και τη σημαντική επίπτωση του στην αύξηση των δαπανών για κύρια 
σύνταξη μέχρι και το 2006, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Κοινωνικού Προ
ϋπολογισμού 2007. 

Στο μεγαλύτερο επικουρικό ταμείο το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (το σημερινό ETEAM), 
το οποίο, μόλις στην αρχή της δεκαετίας του '80, κάλυψε για επικουρική σύν
ταξη όλους τους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία, ο αριθμός των συν
ταξιούχων ήταν μικρός στις αρχές της δεκαετίας του '90 και η σχέση 
ασφαλισμένοι προς συνταξιούχους (9,3) αρκετά μεγάλη, με την ωρίμανση 
όμως της επικουρικής ασφάλισης η σχέση αυτή περιορίσθηκε στο 2,95 το 
έτος 2006. Επίσης και στο σύνολο των φορέων επικουρικής ασφάλισης ο 
αριθμός των ασφαλισμένων ανά συνταξιούχο μειώθηκε από 7,66 το 1983 σε 
3,27 το 2000, σε λιγότερα από 3 άτομα (2,87) για κάθε συνταξιούχο επικου
ρικής ασφάλισης το 2006 και εκτιμάται σε 2,77 το έτος 2007. Επομένως, πα-
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ρατηρείται το ίδιο αποτέλεσμα της κύριας ασφάλισης και για την επικουρική 
ασφάλιση, δηλαδή συνεχίζεται η ανοδική πορεία του δείκτη εξάρτησης και 
η επίπτωση στην αύξηση των δαπανών για επικουρική σύνταξη. 

Οι προοπτικές για μείωση ή περιορισμό της αύξησης του ποσοστού των 
δαπανών στο ΑΕΠ μέσω της μείωσης της γενναιοδωρίας του συστήματος 
είναι περιορισμένες. Ο δείκτης μεταβίβασης, μετά απάτη σημαντική του αύ
ξηση λόγω αύξησης της γενναιοδωρίας του συστήματος στις αρχές της δε
καετίας του '80, μειώθηκε αρκετά τόσο για την κύρια (Διάγραμμα 2.4) όσο 
για την επικουρική ασφάλιση (Διάγραμμα 2.5). Στη δεκαετία του '90 ο δείκτης 
σταθεροποιήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή σε αντίστοιχα επίπεδα με 
αυτά που παρατηρήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 70, τότε που η κοι
νωνική προστασία και η γενναιοδωρία του συστήματος ήταν περιορισμένη. 
Η μείωση του δείκτη μεταβίβασης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής 
ασφάλισης δεν κάλυψε την επίδραση του δείκτη εξάρτησης, με αποτέλεσμα 
να παρατηρείται αυξητική τάση των δαπανών για συντάξεις ως ποσοστό του 
ΑΕΠ μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του '90. 

Συμπέρασμα της παραπάνω μελέτης είναι ότι «τα περιθώρια για περαι
τέρω μείωση της γενναιοδωρίας του συστήματος είναι ιδιαίτερα στενά» και 
πάντως όχι ικανά να υπερκαλύψουν τις επιδράσεις του δείκτη εξάρτησης και 
να μειωθούν οι δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ στα επόμενα 
χρόνια. Την πρόβλεψη αυτή επαληθεύουν τα στοιχεία του Κοινωνικού Προ
ϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό των δαπανών που είχαν 
προϋπολογισθεί για το έτος 2000 ήταν 11,92% του ΑΕΠ και αυξήθηκε στο 
12,51% το 2005 και 12,83% το 2007. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος για μείωση 
των συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, μετά τα μέτρα πολιτι
κής που ελήφθησαν στο τέλος της δεκαετίας του '90, δεν φαίνεται να έχει 
ακόμη επιτευχθεί και οι προβλέψεις της αναλογιστικής μελέτης του 2000 για 
μείωση των δαπανών κατά την περίοδο 2000-2010 μπορεί να μην επαληθευ
θούν. 

2.5. Η χρηματοδότηση της κύριας και επικουρικής σύνταξης 

Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές 
εισφορές -εργοδότη και ασφαλισμένου-, από το κράτος και από προσόδους 
της περιουσίας των ταμείων. Το κράτος συνεισφέρει με επιχορηγήσεις, με ει
σφορές υπέρ τρίτων -κοινωνικούς πόρους- και έμμεσα με τη μορφή επιδο
τήσεων από τις δημόσιες επιχειρήσεις. Επίσης, ασφαλιστικοί φορείς που 

54 



Το σύστημα κύριας και επικουρικής σύνταξης στην Ελλάδα 

διαθέτουν και κλάδο υγείας, όπως το ΙΚΑ, χρησιμοποιούν πλεονάσματα του 
κλάδου αυτού για να πληρώνουν τις συντάξεις. 

Η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης της κύριας σύνταξης, μέχρι το 
1986, ήταν οι εργατικές και εργοδοτικές εισφορές -ξεπερνούσαν το 80% των 
συνολικών εσόδων-, ενώ οι κοινωνικοί πόροι και οι επιχορηγήσεις παρέμεναν 
σε χαμηλό επίπεδο μέχρι το 1987, που ξεκινάει η επιχορήγηση του ΙΚΑ. Ο ερ
γοδότης και ο εργαζόμενος καταβάλλουν εισφορές που καθορίζονται είτε ως 
ποσοστά επί των αποδοχών, τα οποία ποσοστά ποικίλλουν ανάλογα με το 
φορέα, είτε βάσει κλάσεων ή η εισφορά καθορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο 
ποσό. Στο ΙΚΑ οι ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο σύνταξης ξεκίνησαν το 
1955 από σχετικά χαμηλό επίπεδο 7,5% (ασφαλισμένου 1,75% και εργοδότη 
5,75%) επί των συνολικών ασφαλιστέων αποδοχών, που ήταν μικρότερο ακόμη 
και από το ποσοστό (9%) της εισφοράς για τον κλάδο ασθένειας. Το ποσοστό 
εισφορών για κύρια σύνταξη αυξήθηκε κατά χρονικά διαστήματα και έφθασε 
στο 14,25% το 1976 και παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο μέχρι το 1990, που ξεκινούν 
οι τρεις διαδοχικές αυξήσεις (15,75% την 1/10/1990 και 17,25% την 1/7/1991), 
με τελευταία αύξηση την 1/1/1993, τότε που φθάνει -και ισχύει μέχρι σήμερα-
στο 20% (ασφαλισμένου 6,67% και εργοδότη 13,3%) επί των συνολικών απο
δοχών των ασφαλισμένων. Αντίστοιχα, το ποσοστό των συνολικών εισφορών 
για όλους τους κλάδους ασφάλισης είναι 31,75%. Εάν στο ποσοστό των ασφα
λιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη συνυπολογισθεί και το ποσοστό των ει
σφορών για τα βαρέα και ανθυγιεινά, που είναι 3,6% από το 1976 (αυξήθηκε 
από 1,5% που ήταν το 1964), τότε το ποσοστό των εισφορών για τους κλάδους 
σύνταξης ανέρχεται στο 75,5% του συνολικού ποσοστού εισφορών του ΙΚΑ-
ΕΤΑΙνΙ, από 41% που ήταν όταν πρωτοξεκίνησε το ΙΚΑ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφά
λισης (ΟΚΑ), στην αρχή της δεκαετίας του '80, η συμμετοχή των πηγών χρη
ματοδότησης της κύριας ασφάλισης για σύνταξη ήταν: από εισφορές 
ασφαλισμένων 35%, εργοδοτών 49%, από επιχορηγήσεις και κοινωνικούς 
πόρους 8,6% και από προσόδους περιουσίας 7%. Το 1989 η συμμετοχή των 
κοινωνικών πόρων και επιχορηγήσεων ξεπέρασε το 43% των εσόδων για 
κύρια σύνταξη, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές περιορίσθηκαν σε κάτι λιγό
τερο από το 1/3 και οι εργατικές εισφορές στο 17,6%. Στη δεκαετία του '90 
η συμμετοχή των κοινωνικών πόρων και επιχορηγήσεων περιορίζεται στο 1/3 
των συνολικών εσόδων και αυξάνεται η συμμετοχή των ασφαλιστικών ει
σφορών - 3 1 % συμμετοχή από εισφορές ασφαλισμένων, 34% από εισφορές 
εργοδοτών- ενώ η συμμετοχή των προσόδων περιουσίας παραμένει πολύ 
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περιορισμένη, 4% το έτος 2000. Το χρονικό διάστημα 2001-2005 παρατη
ρείται αύξηση της συμμετοχής της κοινωνικής εισφοράς και των επιχορηγή
σεων στο 42% των συνολικών εσόδων το 2005, έναντι 25% της συμμετοχής 
των εισφορών των ασφαλισμένων και 27% των εργοδοτών. 

Η συμμετοχή των πηγών χρηματοδότησης είναι διαφορετική στο σύστημα 
ασφάλισης για επικουρική σύνταξη, που λειτουργεί περισσότερο ανταποδο
τικά από το σύστημα για κύρια σύνταξη και χρηματοδοτείται κυρίως από ερ
γατικές και εργοδοτικές εισφορές. Το ποσοστό εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 
είναι 3% του ασφαλισμένου και 3% των εργοδοτών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, 
οι οποίοι μέχρι το 1993 δεν πληρώνουν εισφορές για την κύρια σύνταξη, πλη
ρώνουν διπλάσιο ποσοστό εισφοράς του ασφαλισμένου από το ποσοστό του 
TEAM -6%, ίσο με το ποσοστό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη. 
Στη δεκαετία του '80, η συμμετοχή των εισφορών των ασφαλισμένων στα 
συνολικά έσοδα ήταν γύρω στο 50% και στο 20% των εργοδοτών και στη δε
καετία του '90 γύρω στο 45% και 30%, αντίστοιχα 

Η χρηματοδότηση της επικουρικής ασφάλισης με κοινωνικούς πόρους 
ή/και κρατική επιχορήγηση δεν είναι ο τρόπος χρηματοδότησης που συμ
φωνεί με τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό μετά από σχετική ρύθ
μιση του Ν. 2084/92, που αφορά τους φορείς ασφάλισης αρμοδιότητας της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι κοινωνικοί πόροι πάγωσαν 
στο ποσό του 1992 για τα επόμενα έτη, με αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης 
να μηδενισθεί για τα έτη 1992-1998 και να περιορισθούν τα έσοδα από κοι
νωνικούς πόρους και κρατική επιχορήγηση στο 3% των συνολικών εσόδων 
για το έτος 1998, ενώ ήταν πάνω από 10% στη δεκαετία του '80. Αύξηση της 
συμμετοχής των επιχορηγήσεων παρατηρείται για τα έτη 2000-2005, διότι ο 
Κρατικός Προϋπολογισμός εξόφλησε τις υποχρεώσεις προβληματικών επι
χειρήσεων ή/και κάλυψε το κόστος που προκάλεσαν τα μέτρα ιδιωτικοποί
ησης κρατικών επιχειρήσεων στους φορείς επικουρικής ασφάλισης. 

Η σχέση ασφαλιστικών εισφορών και επιχορηγήσεων αλλάζει ριζικά για το 
συνταξιοδοτικό σύστημα, όχι μόνο με την επιχορήγηση από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό του Ι ΚΑ αλλά και με την επιδότηση του κράτους στη μορφή 
της τριμερούς χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στο "νέο σύστημα του 1992". 
Το συνταξιοδοτικό μας σύστημα που πρωτολειτούργησε με κάποιο βαθμό 
αυτοβοήθειας και μάλιστα ως κεφαλαιοποιητικό σύστημα, τότε που οι κλά
δοι συντάξεων ακόμη και στα μεγάλα ταμεία Ι ΚΑ και NAT ήταν πλεονασμα
τικοί, προσλαμβάνει, μετά τη σταδιακή εγκατάλειψη του κεφαλαιοποιητικού 
του χαρακτήρα, καθαρά διανεμητικό χαρακτήρα με τριμερή χρηματοδότηση 
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για την κύρια σύνταξη και με χρηματοδότηση μόνο από εισφορές για την 
επικουρική σύνταξη. Δηλαδή η επικουρική σύνταξη, που παρέχουν τα πε
ρισσότερα ασφαλιστικά ταμεία, είναι υπόθεση μόνο των εργαζομένων και 
των εργοδοτών τους, και στόχος πρέπει να είναι ο μηδενισμός της χρημα
τοδότησης της από κοινωνικούς πόρους. 

2.6. Η εξέλιξη των εσόδων του συνταξιοδοτικού συστήματος 

Ο ρυθμός της οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της απασχόλησης 
στις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες επέτρεψαν την αύξηση των εσό
δων. Όμως προς το τέλος της δεκαετίας του 70, το ελληνικό συνταξιοδο
τικό σύστημα παρουσιάζει επιβράδυνση των εσόδων. Σύμφωνα με στοιχεία 
της ΕΣΥΕ, τα έσοδα των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για την κύρια 
και επικουρική σύνταξη ήταν 4,6% του ΑΕΠ το 1980. Τα έσοδα αυτά σχεδόν 
διπλασιάσθηκαν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '80. Στη δεκαετία του '90 
αυξήθηκαν σχεδόν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (από 8,8% του ΑΕΠ το 1991 
σε 10,6% το 1999) και επίσης κατά 2 μονάδες αύξηση παρατηρείται την επό
μενη πενταετία (από 10,21% το 2000 σε 12,18% το 2005). 

Τα έσοδα του κλάδου κύριας σύνταξης ως ποσοστό επί του ΑΕΠ αυξά
νουν μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του '80, λόγω της αύξησης της ασφα
λιστικής βάσης (ασφαλισμένοι x ασφαλιστέος μισθός χ ημέρες ασφάλισης). 
Η αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων, που είχε ως αποτέλεσμα την αύ
ξηση των εσόδων από εισφορές κατά τη δεκαετία του '80, οφείλεται κυρίως 
στη γενίκευση της κύριας ασφάλισης -επέκταση της ασφάλισης του ΙΚΑ σε 
νέες περιοχές με τις ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ηλικιωμέ
νων τα πρώτα χρόνια. Το χρονικό διάστημα 1990-92, το ποσοστό των εσόδων 
από εισφορές στο ΑΕΠ μειώνεται, παρά την αύξηση του ονομαστικού ποσο
στού των εισφορών το 1989, λόγω μείωσης της ασφαλιστικής βάσης. Δηλαδή 
στη μείωση του ποσοστού αυτού των εσόδων πρέπει να συνέβαλε σημαντικά 
και η αύξηση της εισφοροδιαφυγής. Τα μέτρα πολιτικής (αυστηροποίηση 
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης) του 1992 συνέβαλαν στη διεύρυνση της 
ασφαλιστικής βάσης και μαζί με τα αυξημένα ποσοστά εισφορών αυξάνουν τα 
συνολικά έσοδα μέχρι το 1997. Το ποσοστό των εσόδων στο ΑΕΠ ξαναρχίζει 
να μειώνεται από το 1998, λόγω της αρνητικής επίδρασης στην ασφαλιστική 
βάση που είχαν οι δυσμενείς δημογραφικοί παράγοντες, με αποτέλεσμα το 
2000 το ποσοστό των συνολικών εσόδων για κύρια σύνταξη στο ΑΕΠ (7,6%) 
να είναι μεγαλύτερο κατά μόλις 0,4% από το αντίστοιχο ποσοστό (7,2%) του 
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1989. Στην επόμενη πενταετία παρατηρείται αύξηση του ποσοστού (9,55% 
το 2005) κατά σχεδόν 2 μονάδες, λόγω της διεύρυνσης της ασφαλιστικής 
βάσης που προκλήθηκε από την ασφάλιση των αλλοδαπών. 

Τα έσοδα του κλάδου επικουρικής σύνταξης ως ποσοστό επί του ΑΕΠ 
ήταν κάτω από 1% στις αρχές της δεκαετίας του '80, και μετά από συνεχείς 
αυξήσεις υπερδιπλασιάσθηκαν περί το τέλος της δεκαετίας του '90, φθά
νοντας στο 2,6% του ΑΕΠ το έτος 2000 και παρέμειναν στο επίπεδο αυτό 
μέχρι και το 2005. 

2.7. Διαφορετικοί ρυθμοί αύξησης των εσόδων και δαπανών 

Οι αλλαγές στις δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ συμβαδί
ζουν με αυξήσεις και, σε ελάχιστες χρονικές περιόδους, με μείωση του πο
σοστού των εσόδων για συντάξεις ως προς το ΑΕΠ, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν πλεονάσματα και στους δύο κλάδους κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '70. Οι ρυθμοί αύξησης όμως 
του ποσοστού των εσόδων δεν είναι ανάλογοι του ποσοστού των δαπανών, 
δηλαδή παρατηρείται υστέρηση των εσόδων σε σχέση με τις δαπάνες με 
αποτέλεσμα το πλεόνασμα, που δημιουργήθηκε στα πρώτα χρόνια ανάπτυ
ξης του συστήματος, να συρρικνώνεται βαθμιαία. Από τις αρχές της δεκαε
τίας του '80, όπως παρατηρούμε και στο Διάγραμμα 2.6, δημιουργούνται 
ελλείμματα. Η υστέρηση των συνολικών εσόδων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης για σύνταξη οφείλεται στην υστέρηση των εσόδων του κλάδου 
ασφάλισης για κύρια σύνταξη -κυρίως του ΙΚΑ και NAT. 

Η εξέλιξη των εσόδων, σε σχέση με τις δαπάνες για την επικουρική σύν
ταξη, διαφέρει από την αντίστοιχη εξέλιξη για την κύρια σύνταξη και είχε ως 
αποτέλεσμα το ισοζύγιο εσόδων-δαπανών να παραμένει πλεονασματικό (Διά
γραμμα 2.6). 

Τα συνολικά έσοδα υπολείπονται των συνολικών εξόδων για συντάξεις 
στη δεκαετία του '80. Το 1986 ακόμη και το συνολικό οικονομικό ισοζύγιο 
των ασφαλιστικών οργανισμών μετατράπηκε σε ελλειμματικό (Κοινωνικός 
Προϋπολογισμός, 1986). Τα έσοδα καλύπτουν τις δαπάνες για συντάξεις από 
τις αρχές της δεκαετίας του '90 και ύστερα, όταν η κρατική επιχορήγηση 
που κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα ( 0,13%-0,26% του ΑΕΠ) στην πε
ρίοδο 1981-85, αυξήθηκε στο 0,85% του ΑΕΠ το 1986, ξεπέρασε τις 2,5 μο
νάδες το 1989 και έφθασε στο 3% το 2005, λόγω της επιχορήγησης από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό του ΙΚΑ και NAT. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.6 

Έλλειμμα κλάδων ασφάλισης για κύρια και επικουρική σύνταξη 

Πηγή: Ετήσιες Έρευνες ΟΚΑ, ΕΣΥΕ. 

2.8. Οι κυριότερες αιτίες των ελλειμμάτων 

Τα έσοδα των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για την κύρια και επικου

ρική σύνταξη, εκτός των επιχορηγήσεων, υπολείπονται κατά πολύ των συνολι

κών δαπανών τη δεκαετία του '90 και συνεχίζει το άνοιγμα, που καλύπτεται από 

επιχορηγήσεις, να παραμένει πολύ σημαντικό. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν 

κυρίως η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι χρόνιες διαρθρωτικές ανεπάρ

κειες του συστήματος, η ωρίμανση των ταμείων και η γήρανση του πληθυσμού. 

Επίσης στις αιτίες συμπεριλαμβάνονται και όσες αναφέρονται παρακάτω. 

2.8.1. Οι δεσμεύσεις στη διαχείριση της περιουσίας του συστήματος 

Οι ασφαλιστικοί φορείς ήταν υποχρεωμένοι (A.N. 1611/50) να καταθέτουν 

τα διαθέσιμα τους στην Τράπεζα της Ελλάδος με επιτόκιο μηδαμινό ή πολύ 

χαμηλότερο από το επιτόκιο ταμιευτηρίου των εμπορικών τραπεζών. Η στα

διακή αποδέσμευση των αποθεματικών ξεκίνησε μόλις το 1975. Γι' αυτό και 
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στον κλάδο κύριας σύνταξης ήταν μικρό το ποσοστό των προσόδων περι
ουσίας στο σύνολο των εσόδων του. Το ποσοστό αυτό ήταν γύρω στο 10% 
τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '80, μειώθηκε στη δεκαετία του '90 (κυ
μάνθηκε από 5% έως 7%) και ήταν ακόμη μικρότερο (κυμάνθηκε από 3% έως 
5%) το χρονικό διάστημα 2000-2005. Στον κλάδο της επικουρικής σύνταξης 
ήταν μεγαλύτερη η συμμετοχή των προσόδων περιουσίας στο σύνολο των 
εσόδων του (14% το έτος 2005). 

Το κόστος ευκαιρίας των αποθεματικών και με εναλλακτική διαχείριση. 
Στους δύο κλάδους, κύριας και επικουρικής σύνταξης, η συμμετοχή των προ
σόδων περιουσίας περιορίζεται στο 7% επί των συνολικών εσόδων το έτος 
2005 (σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ). Το ερώτημα που απασχολεί είναι: 
ποιο το κόστος ευκαιρίας από εναλλακτική, αποδοτικότερη διαχείριση των 
αποθεματικών αυτών και σε ποιο βαθμό θα αύξανε τη συμμετοχή των προ
σόδων περιουσίας στα συνολικά έσοδα, καθώς επίσης σε ποιο βαθμό θα κά
λυπτε το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος. 

Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών οργανισμών, λόγω του σχετικά χα
μηλού επιπέδου εισφορών, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '80, δεν ήταν 
ικανοποιητικά, γι' αυτό και η διαφορά μεταξύ των αποθεματικών των ασφα
λιστικών ταμείων με την υπάρχουσα διαχείριση και των αποθεματικών με 
εναλλακτική διαχείριση στη χρηματαγορά (τίτλοι σταθερών αποδόσεων) 
δεν αξιολογείται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως αναφέρεται στη δια
τριβή του Θ. Ρούπα "Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, Διοικητική Λει
τουργία, Οργάνωση και Χρηματοοικονομική Διαχείριση". Επίσης εκτιμάται 
ότι «... το συνολικό κόστος ευκαιρίας από αποδοτικότερη επενδυτική πολι
τική (στην κεφαλαιαγορά) κυμαίνεται μεταξύ 2,5-3 τρις δραχμές την χρο
νική περίοδο 1950-2000 και κρίνεται ότι η αποτελεσματική διαχείριση των 
αποθεματικών μπορεί να αποφέρει με βεβαιότητα πρόσθετα έσοδα. Σε 
καμία περίπτωση όμως δεν θεωρείται ότι αποτελεί απάντηση στο τεράστιο 
χρηματοδοτικό έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων, ούτε μπορεί να επι
λύσει το πρόβλημα του ασφαλιστικού (όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη 
διαχείριση που υπήρξε μέχρι σήμερα), ακόμη και αν τα ταμεία επιτύχουν τις 
καλύτερες αποδόσεις» και συνεχίζει «... το εισόδημα από τη διαχείριση της 
περιουσίας αποτελεί όμως εναλλακτική πηγή εσόδων. Η αναμόρφωση λοι
πόν του σημερινού γραφειοκρατικού πλαισίου διαχείρισης των αποθεματι
κών (στο βαθμό που συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων διαχρονικά) 
πρέπει να είναι συστατικό στοιχείο της νέας μορφολογίας του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης». 
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2.8.2. Επέκταση της ασφάλισης με κοινωνικά κριτήρια και χωρίς χρηματοδότηση 

Η επέκταση της ασφαλιστικής προστασίας, στις αρχές της δεκαετίας 
του '80, με καθαρά κοινωνικά κριτήρια, όπως η ασφάλιση των παλιννο
στούντων ομογενών και οι κατώτατες συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων, 
χωρίς προηγούμενη πρόβλεψη για ταμειακή κάλυψη, είχε ως αποτέλεσμα 
τη διόγκωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος των μεγάλων ασφαλιστικών 
ταμείων ΙΚΑ και NAT. Τα ελλείμματα καλύφθηκαν σε πρώτη φάση κυρίως με 
τραπεζικό δανεισμό και αργότερα με επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προ
ϋπολογισμό. Το 1987 ξεκινάει η επιχορήγηση του ΙΚΑ, με αποτέλεσμα το 
1989 η συμμετοχή των κοινωνικών πόρων και επιχορηγήσεων, που ήταν ιδι
αίτερα χαμηλή σε σχέση με άλλα ασφαλιστικά ταμεία, να ξεπεράσει το 43% 
των συνολικών εσόδων. 

2.8.2.1. Περιορισμένοι οι κοινωνικοί πόροι και οι επιχορηγήσεις στα μεγάλα ταμεία 

Οι κοινωνικοί πόροι και οι επιχορηγήσεις ανά ασφαλισμένο ήταν προνόμιο 
ορισμένων μόνο κατηγοριών ασφαλισμένων, ενώ στα μεγαλύτερα ταμεία 
ήταν περιορισμένοι μέχρι και τη δεκαετία του '80. Στα ταμεία αυτά αυξήθη
καν πολύ σημαντικά οι επιχορηγήσεις στη δεκαετία του '90 και συνεχίζουν να 
αυξάνονται (Πίνακας 2.3), χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί οι ανισότητες με
ταξύ των ταμείων. 

Στο ΙΚΑ οι κοινωνικοί πόροι και επιχορηγήσεις, από 1,3 ευρώ ανά ασφα
λισμένο το έτος 1981, αυξήθηκαν σε 1.135,8 ευρώ το έτος 2006. Στον Πί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Κοινωνικοί πόροι και ειδικές εισφορές ανά ασφαλισμένο 

Ταμεία κύριας ασφάλισης 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ΙΚΑ 

ΟΓΑ 

Τ.Σ.Π. Αγροτ. Τράπεζας 

Τ.Α. Ιδιοκτ. και Συντ. Τύπου 

Τ. Α. Τεχν. Τύπου Αθηνών 

Ταμείο Νομικών 

Σε ευρώ 

1981 

1,3 

52,8 

531,2 

228,9 

123,3 

146,7 

1991 

305 

454 

1.422 

1.079 

2.414 

1.214 

2001 

452 

1.456 

5.602 

3.204 

6.230 

5.543 

2006 

1.136 

4.161 

5.028 

2.817 

5.205 

2.637 

Σε σχέση με το ΙΚΑ 

1981 

1 

42 

425 

183 

99 

117 

1991 

1 

2 

5 

4 

8 

4 

2001 

1 

3 

12 

7 

14 

12 

2006 

1 

4 

4 

3 

5 

2 

Πηγή: Κοινωνικός Προϋπολογισμός έτους 1981, 1991, 2001 και 2006. 
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νάκα 2.3 περιλαμβάνονται ενδεικτικά και τέσσερα ταμεία κύριας ασφάλισης, 
από τα χαρακτηριζόμενα ως "ευγενή" όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότη
σης. Από τη σύγκριση του ΙΚΑ με τα ταμεία αυτά προκύπτει ότι, το έτος 1981, 
οι κοινωνικοί πόροι και οι επιχορηγήσεις ήταν σχεδόν 425 φορές μεγαλύτε
ρες στο Ταμείο της Αγροτικής Τράπεζας, 183 φορές στο Ταμείο των Ιδιο
κτητών και Συντακτών Τύπου, 99 στο Ταμείο Τεχνικών Τύπου Αθηνών και 
117 στο Ταμείο Νομικών σε σχέση με αυτές του ΙΚΑ. Το 2006, τα ταμεία αυτά 
είχαν 2-5 φορές περισσότερους κοινωνικούς πόρους και επιχορηγήσεις ανά 
ασφαλισμένο από αυτές του ΙΚΑ. 

Στον ΟΓΑ οι κοινωνικοί πόροι και επιχορηγήσεις, από 53 ευρώ ανά ασφα
λισμένο το έτος 1981, αυξήθηκαν σε 4.161 ευρώ το έτος 2006. Δηλαδή οι 
κοινωνικοί πόροι και επιχορηγήσεις ανά ασφαλισμένο είναι περισσότεροι από 
τους αντίστοιχους του Ταμείου των Ιδιοκτητών και Συντακτών Τύπου και του 
Ταμείου Νομικών το 2006 και συγκλίνουν συνεχώς προς αυτούς του Ταμείου 
της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταμείου Τεχνικών Τύπου Αθηνών. 

Η χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του ΙΚΑ και του ΟΓΑ 
περιόρισε σημαντικά τις ανισότητες -κοινωνικών πόρων και επιχορηγήσεων 
ανά ασφαλισμένο- μεταξύ των ταμείων, οι οποίες ανισότητες όμως παρα
μένουν αλλά σε μικρότερο βαθμό, γι' αυτό προτείνεται, σύμφωνα και με τις 
κοινωνικοασφαλιστικές αρχές, η σταδιακή εξάλειψη των ανισοτήτων. Ορι
σμένοι, ενώ πιστεύουν ότι είναι κοινωνικά δίκαιη η εξάλειψη των ανισοτή
των αυτών, παράλληλα ισχυρίζονται ότι ο περιορισμός των κοινωνικών 
πόρων στα λεγόμενα "ευγενή" ταμεία δεν θα συμβάλει ιδιαίτερα στην επί
λυση του προβλήματος της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήμα
τος, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό κοινωνικών πόρων και επιχορηγήσεων 
χρηματοδοτούν τα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία. Η απάντηση είναι ότι πολλά 
μαζί μέτρα, με έστω μικρή συμβολή, θα βελτιώσουν τη βιωσιμότητα του συν
ταξιοδοτικού συστήματος. 

2.8.2.2. Οι οφειλές του Δημοσίου προς το ΙΚΑ 

Η κοινωνικοοικονομική πολιτική που άσκησαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, 
όσον αφορά τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, συνήθως επιβάρυνε 
τα ασφαλιστικά ταμεία. Το 2001, έγινε μια αξιόλογη προσπάθεια για να εκτι
μηθούν οι οικονομικές επιβαρύνσεις του ΙΚΑ από τα κατώτατα όρια συντά
ξεων (από το ποσό της διαφοράς κατώτατης σύνταξης και ποσού σύνταξης 
που προβλέπεται από τις οργανικές διατάξεις), από τις συγχωνεύσεις άλλων 
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ταμείων ή κλάδων άλλων ταμείων στο Ι ΚΑ, από τις ευνοϊκές ασφαλιστικές 
προϋποθέσεις στους ομογενείς και σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων 
(παραπληγικοί, τυφλοί), από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές σε ειδικές 
περιοχές (όπως σεισμόπληκτες) και γενικά από μέτρα κοινωνικής πολιτικής 
που χρηματοδοτήθηκαν από έσοδα του ΙΚΑ. 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των οφειλών του Δημοσίου προς το ΙΚΑ μέχρι 
31/12/2000, μετά την αφαίρεση των οφειλών του ΙΚΑ προς το Δημόσιο από 
τις καταπτώσεις εγγυήσεων, συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο φορέων στο 
ποσό των 1.300 δις δραχμών (άρθρο 51 Ν. 2972/2001) και το ποσό αυτό απο
δόθηκε στο ΙΚΑ. 

Οι υποχρεώσεις του Δημοσίου προς το ΙΚΑ για τον κλάδο σύνταξης από 
το 2001 μέχρι σήμερα είναι: 

- Για τα έτη 2001 και 2002, η χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπο
λογισμό του ποσού της διαφοράς των κατωτάτων ορίων σύνταξης από 
το αντίστοιχο των οργανικών διατάξεων και η καταβολή της κρατικής ει
σφοράς (ποσοστό 10%) για τους νεοασφαλιζομένους από 1/1/1993. 

- Για τα έτη 2003-2006 η χρηματοδότηση κατ' έτος από τον Κρατικό Προ
ϋπολογισμό με κυμαινόμενα ποσά που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 
1%του ΑΕΠ. 

Τα ποσά που έχουν δοθεί από το Δημόσιο στον κλάδο κύριας σύνταξης 
υπολείπονται σημαντικά των αναλογούντων και αιτηθέντων από το ΙΚΑ, τα 
έτη 2001 και 2002, καθώς επίσης είναι μικρότερα από αυτά που προβλέπον
ται από τις ισχύουσες διατάξεις, για το έτος 2003 και ύστερα. Αυτό επιβε
βαιώνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 2.4. Δηλαδή, οι επιχορηγήσεις του 
Δημοσίου (που έχουν δοθεί ή προϋπολογισθεί για τον κλάδο σύνταξης του 
ΙΚΑ) ως ποσοστό του ΑΕΠ, για τα έτη 2003-2006, είναι μικρότερες από το 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Επιχορηγήσεις ΙΚΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ 

ΑΕΠ (σε δισ. ευρώ) 

Επιχορηγήσεις ΙΚΑ (σε εκατ. ευρώ) 

% Επιχορηγήσεων ΙΚΑ / ΑΕΠ 

2003 

155,5 

1.373 

0,88% 

2004 

168,4 

1.450 

0,86% 

2005 

181,1 

1.600 

0,88% 

2006 

195,3 

1.700 

0,87% 

2007 

209,3 

1.800 

0,86% 

2008 

223,9 

1.900 

0,85% 

Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί 2003-2007, Εθνικοί Λογαριασμοί, Κρατικός Προϋπολογισμός 2008. 
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1% του ΑΕΠ ετησίως τη χρονική αυτή περίοδο4. 
Οι υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τον κλάδο ασθένειας του Ι ΚΑ, από 

το 2001 και μέχρι σήμερα, είναι η κρατική εισφορά 3,8% επί των αποδοχών 
των νεοασφαλιζόμενων από 1/1/1993, οι οποίοι εκτιμώνται (από τη Στατι
στική Υπηρεσία του ΙΚΑ) ότι ανέρχονται στο 55% του συνόλου (2.120.000) 
των ασφαλισμένων του ιδρύματος κατά το έτος 2005. Το Δημόσιο δεν έχει 
καταβάλει εισφορές στο κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ για τα έτη 2001-2007. Τα 
ποσά που οφείλει το Δημόσιο είναι αρκετά μεγάλα5. Αναφέρουμε, ενδεικτικά 
ότι, για ένα μόνο έτος, το 2005, το χρέος του Δημοσίου είναι περίπου 500 
εκατ. ευρώ (1.160.000 νεοασφαλιζόμενοι χ 240 ημέρες μέση απασχόληση χ 
49 ευρώ μέσο ημερομίσθιο χ 3,8% ασφάλιστρο = 518 εκατ. ευρώ)6. 

Επομένως, το συνολικό ποσό που οφείλει το Δημόσιο στο ΙΚΑ είναι με
γάλο και έπρεπε, σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις, να είχε αποδοθεί. 
Η εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου τους κλάδους κύριας σύνταξης και 
ασθένειας είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του ΙΚΑ και γενικά για 
την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος. 

2.8.3. Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

Τα έσοδα από εισφορές αυξάνουν όσο περισσότερο αυξάνεται η αποτε
λεσματικότητα του συστήματος. Η εισφοροδιαφυγή είναι περιορισμένη όταν 
η αποτελεσματικότητα, δηλαδή η ικανότητα του ασφαλιστικού συστήματος 
να εισπράξει τις ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, είναι μεγάλη. Η 
αποτελεσματικότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος μετριέται από το πο
σοστό των εισφορών επί το δείκτη συνέπειας, ο οποίος δείκτης είναι τα 
πραγματικά έσοδα των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για σύνταξη ως 
ποσοστό των "εν δυνάμει εσόδων", δηλαδή αυτών που θα εισέπρατταν οι 
ασφαλιστικοί οργανισμοί, εάν οι εργαζόμενοι πλήρωναν όλοι τουλάχιστον 
τις ελάχιστες εισφορές. 

4. Από τη ΓΣΕΕ σημειώνεται ότι, με συνεκτίμηση και του έτους 2008 (τελευταίου έτους 
της προβλεπόμενης 6ετίας για τον προσδιορισμό ως μέσου ποσοστού του 1% του ΑΕΠ), 
οι συνολικές υποχρεώσεις του κράτους ανέρχονται σε 3,38 δις ευρώ, πλέον 500 εκατ. 
ευρώ περίπου, λόγω της (αναδρομικής) αναθεώρησης του ΑΕΠ με ποσοστό 9%. 

5. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, από το 2003, οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις του κράτους 
προς τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπερβαίνουν τα 3,2 δις ευρώ, ενώ αναμένεται 
να αυξηθούν κατά 1,1 δις ευρώ ακόμη για το έτος 2008. 

6. Η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο ελήφθησαν από τον Προϋπολογισμό 
του ΙΚΑ έτους 2005, όπως ορίζει η Υπουργική Απόφαση (Φ 11/609/29/3/1993 - ΦΕΚ 
237/7/4/1993). 
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2.8.3.1. Μείωση της συνέπειας του συστήματος - Εισφοροδιαφυγή 

Ο δείκτης συνέπειας τόσο για τον κλάδο κύριας (εκτός από τους αγρότες 
και τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν πλήρωναν εισφορές) όσο και για 
τον κλάδο επικουρικής σύνταξης (εκτός τους ασφαλισμένους της πρόσθετης 
του ΟΓΑ) έχει εκτιμηθεί στη μελέτη Φ. Ζερβού (2004), Η Χρηματοδότηση του 
Συνταξιοδοτικού Συστήματος 1981-2000, ΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
αυτές, ο δείκτης συνέπειας αυξήθηκε πολύ σημαντικά το 1982 (Διάγραμμα 
2.7), λόγω της σημαντικής αύξησης του αριθμού των ασφαλισμένων. Από το 
1983 ξεκινάει μια μικρή αλλά σταθερή μείωση της συνέπειας του συστήμα
τος, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων συνεχίζει να αυξάνει, 
που σημαίνει ότι ο μέσος ασφαλιστέος μισθός μειώνεται ή/και ότι οι ασφα
λισμένοι δεν πληρώνουν εισφορές για όλες τις ημέρες απασχόλησης τους. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '90 έχουμε μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση 
της αποτελεσματικότητας του συστήματος, λόγω της μεταρρύθμισης του 
1992, που περιλαμβάνει και την αύξηση των ποσοστών των εισφορών. Επί-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.7 

Δείκτης συνέπειας κλάδου κύριας ασφάλισης 
(Πραγματικά / "Εν δυνάμει" έσοδα) 

Πηγή: Φ. Ζερβού (2004), σελ. 68. 
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σης, κάποια μικρή αύξηση του δείκτη συνέπειας παρατηρείται και προς το 
τέλος της δεκαετίας αυτής λόγω της ασφαλιστικής κάλυψης των οικονομι
κών μεταναστών. Όμως ο δείκτης συνέπειας για τον κλάδο κύριας ασφάλι
σης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή σε πολύ χαμηλότερα από τα 
αντίστοιχα επίπεδα της πενταετίας 1982-87, που σημαίνει ότι τα πραγματικά 
έσοδα είναι μικρότερα από αυτά που θα έπρεπε να εισπραχθούν, με αποτέ
λεσμα η εισφοροδιαφυγή να παραμένει μεγάλη. 

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι μη ικανοποιητική, όχι μόνο 
για τον κλάδο ασφάλισης για κύρια σύνταξη αλλά και για τον κλάδο ασφά
λισης για επικουρική σύνταξη, διότι, όπως εκτιμάται στην παραπάνω μελέτη, 
τα πραγματικά έσοδα υπολείπονται πολύ σημαντικά των "εν δυνάμει εσό
δων". 

2.8.3.2. Μεγάλο το ύψος της εισφοροδιαφυγής 

Η εισφοροδιαφυγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ελεγκτική 
διαδικασία και πρακτική, νοείται ως το ύψος των εισφορών που δεν βεβαι
ώνονται και δεν εισπράττονται και αφορούν τους ανασφάλιστους εργαζόμε
νους και την πλημμελή ασφάλιση των ήδη ασφαλισμένων. Η εισφοροδιαφυγή 
διαφέρει από την εισφοροαπαλλαγή και δεν σχετίζεται με τις καθυστερού
μενες εισφορές, που επιδιώκεται η είσπραξη τους με διοικητικά και αναγκα
στικά μέτρα. 

Κατά καιρούς, έχουν πραγματοποιηθεί εμπειρικές εκτιμήσεις του ποσού 
της εισφοροδιαφυγής, οι οποίες δεν συνοδεύτηκαν από στοιχεία ανάλυσης 
και προσδιορισμού της και αυτό γιατί ήταν και είναι δύσκολο να προσδιορι
σθεί. Η πρώτη επίσημη εκτίμηση του μεγέθους της εισφοροδιαφυγής έγινε σε 
μελέτη του ΚΕΠΕ σχετική με τα προβλήματα του ΙΚΑ (Δελτίο ΙΚΑ, Φεβρουά
ριος 1976), όπου προσδιορίσθηκε σε 15% επί του συνόλου των εσόδων του 
ΙΚΑ. Το 1984 η διοίκηση του ΙΚΑ σε επερώτηση στη Βουλή, ενώ αναφέρει τις 
σοβαρές δυσκολίες αντικειμενικού και ορθού προσδιορισμού της εισφορο-
διαφυγής, αποδέχεται ότι ανέρχεται κατ' εκτίμηση στο 15% των εσόδων. 

Το 1992 συγκροτείται Επιτροπή στο ΙΚΑ με σκοπό την προσέγγιση του 
προβλήματος της εισφοροδιαφυγής και του μεγέθους της. Η επιτροπή στο 
πόρισμα της αναφέρει ότι, μετά από συγκεκριμένες παραδοχές, η εισφορο
διαφυγή ανέρχεται στο ποσό των 88,850 δις δραχμών σε τιμές 1992, αφού 
ελήφθη υπόψη και η αύξηση των ασφαλίστρων του Ν.2084/92. Επίσης ανα
φέρει ότι το ποσοστό της εισφοροδιαφυγής είναι 12,7% των ετήσιων εσό
δων (701 δις δραχμών) από εισφορές του ΙΚΑ. 
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Το 2001 επιχειρείται μια αναπροσαρμογή, μετά και από επανεκτίμηση ορι
σμένων μεγεθών, του παραπάνω ποσού της εισφοροδιαφυγής -εκτιμάται 
στο ποσό των 322 δις δραχμών. Με έσοδα από εισφορές να ανέρχονται στο 
ποσό των 2.183 δις δραχμών για το ίδιο έτος, το ποσοστό της εισφοροδια-
φυγής εκτιμάται στο 14,8% των εσόδων από εισφορές του ΙΚΑ. 

Εάν υποθέσουμε ότι το ποσοστό (περίπου 15%) της εισφοροδιαφυγής πα
ραμένει το ίδιο μέχρι το 2005, τότε με έσοδα από εισφορές 8,747 δις ευρώ 
το 2005 το ποσό της εισφοροδιαφυγής εκτιμάται σε 1,3 δις ευρώ. Η αντί
στοιχη εκτίμηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών 
Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) είναι ότι η εισφοροδιαφυγή στο ΙΚΑ είναι 
μεγαλύτερη και ανέρχεται στο 1,8 δις ευρώ. Επίσης εκτιμά ότι τα τελευταία 
τρία χρόνια η εισφοροδιαφυγή χρόνο με το χρόνο αυξάνει (στο 20% επί των 
εσόδων) και αναφέρει ότι μεγάλα ποσά χάνονται ετησίως, όχι από την μη κα
ταβολή εισφορών που έχουν βεβαιωθεί, αλλά από το γεγονός ότι περισσό
τεροι από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι δεν είναι ασφαλισμένοι. Εάν όλοι οι 
ανασφάλιστοι και άνεργοι ενταχθούν στο ασφαλιστικό σύστημα, η αναλογία 
συνταξιούχων προς ασφαλισμένους θα βελτιωθεί σημαντικά και, εάν ει
σπραχθούν όλα τα έσοδα, θα βελτιωθεί (κατά 7 χρόνια) η βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος. 

Το ύψος της εισφοροδιαφυγής είναι αρκετά μεγάλο και οφείλεται κυρίως 
στην έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης, στην αναποτελεσματική οργάνωση 
και λειτουργία των υπηρεσιών των ταμείων και των μηχανισμών ελέγχου, 
καθώς και στο μεγάλο αριθμό παράνομα απασχολουμένων στη χώρα μας οι
κονομικών μεταναστών. Επισημαίνεται ότι ολόκληρο το ποσό της εισφορο-
διαφυγής είναι παρά πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να εισπραχθεί. 

Στο πόρισμα της η επιτροπή του ΙΚΑ αναφέρει μέτρα που αποσκοπούν 
στον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης 
των εισφορών, τα οποία είναι μέτρα οργανωτικού και λειτουργικού χαρα
κτήρα. Από αυτά μερικά άρχισαν να υλοποιούνται, αλλά καθυστερεί η ολο
κλήρωση τους και επιβάλλεται η επίσπευση τους. Γενικά μπορούμε να πούμε 
ότι τα μέτρα αυτά παραμένουν πάντα επίκαιρα, αν και έχει γίνει σημαντική 
πρόοδος. Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται στα αίτια της εισφοροδιαφυγής, τα 
οποία εντοπίζονται στην αρνητική συμπεριφορά των ασφαλισμένων. Η συμ
περιφορά αυτή προκαλείται από την μη ανταποδοτικότητα των συστημάτων 
παροχών και από την ύπαρξη αντικινήτρων ασφάλισης. Χαρακτηριστικά ανα
φέρεται ότι: ασφαλισμένος χωρίς ανήλικα παιδιά ή με παιδιά ανάπηρα, με 
4.500 ημερομίσθια, ο οποίος είναι ασφαλισμένος σε μια μέση ασφαλιστική 

67 



Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

κλάση (ενδεικτικά παίρνουμε την 14η κλάση που είναι η πλέον πολυπληθής) 
και έχει το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη, δι
καιούται σύνταξη χωρίς ΕΚΑΣ και έχει ένα έστω μικρό κίνητρο να ασφαλι
σθεί για επιπλέον χρόνια, ώστε να εισπράξει το επιπλέον 1% (για κάθε 300 
ημέρες ασφάλισης) της σύνταξης. Ο ασφαλισμένος όμως με τα παραπάνω 
ίδια χαρακτηριστικά και ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ο οποίος είναι 
ασφαλισμένος στην 8η ασφαλιστική κλάση (αντιστοιχεί στο κατώτατο ημε
ρομίσθιο), δικαιούται κύρια και επικουρική σύνταξη, η οποία μαζί με το ΕΚΑΣ 
ξεπερνάει τη σύνταξη του ασφαλισμένου στη μεγαλύτερη ασφαλιστική 
κλάση και επιπλέον δεν έχει κανένα κίνητρο να ασφαλισθεί για περισσότερες 
ημέρες, αφού η αύξηση της κύριας και επικουρικής σύνταξης θα συνοδευ-
θεί από αντίστοιχη μείωση του ΕΚΑΣ και το συνολικό ποσό σύνταξης και 
ΕΚΑΣ δεν πρόκειται να αυξηθεί, αντίθετα, σε ορισμένες ακραίες περιπτώ
σεις, μπορεί και να μειωθεί. 

Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να επισημανθεί ότι η ασφαλιστική συμπε
ριφορά των εργαζομένων θα βελτιωθεί όταν υπάρχουν κίνητρα για ασφάλιση 
τους σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση και για μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο. 
Τέτοια κίνητρα δεν εξασφαλίζει το σημερινό συνταξιοδοτικό μας σύστημα, 
θα μπορούσε όμως να τα εξασφαλίσει ένα περισσότερο ανταποδοτικό σύ
στημα (συντάξεις ανάλογες των εισφορών), το οποίο θα περιόριζε πολύ ση
μαντικά την εισφοροδιαφυγή. Δηλαδή, η περιορισμένη αποτελεσματικότητα 
των κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης υπαγορεύει τη λήψη μέτρων 
πολιτικής για αύξηση των εσόδων από εισφορές, τα οποία θα πρέπει να στο
χεύουν στην είσπραξη των εισφορών και όχι στην αύξηση των ποσοστών ει
σφορών, διότι έτσι μόνο δεν θα πληρώσουν περισσότερα αυτοί που ήδη 
πληρώνουν αρκετά και δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα στην οικονομική 
ανάπτυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τα δημόσια συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι συνήθως διανεμητικά (pay 
as you go) και καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού των 
χωρών με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Στο διανεμητικό συνταξιοδοτικό 
σύστημα οι τρέχουσες εισφορές των εργαζομένων χρησιμοποιούνται για να 
καλύπτουν τις δαπάνες των τρεχουσών πληρωμών στους συνταξιούχους και 
η βιωσιμότητα τους εξαρτάται από τη σχέση ασφαλισμένοι / συνταξιούχοι. 

Σε ένα καθαρά διανεμητικό σύστημα οι παροχές των συνταξιούχων κα
θορίζουν τις εισφορές σύμφωνα με τη σχέση 

C = Β χ D 
όπου: 
C = εισφορές ασφαλισμένων, 
Β = παροχές προς τους συνταξιούχους, 
D = συνταξιούχοι / ασφαλισμένοι (δείκτης δημογραφικής εξάρτησης). 

Παράδειγμα: εάν αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος σε κάθε τέσσερις ασφα
λισμένους και εάν το ύψος της μέσης σύνταξης ορισθεί στο 80% του μέσου 
μισθού, η ασφαλιστική εισφορά θα πρέπει να φθάσει το 20%. 

Η εξέλιξη των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων σε διεθνές, ευρω
παϊκό και εθνικό επίπεδο, μέχρι και τη δεκαετία του '80, χαρακτηρίζεται από 
την επέκταση της ασφάλισης, τη βελτίωση των παροχών και των προϋποθέ
σεων χορήγησης των συντάξεων. Οι αλλαγές στην ηλικιακή διάρθρωση του 
πληθυσμού και η άνοδος του δείκτη δημογραφικής εξάρτησης, σε συνδυα
σμό με τη μείωση της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης, τις τελευταίες δεκαε
τίες, επιτάχυναν την ωρίμανση των ασφαλιστικών ταμείων και συνέβαλλαν 
στη διόγκωση των δημόσιων δαπανών για συντάξεις σε απόλυτα μεγέθη αλλά 
κυρίως ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν είτε την εμφά
νιση των ελλειμμάτων είτε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, σε μια 
προσπάθεια να διατηρηθεί το επίπεδο των παροχών. Επίσης, η μείωση των 
ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μαζί με την 
άνοδο της ανεργίας, είχαν αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης. 
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Οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις και τα χρηματοδοτικά προβλήματα 
εκτιμάται ότι θα συνεχισθούν. Στον ΟΟΣΑ εκτιμούν7 ότι το έλλειμμα (συντα
ξιοδοτικές δαπάνες μείον έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές) ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, στα δημόσια συστήματα συνταξιοδότησης των 6 από τις 7 σημαν
τικότερες οικονομίες θα φθάσει στο 12% στην Ιταλία, στο 9% στην Γαλλία και 
στο 2% στο Καναδά, μέχρι το 2070, και στις τρεις χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία και 
Γερμανία) που εμφανίζουν πλεόνασμα θα προσεγγίσει το 3%, 9%, και 5% του 
ΑΕΠ, αντίστοιχα, στα μέσα του αιώνα. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εμφανίσει 
έλλειμμα 1,5% το 2035, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιάσει βελτίωση, διότι 
το σύστημα συνταξιοδότησης (όπως αναλυτικότερα αναφέρεται παρακάτω) 
στηρίζεται σε κεφαλαιοποιητικά προγράμματα. 

3.1. Προβλέψεις των συνταξιοδοτικών δαπανών των δημοσίων συστημάτων 
της ΕΕ15 

Οι οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις στα δημόσια συνταξιοδο
τικά συστήματα από τον πληθυσμό της ΕΕ που γερνά έχουν απασχολήσει 
ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 2000 έγινε προσπάθεια πρόβλε
ψης των συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστού του ΑΕΠ μέχρι το 2050 για 
την ΕΕ15. Οι προβλέψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για τα σενάρια "βα
σικό", "υψηλό" και "χαμηλό" της Eurostat, που καθορίζονται με βάση το μέ
γεθος του συνολικού πληθυσμού. 

Το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ15 θα συνεχίσει να αυξάνει 
αργά, από 376 εκατομμύρια το 2000 σε 386 εκατομμύρια το 2020, και στη συ
νέχεια αρχίζει να πέφτει, φθάνοντας σε 364 εκατομμύρια το 2050 (μια πτώση 
περίπου 12 εκατομμυρίων έναντι του 2000). Η αντίστοιχη πτώση για την Ελ
λάδα προβλέπεται να φθάσει τις 300 χιλιάδες. Η εξέλιξη του δείκτη εξάρτη
σης είναι παρόμοια και στα τρία σενάρια, από 24% το 2000 θα διπλασιαστεί 
και θα φθάσει στο 49% το 2050 για την ΕΕ15. Με άλλα λόγια, η σχέση από 4 
άτομα σε εργασιακά ενεργό ηλικία για κάθε ηλικιωμένο ηλικίας 65 ετών και 
άνω θα περιορισθεί μόνο σε 2 άτομα μέχρι το 2050. Οι διαφορές στα κράτη 
μέλη είναι εντυπωσιακές, με τη χώρα μας να έχει τη μεγαλύτερη αύξηση στο 
δείκτη εξάρτησης στην ΕΕ15 -ο δείκτης αυτός στη χώρα μας από 26% το 
έτος 2005 θα αυξηθεί σε 54% το 2050. Στους ηλικιωμένους ηλικίας 65 και 
άνω θα παρατηρηθεί μια αύξηση κατά 70% μέχρι το 2050 στην ΕΕ15, και 

7. Με βάση τις υποθέσεις για αύξηση της παραγωγικότητας 1,5% ετησίως και σταθερό 
το ποσοστό των απασχολουμένων στον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών. 
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πολύ μεγαλύτερη (170%) στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη αύξηση θα παρατη
ρηθεί στον πληθυσμό ηλικίας 80 ετών και άνω- θα αυξηθεί κατά 2 φορές 
στην ΕΕ15 και κατά 2,5 φορές στη χώρα μας. Η αύξηση αυτή έχει ιδιαίτερη 
σημασία στα πλαίσια των προβολών για τις δαπάνες της δημόσιας υγείας 
και τη μακροπρόθεσμη φροντίδα των ηλικιωμένων. 

Οι εκτιμήσεις της πρώτης προσπάθειας σε επίπεδο ΕΕ παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 3.1. Ο μέσος όρος των δαπανών συνταξιοδότησης πριν τη φο
ρολόγηση τους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 10% στην ΕΕ15 το έτος 2000 και 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οι διαφορές αυτές 
κυμαίνονται από τα χαμηλά επίπεδα 4,6% του ΑΕΠ για την Ιρλανδία και 5,5% 
για το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τα υψηλά 14,5% για την Αυστρία και 13,8% 
για την Ιταλία και οφείλονται στο γεγονός ότι η κάλυψη δεν είναι πλήρως 
συγκρίσιμη μεταξύ των κρατών μελών και στο ότι τα συνταξιοδοτικά συστή
ματα είναι διαφορετικά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

Δημόσιες δαπάνες για συντάξεις σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, 
πριν τους φόρους 

Χώρες 

Βέλγιο 

Δανία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

Γαλλία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεμβούργο 

Πορτογαλία 

Αυστρία 

Ολλανδία 

Φιλανδία 

Σουηδία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

ΕΕ15 (M.O.) 

2000 

10,0 

10,5 

11,8 

12,6 

9,4 

12,1 

4,6 

13,8 

7,4 

7,9 

14,5 

9,8 

11,3 

9,0 

5,5 

10,4 

2020 

11,4 

13,8 

12,6 

15,4 

9,9 

15,0 

6,7 

14,8 

8,2 

11,1 

16,0 

13,1 

12,9 

10,7 

4,9 

11,5 

2030 

13,3 

14,5 

15,5 

19,6 

12,6 

16,0 

7,6 

15,7 

9,2 

13,1 

18,1 

13,6 

14,9 

11,4 

5,2 

13,0 

2040 

13,7 

14,0 

16,6 

23,8 

16,0 

15,8 

8,3 

15,7 

9,5 

14,1 

18,3 

13,8 

16,0 

11,4 

5,0 

13,6 

2050 

13,3 

13,3 

16,9 

24,8 

17,3 

9,0 

14,1 

9,3 

13,6 

17,0 

13,2 

15,9 

10,7 

4,4 

13,3 

Μέγιστη 
διαφορά 

3,7 

4,1 

5,0 

12,2 

7,9 

4,0 

4,4 

2,1 

2,2 

6,2 

4,2 

4,1 

4,7 

2,6 

-1,1 

3,2 

Λισαβόνα 
(Μείωση) 

-2,2 

-1,5 

-2,8 

-4,2 

-1,2 

-1,1 

-0,9 

0,3 

-0,2 

-3,5 

-0,7 

-0,3 

-0,8 

-0,6 

-1,3 

Πηγή: EPC/ECFIN/655/01-EN final, 24/10/2001. 
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Κάποιες χώρες-μέλη με συστήματα καθορισμένων παροχών και με προ
ϋποθέσεις συνταξιοδότησης να εξαρτώνται από τις εισφορές των προηγού
μενων ετών έχουν υψηλότερα επίπεδα δημοσίων δαπανών για συντάξεις, ενώ 
άλλες χώρες έχουν χαμηλές δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες, γιατί πα
ρέχουν μια βασική σύνταξη για την κάλυψη ενός κατώτατου επιπέδου εισο
δήματος κατά την αποχώρηση από την εργασία, το οποίο εισόδημα 
συμπληρώνεται με τις συντάξεις από τα ιδιωτικά επαγγελματικά συστήματα 
(δεύτερος πυλώνας) ή/και την ιδιωτική αποταμίευση (τρίτος πυλώνας), που 
δεν χαρακτηρίζονται ως δημόσια δαπάνη. 

Το μέσο ποσοστό των δημοσίων συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό 
του ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει σταθερό μέχρι το 2010, να αυξηθεί στο 
13,6% μέχρι το 2040 (από 10,4% το 2000) και να μειωθεί στο 13,3% το 2050 
για την ΕΕ15. Οι προβολές αυτές παρουσιάζουν μια αύξηση των δημοσίων 
δαπανών για συντάξεις μεταξύ 3% και 5% του ΑΕΠ στα περισσότερα κράτη 
μέλη κατά τις επόμενες δεκαετίες (Πίνακας 3.1). Οι σχετικά μικρές αυξήσεις 
στις δημόσιες δαπάνες, μεταξύ 2%-3% του ΑΕΠ σε κάποιες χώρες (όπως 
Ιταλία, Σουηδία), οφείλονται στις μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του '90 και 
ύστερα, καθώς επίσης στην καθιέρωση των καθορισμένων εισφορών συντα
ξιοδοτικών συστημάτων [Non-Financial Defined Contribution (NDC) Sche
mes], τα οποία λειτουργούν ως κεφαλαιοποιητικά συστήματα, αλλά είναι 
διανεμητικά (περιγράφονται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 5). 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μόνο κράτος μέλος όπου προβλέπεται μεί
ωση στις δημόσιες δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση εκσυγχρονι
σμού του συνταξιοδοτικού συστήματος από τα άλλα κράτη μέλη. Δηλαδή το 
κράτος αυτό στοχεύει στην παροχή μιας ελάχιστης σύνταξης, που αυξάνε
ται με άλλες μεταβιβάσεις του Δημοσίου ανάλογα με το επίπεδο εισοδήμα
τος. Επίσης οι πολίτες αναμένουν, μετά και από τα κίνητρα που τους έχουν 
δοθεί για να εξέλθουν από το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, να αυξή
σουν το εισόδημα τους -κατά την αποχώρηση τους από την εργασία- από 
άλλες πηγές, δηλαδή από συντάξεις που παρέχουν τα επαγγελματικά ταμεία 
και από τις παροχές ιδιωτικής ασφάλισης. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί 
ότι οι προβλεπόμενες δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες της χώρας αυτής 
σε σύγκριση με άλλων κρατών μελών έχουν υποεκτιμηθεί, διότι στις εκτιμή
σεις χρησιμοποιήθηκε για την αναπροσαρμογή των συντάξεων ο δείκτης 
τιμών, ενώ σε άλλα κράτη μέλη η αναπροσαρμογή έγινε με την αύξηση των 
τιμών συν 1 τοις εκατό. 
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Οι χώρες που θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις δημό
σιες δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι η Πορτογαλία (6,2%), 
η Ισπανία (8%) και η Ελλάδα (12,2%), δηλαδή χώρες με αναδιανεμητικά συν
ταξιοδοτικά συστήματα (Πίνακας 3.1). Για τη χώρα μας προβλέπεται οι δα
πάνες να φθάσουν το 2050 στο 24,8% από το 12,6% κατά το έτος 2000. Η 
μεγαλύτερη αύξηση των δημοσίων συνταξιοδοτικών δαπανών εκτιμάται στη 
χώρα μας -για έναν επιπλέον λόγο σε σύγκριση με άλλες χώρες μέλη- διότι 
προβλέπεται αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με την αύξηση των 
τιμών συν 1 τοις εκατό. Η αύξηση των συντάξεων μόνο σύμφωνα με την αύ
ξηση των τιμών θα περιόριζε τη μέγιστη αύξηση των δημοσίων συνταξιοδο
τικών δαπανών από 12,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε 8,5. 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προσομοιώσεις δεν είναι προβλέψεις, 
αλλά μάλλον προβολές των πιθανών εξελίξεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), 
και ότι οι μακροπρόθεσμες προβολές είναι αβέβαιες, διότι αλλαγές είτε 
στους αρχικούς όρους είτε στην εξέλιξη των βασικών παραμέτρων μπορεί να 
ασκήσουν μεγαλύτερη επίδραση στις εκτιμήσεις κάποιων χωρών-μελών συγ
κριτικά με τις εκτιμήσεις άλλων χωρών-μελών (όπως προκύπτει και από τον 
Πίνακα 3.1, τελευταία στήλη) και αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν 
είναι απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών. Για να είναι όσο το 
δυνατόν πιο συγκρίσιμα τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για τις προβλε
πόμενες δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες σε απόλυτα μεγέθη αλλά κυ
ρίως ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, προχώρησε με βάση το έτος 2004 σε επανεκτίμηση για τα 15 
κράτη μέλη και σε εκτίμηση για τα άλλα 12 κράτη μέλη του ποσοστού των 
συνταξιοδοτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ. Από τη σύγκριση των αποτελε
σμάτων για τα 14 κράτη μέλη -αφού η Ελλάδα δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη 
στην προσπάθεια αυτή- προκύπτει ότι για κάποιες χώρες υπάρχουν σημαν
τικές αλλαγές (+7,4 ποσοστιαίες μονάδες για την Πορτογαλία, +5,5 για το 
Λουξεμβούργο, ακόμη και για την Αγγλία +2 που προβλεπόταν μείωση) με
ταξύ των προβλέψεων με βάση το έτος 2001 και 2004. 

Στο μέσο ποσοστό όμως των συνταξιοδοτικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ 
της ΕΕ15 δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των προβολών που έγιναν 
με βάση το 2001 και 2004. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα και των δύο 
προβολών μάς δείχνουν πως οι μέρες της μεγάλης πληθυσμιακής ανάπτυξης 
που ακολούθησαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν πλέον παρέλθει, και μαζί 
τους ίσως έχουν παρέλθει και οι καλές μέρες των οικονομικών της κοινωνι
κής ασφάλισης στην ΕΕ15 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). 

73 



Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

3.1.1. Οι δημογραφικές προβλέψεις και οι υποθέσεις της εκτίμησης των 
δημοσίων δαπανών για συντάξεις στο βασικό σενάριο (2001) 

Οι πληθυσμοί που γερνούν θα οδηγήσουν σε αύξηση των δαπανών ως πο
σοστό του ΑΕΠ στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα των περισσότερων 
κρατών μελών κατά τις ερχόμενες δεκαετίες μέχρι το 2050. Το ποσοστό αυτό 
εκτιμάται ότι συγκριτικά θα έχει πολύ μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα, 
παρά τις μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του '90. Οι παραπάνω προβολές των 
δαπανών για συντάξεις έγιναν με βάση τις δημογραφικές προβλέψεις της 
EUROSTAT, δηλαδή με βάση τις αλλαγές στο μέγεθος και τη διάρθρωση των 
πληθυσμών που εξαρτώνται από τα ποσοστά γονιμότητας, το προσδόκιμο 
επιβίωσης και τη μετανάστευση. Επίσης, για τις εκτιμήσεις αυτές ελήφθη
σαν υπόψη οι υποθέσεις που είχαν συμφωνηθεί για τις βασικές οικονομικές 
παραμέτρους, δηλαδή για τις εξελίξεις στην απασχόληση, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και τα πραγματικά επιτόκια. 

Το μέσο ποσοστό γονιμότητας στην ΕΕ15 από 1,5 γεννήσεις ανά μητέρα 
το 2000 προβλέπεται να συγκλίνει προς τα πάνω σε ένα μέσο όρο 1,6 γεν
νήσεις ανά μητέρα μέχρι το 2025 και 1,7 γεννήσεις ανά μητέρα μέχρι το 
2050, και στην Ελλάδα από 1,3 γεννήσεις ανά μητέρα το 2000 -με το μεγα
λύτερο μέρος της αύξησης να πραγματοποιείται στις ερχόμενες δύο δεκαε
τίες-, σε 1,6 γεννήσεις ανά μητέρα για το 2025 και 2050. Τα ποσοστά αυτά 
γονιμότητας θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά για να εξασφαλίσουν μια 
φυσική αντικατάσταση των πληθυσμών ή για να σταθεροποιήσουν τη δομή 
των ηλικιών των πληθυσμών. 

Το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση για τους άνδρες στην ΕΕ15, 
που αυξήθηκε από τα 67 έτη το 1960 σε 75 το 2000, προβλέπεται να αυξη
θεί σταθερά κατά τη διάρκεια της περιόδου προβολής και μέχρι πέντε έτη, 
δηλαδή προβλέπεται να φθάσει στα 80 έτη μέχρι το 2050. Στην Ελλάδα από 
τα 75,9 έτη το 2000 προβλέπεται να φθάσει τα 80,0 έτη το 2025 και 81 το 
2050. Για τις γυναίκες, επίσης προβλέπεται να αυξηθεί το προσδόκιμο επι
βίωσης από τα 81 έτη το 2000 στα 85 μέχρι το 2050 στην ΕΕ15 και στη χώρα 
μας από τα 81 έτη το 2000 στα 83,9 και 85 για τα 2025 και 2050, αντίστοιχα. 

Η μετανάστευση είναι δύσκολο να προβλεφθεί, αντίθετα από ό,τι συμ
βαίνει με τα ποσοστά γονιμότητας και το προσδόκιμο επιβίωσης, διότι εξαρ
τάται από την οικονομική ανάπτυξη μέσα και έξω από την ΕΕ και μπορεί να 
επηρεαστεί αμεσότερα από τις πολιτικές επιλογές. Το βασικό σενάριο υπο
θέτει καθαρή εσωτερική μετανάστευση στα κράτη μέλη της ΕΕ15 +/-
640.000 ατόμων ετησίως κατά τη διάρκεια της περιόδου προβολής, που 
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αποτελεί περίπου 0,17% του συνολικού πληθυσμού. Υπάρχουν όμως ουσια
στικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και για την Ελλάδα προβλέπεται 
ετήσια μετανάστευση 0,24% του συνολικού πληθυσμού. 

Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, του ΑΕΠ και της απασχό
λησης: Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας που ήταν 1,8% και η 
αύξηση του ΑΕΠ που ήταν 2,4% ετησίως για τη χρονική περίοδο 2000-5, προ
βλέπεται να παραμείνει στο 1,8% και προβλέπεται να μειωθεί στο 1,6%, αν
τίστοιχα, για τη χρονική περίοδο 2000-2050 στην ΕΕ15. Στην Ελλάδα η 
αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας από 3,4% και 2,3% ετησίως, αν
τίστοιχα, τη χρονική περίοδο 2000-5, προβλέπεται και για τα δύο να περιο
ρισθεί στο 2,0% τη χρονική περίοδο 2000-50. 

Οι παραπάνω υποθέσεις για την παραγωγικότητα της εργασίας και το 
ΑΕΠ σημαίνουν ότι προβλέπεται πολύ μικρή (0,2%) αύξηση της απασχόλη
σης στην ΕΕ15 και μηδενική αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα, με απο
τέλεσμα οι υποθέσεις αυτές για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας να 
επηρεάζουν πολύ σημαντικά τις μακροπρόθεσμες προβολές για τις δημό
σιες δαπάνες συνταξιοδότησης. 

Ο ενεργός πληθυσμός (ηλικίας 15 έως και 64) προβλέπεται να παραμείνει 
σταθερός έως το 2015, και μετά να έχει μια πτώση περίπου 18%, τόσο στην 
ΕΕ όσο και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα το εργατικό δυναμικό ηλικίας με
ταξύ 55 και 64 ετών να αυξήσει το μερίδιο του στο συνολικό εργατικό δυνα
μικό. Επίσης στις περισσότερες χώρες, τα ποσοστά συμμετοχής ατόμων 
ηλικίας 15 έως 54 υποτίθεται ότι θα παραμείνουν σταθερά κατά τη διάρκεια 
της περιόδου προβολής. Εντούτοις, για τους άνδρες εργαζόμενους μεγαλύ
τερης ηλικίας (55 έως 64), αυξάνονται κατά μέσον όρο 3,5 ποσοστιαίες μο
νάδες για την ΕΕ15, ενώ στην Ελλάδα προβλέπεται μείωση κατά 3 μονάδες, 
λόγω της έλλειψης μεταρρυθμίσεων που θα περιορίσουν την πρόσβαση στα 
προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης και που θα αλλάξουν τις παραμέ
τρους συνταξιοδότησης στο σύστημα, ώστε να παρέχει ισχυρότερα κίνητρα 
για τους ηλικιωμένους εργαζομένους να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. 

Τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών υποτίθεται ότι θα αυξηθούν σημαν
τικά σε όλα τα κράτη μέλη, κατά μέσον όρο 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις γυ
ναίκες ηλικίας 15-54 και κατά περίπου 17 ποσοστιαίες μονάδες για τις 
γυναίκες ηλικίας 55 έως 64. Οι μεγαλύτερες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν 
στις χώρες όπου τα τρέχοντα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών είναι σχε
τικά χαμηλά, π.χ. Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Πορ
τογαλία. Η αύξηση συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό για τις Ελληνίδες 
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ηλικίας 15-54 και 55-64 ετών είναι 21 και 19 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, 
ενώ για τους άνδρες ηλικίας 15-64 τα ποσοστά συμμετοχής θα μειωθούν 
οριακά. Η Ελλάδα (μαζί με την Ιρλανδία και Αυστρία) προβλέπεται να έχει τη 
δεύτερη (η Ιταλία την πρώτη) καλύτερη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 
ανδρών και γυναικών ηλικίας 15-64 κατά τη διάρκεια της περιόδου προβολής. 

Υψηλά επίπεδα μετανάστευσης θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν την 
προβαλλόμενη πτώση του συνολικού πληθυσμού και του πληθυσμού σε ερ
γασιακά ενεργό ηλικία, αλλά θα έπρεπε να φθάσουν σε επίπεδα πολύ επάνω 
από εκείνα του παρελθόντος. 

3.1.2. Οι ερμηνευτικοί παράγοντες της προβλεπόμενης αύξησης των δημοσίων 

δαπανών για συντάξεις 

Η προβλεπόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών για συντάξεις ως πο
σοστό του ΑΕΠ, για το χρονικό διάστημα 2000-2050, είναι το άθροισμα της 
επίδρασης τεσσάρων κυρίων παραγόντων. Τα αποτελέσματα από την επί
δραση των παραγόντων αυτών δίδονται στον Πίνακα 3.2. Οι εκτιμήσεις της 
επίδρασης τους παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση 
των αλλαγών που απαιτούνται για τα ασφαλιστικά συστήματα. 

Η επίδραση των τεσσάρων παραγόντων στη χώρα μας εκτιμάται κατά: 

+ 9,9 ποσοστιαίες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, που 
μονάδες, μετριέται με το δείκτη "πληθυσμός ηλικίας 

55 και άνω/πληθυσμός ηλικίας 15 έως και 54". 

- 3,6 ποσοστιαίες λόγω των αλλαγών στην απασχόληση, δηλαδή 
μονάδες, από τη μεταβολή στο ποσοστό του πληθυσμού 

ηλικίας 15 έως 65 που απασχολείται. 

+ 1,4 ποσοστιαίες λόγω των αλλαγών στην επιλεξιμότητα -των 
μονάδες, προϋποθέσεων συνταξιοδότησης- δηλαδή από 

τη μεταβολή στο ποσοστό του πληθυσμού 
ηλικίας 55 και άνω που παίρνει σύνταξη. 

+4 ποσοστιαίες λόγω των αλλαγών στις αποδοχές, δηλαδή 
μονάδες, από τη μεταβολή της μέσης σύνταξης σε 

σχέση με τις μέσες αποδοχές 
(ΑΕΠ/εργαζόμενοι) των εργαζομένων. 

Μόλις μισή (+0,5) μονάδα οφείλεται σε άλλους παράγοντες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

Κατανομή της προβλεπόμενης αύξησης των δημοσίων δαπανών για συντάξεις 
ως προς το ΑΕΠ, ανάλογα με τον παράγοντα επίδρασης (2000-2050) 

Χώρες 

Βέλγιο 

Δανία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

Γαλλία 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεμβούργο 

Ολλανδία 

Αυστρία 

Πορτογαλία 

Φιλανδία 

Σουηδία 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Γήρανση 
πληθυσμού 

5,2 

4,1 

6,2 

9,9 

8,2 

7,7 

4,5 

9,5 

5,4 

10,5 

6,7 

6,6 

3,9 

2,4 

6,4 

Απασχόληση 

-0,9 

-0,2 

-0,7 

-3,6 

-2,4 

-0,9 

-0,9 

-3,1 

-0,6 

-2,2 

-1,1 

-0,1 

-0,5 

0,0 

-1,1 

Επιλεξιμότητα 

0,9 

0,5 

2 

1,4 

2,0 

0,7 

1,4 

-1,4 

0,5 

-3,0 

-2,4 

-1,3 

0,8 

-0,1 

0,6 

Συντάξεις 

-2,0 

-1,7 

-2,7 

4,0 

-0,3 

-3,6 

-0,7 

-4,9 

0,2 

-2,9 

0,1 

-0,1 

-2,6 

-3,4 

-2,8 

Σύνολο 

3,3 

2,7 

4,8 

11,7 

7,5 

3,9 

4,3 

0,2 

5,5 

2,4 

3,3 

5,0 

1,7 

-1,0 

3,1 

Λοιποί 
παράγοντες 

0,0 

0,1 

0,2 

0,5 

0,5 

-0,1 

0,1 

0,0 

0,2 

0,1 

0,1 

-0,3 

0,0 

-0,1 

-0,2 

Πηγή: EPC/ECFIN/655/01-EN final, 24/10/2001. 

Η γήρανση των πληθυσμών, που αυξάνεται πολύ ουσιαστικά σε όλες τις 
χώρες, αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη ώθησης των συνταξιοδοτικών δαπα
νών προς τα πάνω στις περισσότερες χώρες-μέλη. Ο μέσος όρος της επί
δρασης, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, στην αύξηση των δαπανών των 
δημοσίων συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι 6,4 ποσοστιαίες μονάδες στην 
ΕΕ15 (Πίνακας 3.2). Η χώρα μας έχει τη μεγαλύτερη αντίστοιχη επίδραση 
από όλα τα άλλα 14 κράτη μέλη. 

Η επίδραση της απασχόλησης: η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, 
που οφείλεται στην υψηλότερη συμμετοχή των γυναικών, στη μείωση του 
επιπέδου ανεργίας και την αύξηση της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης, πε
ριορίζει την τάση για αύξηση των δαπανών συνταξιοδότησης (από την επί
δραση των τριών άλλων παραγόντων), δηλαδή τις μειώνει κατά μέσον όρο 
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1,1% του ΑΕΠ. Η επίδραση της απασχόλησης (μείωση κατά 3,6% των συν
ταξιοδοτικών δαπανών) είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα και στις χώρες Ισπα
νία, Ιταλία και Αυστρία (Πίνακας 3.2), διότι υπάρχουν περιθώρια για 
μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοση της αγοράς εργασίας. 

Ο δείκτης επιλεξιμότητας, σε πολλές χώρες, επιδρά στην αύξηση των δα
πανών συνταξιοδότησης και μπορεί να οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό 
στη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση με τις ευνοϊκότερες προϋπο
θέσεις συνταξιοδότησης. Βέβαια η αύξηση αυτή αντισταθμίζεται σε κάποιο 
βαθμό από τον περιορισμό των συντάξεων λόγω θανάτου και επίσης μπορεί να 
αντισταθμιστεί από μια αύξηση στην ηλικία συνταξιοδότησης, που μειώνει το 
ποσοστό των προσώπων άνω των 55 ετών που παίρνουν σύνταξη. Ο μέσος 
όρος επίδρασης προβλέπεται να αυξηθεί μόνο 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στην 
ΕΕ15 και να μειωθεί σε κάποιες χώρες, σε αντίθεση με τη χώρα μας που προ
βλέπεται να αυξηθεί (κατά 1,4). Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι τα στοιχεία για 
τις περισσότερες χώρες αναφέρονται στον αριθμό των συντάξεων και όχι στον 
αριθμό συνταξιούχων. Δεδομένου ότι πολλοί συνταξιούχοι λαμβάνουν περισ
σότερες από μια σύνταξη, όπως συμβαίνει στη χώρα μας, η μέση σύνταξη (σύ
νολο δαπανών συνταξιοδότησης/αριθμό συντάξεων και όχι συνταξιούχων) 
υποτιμάται και ο δείκτης επιλεξιμότητας (αριθμός συντάξεων και όχι συνταξι
ούχων ως προς τον πληθυσμό 55 ετών και άνω) υπερεκτιμάται. 

Η επίδραση από τις αλλαγές στις παροχές: μια αντιστάθμιση, περίπου 
κατά μέσο όρο 2,8% του ΑΕΠ για την ΕΕ15, της τάσης αύξησης των δημο
σίων συνταξιοδοτικών δαπανών προκύπτει από μείωση των παροχών του 
συνταξιοδοτικού συστήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σχέση (μέση σύν-
ταξη/ΑΕΠ ανά εργαζόμενο) δεν σημαίνει (μέση σύνταξη/μέση αμοιβή) και ότι 
μια μείωση του ποσοστού αυτού υπονοεί και μείωση των μέσου όρου συν
τάξεων σε πραγματικές τιμές, αλλά ότι η μέση σύνταξη μειώνεται σχετικά με 
το μέσο εισόδημα ανά εργαζόμενο (και όχι με τις μέσες αμοιβές). 

Μείωση των συντάξεων ως προς το ΑΕΠ ανά εργαζόμενο προβλέπεται 
σχεδόν για όλες τις υπόλοιπες χώρες μέλη εκτός από τη χώρα μας, όπου 
προβλέπεται αύξηση, και αυτό γιατί οι άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε με
ταρρυθμίσεις που αφορούν είτε αυστηρότερες προϋποθέσεις συνταξιοδό
τησης για τους νεότερους ασφαλισμένους -ώστε με την πάροδο του χρόνου 
να μειώνεται ο αριθμός των συνταξιούχων με τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης και τις μεγαλύτερες συντάξεις- είτε σε νέα περισσότερο 
ανταποδοτικά συστήματα και παράλληλα σε μικρότερες αυξήσεις των συν
τάξεων για τους συνταξιούχους του παλαιού συστήματος. 
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Ο δείκτης συνταξιοδοτικών παροχών. Αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπα
νών, λόγω της αύξησης του δείκτη συνταξιοδοτικών παροχών, παρατηρείται 
σε τρεις χώρες -Ελλάδα 4%, Ολλανδία 0,2%, και Πορτογαλία 0,1% (Πίνακας 
3.2). Στη χώρα μας, που παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση, ο παραπάνω 
δείκτης ήταν από τους υψηλότερους μεταξύ των κρατών μελών, ενώ άλλα 
κράτη μέλη είχαν συγκριτικά πολύ χαμηλό δείκτη και μάλιστα προβλέπεται 
να μειωθεί το 2050, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως στις χώρες αυτές η 
αναλογία (μέση σύνταξη/μέση αμοιβή εργασίας) είναι συγκριτικά χαμηλή. 
Διότι ο δείκτης συνταξιοδοτικών αποδοχών (μέση σύνταξη/ΑΕΠ ανά εργαζό
μενο), που ισούται με (μέση σύνταξη/μέση αμοιβή) χ (μέση αμοιβή/ΑΕΠ ανά 
εργαζόμενο), «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διανομή του ΑΕΠ μεταξύ 
των αμοιβών (συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) και 
των κερδών (ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα). Επίσης ο δείκτης είναι μι
κρότερος όταν το μερίδιο του κέρδους ως προς το ΑΕΠ είναι υψηλότερο και 
αντίστροφα. Κατά συνέπεια στις χώρες όπου το μερίδιο κέρδους είναι πολύ 
μεγάλο, ο δείκτης συνταξιοδοτικών παροχών μπορεί να είναι μικρός ακόμα 
και αν η αναλογία (μέση σύνταξη/μέση αμοιβή εργασίας) είναι αρκετά 
υψηλή8». 

3.1.3. Εναλλακτικά σενάρια για τις προβλέψεις των δαπανών του δημόσιου 

συνταξιοδοτικού συστήματος 

Οι προβλέψεις για τις δημόσιες δαπάνες σύμφωνα με τους στόχους της 
Λισαβόνας: δεδομένης της αναπόφευκτης αβεβαιότητας των μακροπρόθε
σμων δημοσιονομικών προβολών και της ευαισθησίας των προβολών στις 
αλλαγές των διαφόρων παραμέτρων, οι δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες 
ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν προβλεφθεί αντί του σεναρίου τρέχουσας πολι
τικής και με το εναλλακτικό σενάριο, στο οποίο ελήφθησαν υπόψη και οι στό
χοι για την ανάπτυξη και την απασχόληση (αύξηση της απασχόλησης των 
ανδρών από το μέσο όρο 61% στο 70% και της συμμετοχής των γυναικών 
στην εργασία από το 51% στο 60% το 2010) που ετέθησαν από το Ευρω
παϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000. 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή, η αύξηση των δαπανών είναι μικρότερη 
κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες για το μέσο όρο της ΕΕ15 και κατά 4,2 πο
σοστιαίες μονάδες για την Ελλάδα. Η ευαισθησία των προβολών εμφανίζε
ται να είναι μέτρια για το μέσο όρο της ΕΕ15 αλλά πολύ σημαντική 

8. Economic Policy Committee, 2001, σελ. 26. 
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-παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά- για την Ελλάδα ώστε μπορεί να αλ
λάξει τα συμπεράσματα του βασικού σεναρίου. 

Οι εκτιμήσεις των δαπανών του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος 
που έγιναν από το Τμήμα του Κυβερνητικού Αναλογιστή της Μεγάλης Βρε
τανίας: οι πρώτες εκτιμήσεις των δαπανών για τις συντάξεις, για τις οποίες 
αναφερθήκαμε παραπάνω, έγιναν πριν την Απογραφή 2001. Ο πληθυσμός 
όμως της Ελλάδας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που υπολογιζόταν ως τότε 
κατά 426 χιλιάδες άτομα, τα οποία είναι συγκεντρωμένα στις παραγωγικές 
ηλικίες. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στους ελλιπείς υπολογισμούς για τους 
μετανάστες (μόνιμους και οικονομικούς). Επομένως, οι προβολές πληθυσμού 
που υπήρχαν ήταν απαισιόδοξες και διόγκωναν την έκταση των δημογραφι
κών προκλήσεων. Εναλλακτικές προβολές που αντανακλούν τα βασικά ευ
ρήματα της Απογραφής 2001 οδηγούν συγκριτικά σε μικρότερες ανάγκες 
για πόρους του ασφαλιστικού συστήματος, όπως παρατηρείται από την επα
νεκτίμηση των δαπανών για την Ελλάδα στη χρονική περίοδο 2000-2050. Οι 
δύο εκτιμήσεις είναι: 

Πρώτη εκτίμηση 

Δεύτερη εκτίμηση 

Διαφορά 

2000 

12,6 

12,6 

2010 

12,6 

12,2 

0,4 

2020 

15,4 

13,8 

1,6 

2030 

19,6 

17,3 

2,3 

2040 

23,8 

21,4 

2,4 

2050 

24,8 

22,6 

2,2 

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις, οι δαπάνες από 12,6% το 2000 θα 
μειωθούν σε 12,2% το 2010 και θα αυξηθούν με μικρότερο ρυθμό συγκρι
τικά με προηγούμενη εκτίμηση, φθάνοντας στο 22,6% το έτος 2050. Οι δια
φορές που δημιουργούνται από τη διαφορετική δημογραφική εξέλιξη δεν 
αλλάζουν όμως την κατάσταση ουσιωδώς. Οι εργαζόμενοι το 2000 είναι πε
ρισσότεροι κατά τον αριθμό των μεταναστών, ενώ τα άτομα άνω του ορίου 
ηλικίας συνταξιοδότησης του ΙΚΑ είναι λιγότερα κατά 1,5 ποσοστιαία μο
νάδα. Στις δύο εκδοχές, το 2030, η χώρα μας εμφανίζεται με λιγότερους ερ
γαζομένους από ό,τι το 2020. Δηλαδή το τίμημα της αισιοδοξίας είναι ότι 
στο τέλος της περιόδου η νέα προβολή έχει περισσότερα άτομα άνω των 65 
(και 75) ετών και περισσότερους συνταξιούχους. Το συμπέρασμα είναι ότι η 
προσθήκη ευνοϊκότερων υποθέσεων για τη μετανάστευση και μιας πιο ρεα
λιστικής εικόνας του σημερινού πληθυσμού έχει ως αποτέλεσμα τη μικρό
τερη κατά 2,2-2,4 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη εκτίμηση της 
δαπάνης για τις συντάξεις κατά τη χρονική περίοδο 2030-2050. 
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3.1.4. Ανάγκη για νέα αναλογιστική μελέτη 

Οι παραπάνω προβλέψεις έγιναν πριν από χρόνια, γι' αυτό το Συμβούλιο 
της ΕΕ το έτος 2003 έδωσε εντολή στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής να 
καταρτίσει μια νέα σειρά προβλέψεων για τις δημόσιες δαπάνες, με βάση 
μια νέα δημογραφική πρόβλεψη της Eurostat για τον πληθυσμό και με συμ
φωνημένες παραδοχές σχετικά με τις βασικές οικονομικές μεταβλητές για τα 
25 κράτη μέλη. Οι δημόσιες αυτές δαπάνες αφορούν τις συντάξεις, την πε
ρίθαλψη, τη μακροχρόνια φροντίδα, την εκπαίδευση και την ανεργία. Οι προ
βλέψεις των δημοσίων δαπανών καταρτίστηκαν από κοινού από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη και ολοκληρώθηκαν το Φεβρουάριο του 2006. 
Στην προσπάθεια αυτή της Επιτροπής δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα η χώρα 
μας, δηλαδή δεν υποβλήθηκαν νέες προβλέψεις (πέραν των κοινών προβλέ
ψεων του 2001 και του Προγράμματος Σταθερότητας του 2002) για τις συν
τάξεις και τη μακροχρόνια φροντίδα. 

Σε ειδική έκθεση της Επιτροπής για τις συντάξεις το έτος 2006, αναφέ
ρονται τα παρακάτω: «Οι νέες προβλέψεις προσφέρουν μια συγκρίσιμη, δια
φανή και εύρωστη βάση αξιολόγησης των δημοσιονομικών συνεπειών της 
δημογραφικής αλλαγής και της διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομι
κών στα κράτη μέλη και από τις προβλέψεις αυτές απορρέει ότι η δημογρα
φική γήρανση αποτελεί σημαντική δημοσιονομική πρόκληση για την ΕΕ. Το 
μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης αύξησης των δημοσίων δαπανών θα 
αφορά τις συντάξεις και, σε μικρότερο βαθμό, την ιατροφαρμακευτική πε
ρίθαλψη και τη μακροχρόνια φροντίδα, ενώ για την εκπαίδευση και τα επι
δόματα ανεργίας, από άποψη προβλεπόμενων δημοσίων δαπανών, θα 
παρατηρηθεί μια μάλλον περιορισμένη δυνητική εξοικονόμηση πόρων. Οι 
συνδεόμενες με τη δημογραφική γήρανση δαπάνες της ΕΕ προβλέπεται ότι 
θα αυξηθούν κατά 4% περίπου του ΑΕΠ έως το 2050, μολονότι η γενική αυτή 
πρόβλεψη συγκαλύπτει αποκλίνουσες τάσεις που διαφέρουν πολύ από κρά
τος μέλος σε κράτος μέλος, κυμαινόμενες από αύξηση 7% του ΑΕΠ ή και 
περισσότερο σε Ισπανία Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Κύπρο, Τσε
χία, Ουγγαρία και Σλοβενία έως μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ σε Λιθουανία 
και Πολωνία«. 

Επειδή στην ειδική έκθεση της Επιτροπής δεν υπάρχουν αποτελέσματα 
από νέα αναλογιστική μελέτη -η οποία έχει ανατεθεί στο Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας- για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, γι' αυτό η 
Επιτροπή σε απόφαση της (19/2/2008) επιμένει και τονίζει ότι, για να προ
χωρήσει η Ελλάδα στην αναμόρφωση του Ασφαλιστικού, θα πρέπει να ξεκι-

81 



Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

νήσει από τα βασικά: Δηλαδή, από τον προσδιορισμό του μεγέθους του προ
βλήματος και την εκπόνηση «κοινώς αποδεκτών» αναλογιστικών μελετών 
σχετικά με την κατάσταση των ασφαλιστικών και των συνταξιοδοτικών τα
μείων της χώρας. Επισημαίνεται όμως ότι έχουν δει το φως της δημοσιότη
τας κάποια αποτελέσματα από τη μελέτη που έχει ανατεθεί στο Διεθνές 
Γραφείο και επίσης κάποια αποτελέσματα αναλογιστικών μελετών για συγ
κεκριμένο Ταμείο όπως αυτή για τον ΟΑΕΕ, τα οποία δίδονται παρακάτω στο 
ίδιο Κεφάλαιο (τμήμα 3.4, σελίδα 92). 

3.2. Οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση σταθερής της σχέσης: 
μέσο ποσοστό εισφορών/μέσο ποσοστό παροχών στο ελληνικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΓΓΚΑ η σχέση των εργαζομένων 
προς τους συνταξιούχους, που ήταν 2,1 το 2001, αναμένεται να φθάσει το 
1,2 μετά το 2040. Σε μια τέτοια εξέλιξη, για τη χρηματοδότηση του ασφαλι
στικού συστήματος απαιτείται είτε αύξηση των εισφορών κατά 75% περίπου 
(ή ισόποση της κρατικής χρηματοδότησης), είτε μείωση του συνολικού κό
στους των συντάξεων κατά αντίστοιχο ποσοστό. 

Για να παραμείνει η σχέση του μέσου ποσοστού των εισφορών (σχετικά 
με το μέσο μισθό) ως προς το μέσο ποσοστό των παροχών (σχετικά με το 
μέσο μισθό) σταθερή, με δεδομένο ότι ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνει, 
θα πρέπει να αυξηθεί αρκετά η απασχόληση. Αυτό δημιουργεί σημαντικά 
ερωτήματα τόσο ως προς το ποσοστό αύξησης της απασχόλησης και της 
παραγωγικότητας, όσο και ως προς το τρόπο εξασφάλισης και τις πηγές 
εξεύρεσης του απαραίτητου αριθμού εργαζομένων. 

3.2.1. Αύξηση της απασχόλησης 

Στο πρώτο ερώτημα, που αφορά το ποσοστό αύξησης της απασχόλησης 
για να μην αυξηθεί το μέσο ποσοστό των εισφορών και να μη μειωθεί το μέσο 
ποσοστό των παροχών επί του μέσου μισθού, η απάντηση επιχειρείται να 
δοθεί από τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.3α και 3.3β και 
που αναφέρονται στη χρονική περίοδο 2005-2030. Περιοριζόμαστε μέχρι το 
2030, αν και έχουν γίνει εκτιμήσεις και μέχρι το 2050, διότι οι προβολές που 
παρέχουν στοιχεία για τις ουσιαστικές αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν 
στις ερχόμενες δεκαετίες γίνονται όλο και περισσότερο αβέβαιες, όσο πε
ρισσότερο μακριά πηγαίνουν στο μέλλον. 
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Για τις προβλέψεις χρησιμοποιείται η ταυτότητα: 

W x C x Y = P x B x Y 

όπου: W = εργαζόμενοι και Ρ = συνταξιούχοι 
C = μέσο ποσοστό εισφορών και Β= μέσο ποσοστό παροχών 
Υ = μέσος μισθός 

συνεπώς C/B= P/W=D: η σχέση εξάρτησης. 

Η συνήθης μέτρηση που χρησιμοποιούν ο ΟΟΣΑ και το ΔΝΤ για τη σχέση 
εξάρτησης (D) είναι ο πληθυσμός των ηλικιών 15-64 σε σχέση με τον πληθυ
σμό άνω των 65 ετών, που δεν ταυτίζεται με τη σχέση ασφαλισμένοι/συντα
ξιούχοι. Επειδή η υψηλότερη συμμετοχή της εργασιακά ενεργού ηλικίας στην 
αγορά εργασίας και τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας μπορεί να αντισταθ
μίσουν μερικώς τον αντίκτυπο των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων, στα 
διανεμητικά συνταξιοδοτικά συστήματα δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ ο δεί
κτης εξάρτησης (ηλικιωμένοι ως ποσοστό του πληθυσμού σε εργασιακά 
ενεργό ηλικία) αλλά οι οικονομικοί δείκτες εξάρτησης (που είναι υψηλότεροι 
από το δείκτη εξάρτησης γήρατος), δηλαδή πληθυσμός ηλικίας 15+ που δεν 
συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό ως % του εργατικού δυναμικού ή πληθυ
σμός ηλικίας 15+ που δεν απασχολείται ως % του αριθμού των απασχολου
μένων. Οι δείκτες αυτοί επίσης δεν ταυτίζονται με τη βασική παράμετρο 
(ασφαλισμένοι/συνταξιούχοι) των διανεμητικών συστημάτων, αφού ως γνω
στόν τα στατιστικά στοιχεία ορισμένων χωρών δεν αναφέρονται στον αριθμό 
των συνταξιούχων αλλά στον αριθμό των συντάξεων. Επειδή και στη χώρα 
μας παρατηρείται το φαινόμενο όπου πολλοί συνταξιούχοι λαμβάνουν πε
ρισσότερες από μια σύνταξη και δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των συνταξιού
χων, στις παρακάτω προσομοιώσεις επιχειρούμε να εκτιμήσουμε τον αριθμό 
των συνταξιούχων από τον αριθμό των ηλικιωμένων. Ο αριθμός των συνταξι
ούχων εκτιμάται σύμφωνα με τις δημογραφικές μεθόδους με υψηλό βαθμό 
αξιοπιστίας, αφού οι μελλοντικοί συνταξιούχοι βρίσκονται εν ζωή και το προσ
δόκιμο επιβίωσης κάθε ηλικίας μπορεί να υπολογισθεί με σχετική ακρίβεια. 

Προσομοίωση Α: Για τις εκτιμήσεις του Πίνακα 3.3α χρησιμοποιήθηκαν οι 
προβλέψεις πληθυσμού σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Εθνικής Στατι
στικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τα αποτε
λέσματα της Απογραφής 2001, και για τον αριθμό των συνταξιούχων έγιναν 
οι παρακάτω εναλλακτικές υποθέσεις. 
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α) Ο αριθμός των συνταξιούχων (2.561,5 χιλιάδες άτομα) ισούται με τον 
αριθμό των ατόμων 60 ετών και άνω. 

β) Ο αριθμός των συνταξιούχων (2.338,7 χιλιάδες άτομα) ισούται με τον 
αριθμό των ατόμων 62 ετών και άνω. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στο γεγονός 
ότι η μέση ηλικία συνταξιοδότησης είναι περίπου τα 62 έτη (62,7 το έτος 
2003 και 61,7 το 2005, βλέπε Πίνακα 5.2, σελίδα 127). 

γ) Ο αριθμός των συνταξιούχων (2.001,7 χιλιάδες άτομα) ισούται με τον 
αριθμό των ατόμων 65 ετών και άνω, που είναι το όριο ηλικίας συνταξιοδό
τησης για τα άτομα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993. 
Οι πρώτοι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής, με την ελάχιστη (15 χρόνια) 
ασφάλιση, θα πάρουν σύνταξη το 2008. 

Για τον αριθμό των ασφαλισμένων γίνεται η υπόθεση ότι ισούται με το σύ
νολο της απασχόλησης (4.369,0 χιλιάδες άτομα), όπως προκύπτει από την 
Έρευνα του Εργατικού Δυναμικού του έτους 2005. Η σχέση εξάρτησης (D) 
το έτος 2005, σύμφωνα και με τις τρεις υποθέσεις, είναι: 

(D1): Απασχόληση (4.369,0)/Πληθυσμός ηλικίας 60 ετών και άνω (2.561,5) = 1,71 

(D2): Απασχόληση (4.369,0)/Πληθυσμός ηλικίας 62 ετών και άνω (2.338,7)= 1,87 

(D3): Απασχόληση (4.369,0)/Πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω (2.001,7)= 2,18 

Για να παραμείνει σταθερή (1,71) η σχέση εξάρτησης (D1) μέχρι το 2030 
και μέχρι το 2050, θα πρέπει η απασχόληση από 4.369,0 χιλιάδες άτομα το 
2005 να ανέλθει σε 5.943,4 το 2030 και σε 6.997,6 το 2050 (Πίνακας 3.3α, 
στήλη 4), με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης 1,24% για το 
χρονικό διάστημα 2005-30 και 1,05% για 2005-50 (Πίνακας 3.3α, στήλη 5). 

Για να παραμείνει σταθερή (1,87) η σχέση εξάρτησης (D2) μέχρι το 2030 
και μέχρι το 2050, θα πρέπει η απασχόληση από 4.369,0 χιλιάδες άτομα το 
2005 να ανέλθει σε 5.853,8 το 2030 και σε 7.142,6 το 2050 (Πίνακας 3.3α, 
στήλη 8), με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης 1,43% για το 
χρονικό διάστημα 2005-30 και 1,1% για 2005-50 (Πίνακας 3.3α, στήλη 9). 

Για να παραμείνει σταθερή (2,18) η σχέση εξάρτησης (D3) μέχρι το 2030 
και μέχρι το 2050, θα πρέπει η απασχόληση από 4.369,0 χιλιάδες άτομα το 
2005 να ανέλθει σε 5.732,4 το 2030 και σε 7.401,5 το 2050 (Πίνακας 3.3α, 
στήλη 12), με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης 1,24% για το 
χρονικό διάστημα 2005-30 και 1,05% για 2005-50 (Πίνακας 3.3α, στήλη 13). 

Δηλαδή για να παραμείνει η σχέση εξάρτησης (D) του έτους 2005 στα
θερή μέχρι το 2050, θα πρέπει η απασχόληση να αυξηθεί με μέσο ετήσιο 
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ρυθμό πάνω από 1%. 
Προσομοίωση Β: Οι μετανάστες μεγάλης ηλικίας είναι πολύ πιθανόν στις 

αμέσως επόμενες δεκαετίες να μην συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συν
ταξιοδότησης, δηλαδή τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης, γι' αυτό στις εκτιμή
σεις μας θα ήταν εύλογο να πάρουμε μόνο τον ενδογενή πληθυσμό. Επειδή 
η ΕΣΥΕ δεν κάνει προβλέψεις μόνο για τον ενδογενή πληθυσμό, ενώ η Eu
rostat δίνει το σενάριο αναφοράς και με μηδενική μετανάστευση, για τις εκτι
μήσεις του Πίνακα 3.3β παίρνουμε τον πληθυσμό όπως προβλέπεται στο 
σενάριο μηδενικής μετανάστευσης της Eurostat. Οι δείκτες εξάρτησης το 
έτος 2005 είναι: 

(D1): Απασχόληση (4.369,0)/Πληθυσμός 60 ετών και άνω (2.690,0) της Eurostat= 1,62 

(D2): Απασχόληση (4.369,0)/Πληθυσμός 62 ετών και άνω (2.436,1) της Eurostat= 1,79 

(D3): Απασχόληση (4.369,0)/Πληθυσμός 65 ετών και άνω (2.135,1) της Eurostat=2,05 

Για να παραμείνει σταθερή (1,62) η σχέση εξάρτησης (D1) μέχρι το 2030 
και μέχρι το 2050, θα πρέπει η απασχόληση από 4.369,0 χιλιάδες άτομα το 
2005 να ανέλθει σε 5.818,5 το 2030 και σε 6.067,3 το 2050 (Πίνακας 3.3β, 
στήλη 4), με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης 1,15% για το 
χρονικό διάστημα 2005-30 και 0,73% για 2005-50 (Πίνακας 3.3β, στήλη 5). 

Για να παραμείνει σταθερή (1,79) η σχέση εξάρτησης (D2) μέχρι το 2030 
και μέχρι το 2050, θα πρέπει η απασχόληση από 4.369,0 χιλιάδες άτομα το 
2005 να ανέλθει σε 5.828,9 το 2030 και σε 6.313,9 το 2050 (Πίνακας 3.3β, 
στήλη 8), με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης 1,31% για το 
χρονικό διάστημα 2005-30 και 0,82% για το 2005-50. (Πίνακας 3.3β, στήλη 9). 

Για να παραμείνει σταθερή (2,05) η σχέση εξάρτησης (D3) μέχρι το 2050, 
θα πρέπει η απασχόληση από 4.369,0 χιλιάδες άτομα το 2005 να ανέλθει σε 
5.644,4 το 2030 και σε 6.515,7 το 2050 (Πίνακας 3.3β, στήλη 12), με μέσο 
ετήσιο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης 1,1% για το χρονικό διάστημα 
2005-30 και 0,89% για 2005-50 (Πίνακας 3.3β, στήλη 13). 

Ο πληθυσμός ηλικίας 60 ετών και άνω είναι μεγαλύτερος με την εκτίμηση 
της Eurostat, γι' αυτό οι δείκτες εξάρτησης, για το 2005, στην περίπτωση αυτή 
είναι μικρότεροι από τους δείκτες της προηγούμενης προσομοίωσης. Για να 
διατηρηθούν σταθεροί οι δείκτες αυτοί στις επόμενες δεκαετίες, θα πρέπει η 
απασχόληση να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό πάνω από 1% για τη χρονική πε
ρίοδο 2005-2030, ενώ θα πρέπει να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό κάτω από 
1% (θα κυμανθεί από 0,73% μέχρι 0,89%) για τη χρονική περίοδο 2005-2050. 

85 



Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

e r 

| 
δ? e -

- ρ 

< 
ο 

^-'3 
Ä ^ 
σ ο-
>-ο . 
LU 

CO 

e r _ 

3 . ^ 
D X 

Ë · 
er 

„ (5 
* £ 

< 
ο 

> 
-ο -< ι -τ -ςί 
Ο c S 

>-
Q . LU 

C M 

Q 

e r _ 

f d ο χ 
3 — 

9- + 
Ë » 

CT 

S* er 
U T - 3 

< 
Ο > 
CO 

3 - 1 " 
Ä ^ 
ö >< 
> • α 

LU 

Q 

ο χ 
3 *-* 

Ë · 

f 

, , t o 

, , t\J 
J"^, 

^ 

' 

—̂  

m 

co 

ζ 

co 

, . 
LO 

T f 

co 

, . 
C\J 

~~^ 

ο 
CD 
e» 
CO 

*tf-

co 

C\l 

Γ-
τ -
Ο 
ο 
C\J 

ο 
CD 
co 
co 

«fr 

Γ-
co 

Γ-

co 
CO 

ri 
C\J 

ο 
Ο ) 
co 
co 

<* 

r-

i o 
fS 

co 
LO 

evi 

I O 
Ο 
ο 
eg 

ο 
co 
Ο 

CM 

co 
4 
LO 

-* 

co 

C M 

co 
C\l 
co 
ο 
( M 

«t 
CM 

τ -

Ώ 

co 

« co 

«fr 

Γ-
co 

CM 

r-
co 
« t 
<M 

CM 
CO 

r-
LO 
co 
co 

«* 

r-

LO 

LO 
CO 
Γ-

evi 

ο 

ο 
CM 

ο 

*~m 

ι -

C\l 
ο 
co 
^ t 

0 0 

CM 

ο 
ο 
CM 

CM 

CD 
en 
ο 

CM 

co 
Γ-
co 

«fr 

Γ 
ΟΟ 

Γ

όο 
ο 
CD 

CM 

I O 
ο 

co 
co 

O l 

«fr 

h-

«fr 
CM 
co 
co 
C M 

LO 

ο 
CM 

CD 
en 
ο 

τ -

co 
co 
ο 
LO 

co 

C M 

C M 

co 
ο 
co 
CM 

-φ 
ο 

LO 
τ— 

co 

LO 

Γ 
ΌΟ 

CD 

t o 

* Γ-

CM 

CO 

co 
ο 
ο 
CM 

LO 

Γ-

CD 

<tf ο 
co 

ο 
CM 
ο 
CM 

LO 
CM 

CO 

CD 
LO 
co 
LO 

0 0 

C M 

C D 

i n 
LO 
«t 
CM 

CM 
CM 

τ-

CM 
ir> 
•=t 
LO 

Γ-
CO 

LO 

0 0 

en 
CM 

co 

*-_ 

co 
ο 

U ) 

LO 

Γ-

co 
ο 
co 
C M 

co 

LO 
CM 
ο 
CM 

LO 
co 

* 
CM 
co 
Γ 

Ι Ο 

co 

C M 

co 
co 
C\l 
co 
CM 

co 

^ 

co 
co 
LO 
0 0 

LO 

Γ 
ΟΟ 

co 

co 
co 
t — 

co 

co 
LO 

' t 
co 
5 CD 

LO 

Γ-

co 

«* co 
'S-

co 

ο 
A 
ο 
CM 

CD 
ο 

0 0 

«fr 
CM 

ο 
co 
LO 
ο 
0 CM 

ψ. 

Γ-

CD 

CD 
co 
CM 

CD 

co 

C M 

Γ -

οο 
LO 
0 0 

CM 

«fr 
LO 

co 
0 0 

co 
CD 

Γ 
ΟΟ 

' ί 
CM 
α) 
co 
CO 

CM 

^ 

CD 

CO 
Γ
ΟΟ 

CD 

Γ -

ΟΟ 

co 
r o 
Γ -

ΟΟ 

LO 
co 
ο 
CM 

CM 
LO 

Γ -

ΟΟ 
CM 
Γ-

CD 

co 

C M 

0 0 

CM 
co 
ο 
co 

LO 
co 

ο 
co 
Li) 
Γ-

CO 

Γ 
ΟΟ 

LO 

co 

co 
co 

T-

CM 

co 
ο 
Γ-
Γ-

co 

Γ-

co 
CD 
CO 
CD 

co 

ο 

* Ο 
CM 

CO 
CM 

LO 

«fr Li) 
*™ 

Γ-

ΟΟ 

C M 

co 
Γ-
Γ-
CM 

co 

co 
CD 

ο 

CM 

co 
CD 
ο 
h i 

Γ-
ΟΟ 

ο 
Γ-
Ο ) 
Γ-

ΟΟ 

4 
Γ-

ο 

co 

«τ 
CM 
ο 
Γ-

Γ-

0 0 

CO 

* • 

LO 

«ϊ 0 CM 

co 

«ι 

LO 

τ -

Ο 

«fr Γ 

ΟΟ 

C M 

ο 

,-Ο Ι 
co 
co 

^ 
o 

co 
CM 

«fr t — 

Γ-

r-
oo 

LO 

CO 
OJ 
CO 

co 

co 
ο 

ο 

CD 

Γ 
όη 
en 
co 

r-

CD 

CM 

ο 
«fr 

ο 
l i ) 
Ο 
CM 

co 
«"•„ 

ο 

• t -

Ι Ο 
ο 

ο 
LO 

Ι Ο 
ο 
ο 
CM 

+-, 

9 (Λ 
0 

3 
LU 

CT 

ρ 
ο 
3 . 
Ι") 
~1 

CD 

i 
er 
σ 

I ο 

a. 
e r 
ω 

•rr 

LU 

co. 
co 

ci 
IAJ 

i 
ζ 

e 

^9 

ο 
ω 
3 . 

-ο 
σ >-
α 

LU 

CT 

i 
er - 3 

< 

co 
Q 

c/· 
- ο 
3 . 
ϋ 

I r 

ο 

> 
-ο 
i o -

σ 
> • 
Q 

LU 

C M 

Q 

CT 

-ο 
3 . ö 
3 

CD 
er < 

0 * 

δ 
> 
3 . 

ο 
α > 
ο 

LU 

η 

e r 
- ο 

3 . 

ο 
3 

CD 
er 

a 

1 -

+ i n 
CD 

er 

i er 

< 

+ 
CO 

<J-

,1-, 

' 3 

< 

+ 
ο 
CO 

ο 
CD 
CO 
co 

* 

LO 
ο 
CM 

τ— 

LO 
r o 

CM 

ο 
CD 
co 
co 
• * 

CD 
Γ-

• ^ 

co 
co 

«fr 
CM 

ο 
CD 
co 
CO 

« 

CM 
CD 

ο 
ο 
CD 
CD 

CM 

LO 
ο 
ο 
CM 

co 
co 
ο 

co 
cri 

LO 

«t 

LO 
ο 
CM 

co 
co 
ο 
CM 

CM 

ο 

* 
• ι -

Ν 
CM 
co 
co 

<* 

CD 
Γ-

o 

CD 

CM 

t * 

r o 

co 
ο 
Γ-
ω 

* 

CM 
CD 

co 
LO 
Γ-
0 0 

CM 

ο 

ο 
CM 

τ-

CM 

t — 

I O 

ο 
ο 
co 

* 

LO 
ο 
CM 

ο 
( 0 

3 CO 

CM 

CD 
CD 

ο 

CD 

Γ

όη 

X * 

CD 
Γ-

CM 

CM 

* Γ-

CM 

* 
ο 

CD 

oo 

CD 

•* 

CM 
CO 

co 
CO 
CM 
ο 
co 

LO 

ο 
CM 

^t-
CD 

ο 

* 
r n 
( M 
ο 
LO 

m 
ο 
CM 

CD 

r -
ι η 
5F 
CM 

co 
ο 

co 
r o 
ω 
t — 

m 

CD 
Γ-

CM 

ο 
CD 
oo 
CM 

CM 

* • 

CD 

CD 
en 

LO 

CM 
CD 

CD 
τ-:' 
ο 
CM 

co 

ο 
CM 
ο 
CM 

CM 
CM 

en 
CM 

* C) 

LO 

LO 
ο 
CM 

t — 

Ψ-

CD 

CM 

LO 
ο 

ο 
τ— 

co 

* LO 

CD 
Γ-

o 
LO 
^ r 
ο 
co 

co 
CD 

ο 

CO 

co 
^ r 
«t 
LO 

CM 
CD 

LO 

co 
LO 
CO 

co 

LO 
CM 
ο 
CM 

ο 
• t -

* 
* «t 
co 
LO 

i n 
ο 
CM 

t 
0 0 
LO 
Γ-

CM 

,-
co 

CD 

co 
C\t 
oo 
LO 

CD 
Γ-

CM 

ο 
U ) 
CM 

co 

r o 
CO 

I O 

CO 

co 
LO 

CM 
CD 

LO 

CM 
0 0 
l i ) 

co 

ο 
co 
ο 
CM 

r o 
ο 

co 
•t— 

LO 

* • 

ο 
σ) 
LO 

ο 
<•> 

CM 

co 

5 

ο 

>* r-
o 
co 

un 
ο 
CM 

co 
co 
co 
CD 

CM 

LO 
t -

CO 

CM 
r-
•t— 

CD 

CD 
Γ-

co 

'S" 
^ i · 

co 

CM 
ο 
τ_ 

CD 

ο 
CM 
f 

CD 

CM 
CD 

LO 

co 
co 
Γ-

ΟΟ 

LO 
C ) 
CJ 
CM 

ο 
ο 

ο 
LO 
oo 
co 
co 

LO 
ο 
CM 

«t 
ο 
CM 
t — 

co 

CO 
0 0 

ο 

ο 
CM 

5 
«ί 
co 

CD 
r-

o 
CM 
CD 
LO 

co 

ο 
r-
o 

co 
Γ -
ΓΟ 
oo 
CD 

CM 
t o 

CM 

CM 
ο 
CD 

co 

ο 

* C5 
CM 

CO 
co 
ο 

1-

C0 
co 
Li) 

co 

i n 
ο 
CM 

CD 

CD 

CM 

co 

co 
CM 

ο 

CD 
τ— 

r o 
Li) 

co 

CD 
r-

o 
CM 

<* CD 

co 

"tf 
o 
ο 

«fr LO 
CM 
co 
co 

CM 
CO 

CD 

^ r 
CD 
0 0 

co 

LO 
UT 
ο CM 

CM 
CM 

ο 

Γ-

LO 

LO 

co 

LO 
ο 
CM 

CM 

"* co 
t -

co 

co 
CD 

ο 

CD 

co 

co 
CO 

CD 
Γ-

co 

ο 
CM 
LO 

co 

co 
0 0 

ο 

C ) 

Γ 
Ι Ο 
ο 
co 

CM 
ÎD 

Γ-

ι η 
co 
Γ -

ΟΟ 

ο 
l i ) 
Ι ) 
CM 

en 
co 
ο 

CM 
co 
ο 

co 
r-
o 

ο 
i o 
i o 
ο 
ο 
CM 

86 



Προβληματισμός για τις προοπτικές του συστήματος 

3.2.2. Αύξηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ 

Οι ανάγκες της οικονομίας σε απασχολούμενους επηρεάζονται από τις 
οικονομικές εξελίξεις. Γι' αυτό τα παραπάνω υψηλά ποσοστά απασχόλησης 
που απαιτούνται για να διατηρηθεί σταθερή η σχέση (μέση σύνταξη/μέσο 
ποσοστό εισφορών) σε ένα διανεμητικό συνταξιοδοτικό σύστημα, όπως είναι 
το ελληνικό, πρέπει να εξετασθούν εάν μπορεί να συμβαδίσουν με τις υπο
θέσεις για τις αλλαγές στις βασικές οικονομικές παραμέτρους -παραγωγι
κότητα της εργασίας και ΑΕΠ. 

Ο μακροχρόνιος ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας κυμαίνεται διε
θνώς από 1% μέχρι 2% και προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 1,5% και 2,5% 
έως και το 2050 (Blake David, 2000). Επίσης η Eurostat στις προβολές των 
δαπανών για τις συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ υποθέτει ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα είναι 2%. 

Εάν υποθέσουμε στην προσομοίωση μας ότι η παραγωγικότητα θα κυ
μανθεί μεταξύ 1,5% και 2,0%, τότε το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ πρέπει να 
είναι μεταξύ 2,7% και 3,2%, για να έχουμε αντίστοιχη αύξηση της απασχό
λησης κατά 0,012% ετησίως για το χρονικό διάστημα 2005-2030. Οι ρυθμοί 
αυτοί ανάπτυξης είναι αρκετά μεγάλοι και είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύ
νατον, να επιτευχθούν. Εάν η Ελλάδα αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις 
και τις δικές της αναπτυξιακές δυνατότητες, δεν μπορεί κανείς να αποκλεί
σει ότι ίσως είναι δυνατόν να παρατηρηθούν, με μικρή πιθανότητα, ακόμη 
και αυτοί οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. 

Στις προβολές της Eurostat για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, η υπόθεση για το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ περιοριζόταν στο 2%. 
Επίσης οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περιορίζονται σε 
αύξηση κατά 1,7 % της ανάπτυξης ετησίως μέχρι το 2050 (IMF Country report 
No. 06/5), που σημαίνει ότι, εάν ληφθούν υπόψη αυτές οι υποθέσεις, ίσως 
είναι αδύνατον να επιτευχθούν οι παραπάνω υψηλοί ρυθμοί αύξησης της 
απασχόλησης, οι οποίοι θα επέτρεπαν να παραμείνει σταθερή η σχέση εξάρ
τησης συνταξιούχων/εργαζομένων κατά τη χρονική περίοδο 2005-2030 (ή 
ακόμη και 2005-2050). 

Οι προβλέψεις του ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ ετησίως μέχρι το 2010 
που εκτιμήθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά τα έτη 2005 (IMF 
Country report No. 05/43) και 2006 (IMF Country report No. 05/43) δίνονται 
παρακάτω και δεν φαίνεται να επαληθεύονται από χρόνο σε χρόνο. 
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(IMF 2005) 

(IMF 2006) 

2000 

4,5 

4,5 

2001 

4,3 

4,6 

2002 

3,6 

3,8 

2003 

4,5 

4,6 

2004 

3,9 

4,7 

2005 

3,0 

3,5 

2006 

3,0 

3,3 

2007 

2,9 

3,2 

2008 

2,9 

3,2 

2009 

2,8 

3,1 

2010 

2,7 

3,0 

Δηλαδή υπάρχουν αποκλίσεις από την πρόβλεψη της μιας χρονιάς με της 
επόμενης από 0,2 μέχρι 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Το γεγονός αυτό ίσως να 
επιτρέπει σε κάποιον να μπορεί να χαρακτηρίσει τη μακροχρόνια (για τη χρο
νική περίοδο 2005-2050) πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 
την ελληνική οικονομία -1,7% αύξηση της ανάπτυξης, 1,9% της παραγωγι
κότητας και μείωση κατά 0,2% της απασχόλησης- ως όχι και ιδιαίτερα ρεα
λιστική, ότι δηλαδή παρατηρείται μια τάση υποεκτίμησης του ρυθμού 
αύξησης του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η αύξηση του ΑΕΠ για τις χρονικές πε
ριόδους 1960-2000 και 1970-2000 στην Ελλάδα ήταν υψηλότερη (4% και 
2,5%) από τους αντίστοιχους της ΕΕ( 2,4% και 2,2%). Επίσης και στη δεκαε
τία 1995-2005, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονο
μίας ήταν περίπου 3,67% ετησίως, δηλαδή υψηλότερος από το μέσο όρο 
αύξησης του ΑΕΠ (2,13%) της ΕΕ15 (European Economy No 6, 2003, No 6, 
2004). Επίσης παρατηρούνται σχετικά υψηλοί ρυθμοί αύξησης της παραγω
γικότητας, 2,87%, ενώ στην ΕΕ15 ήταν 1,2%. Στη χρονική αυτή περίοδο, ο 
μέσος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης στη χώρα μας είναι 0,89%, παρα
μένει ο ίδιος της περιόδου 1971-2001, ενώ στην ΕΕ15 από 0,50% την περίοδο 
1971-2001 αυξήθηκε σε 0,96% τη δεκαετία 1995-2005. Δηλαδή στη χώρα μας 
δεν υπάρχει διαφορά στο μέσο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης στις δύο 
αυτές χρονικές περιόδους, που σημαίνει ότι υπάρχει μια ευστάθεια στη μα
κροχρόνια τάση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης, ο οποίος όμως ρυθ
μός είναι μικρότερος της μονάδας. 

Οι τάσεις αυτές τόσο για το ΑΕΠ όσο και για την παραγωγικότητα μπορεί 
να συνεχιστούν χωρίς πολύ χαμηλές αυξήσεις στην απασχόληση, σύμφωνα 
με μακροχρόνια στοιχεία για την απασχόληση στην Ελλάδα και τα πρόσφατα 
στην ΕΕ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι πιθανό να παρατηρηθεί μεγάλη 
αύξηση στην απασχόληση -κατά 1% και άνω- που απαιτείται για να διατη
ρηθεί σταθερή η σχέση εξάρτησης (συνταξιούχοι/εργαζόμενοι) στις επόμε
νες δεκαετίες. Επομένως η σχέση εξάρτησης αποκλείεται να μην επηρεασθεί 
προς το χειρότερο, γι' αυτό μπορεί να οδηγηθούμε σε μείωση της μέσης 
σύνταξης ως προς το μέσο μισθό ή/και σε αύξηση του ποσοστού εισφορών 
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ως προς το μέσο μισθό. Τις επιπτώσεις στα μακροοικονομικά μεγέθη από 
τις αλλαγές στη μέση σύνταξη ή στο μέσο ποσοστό εισφορών τις εξετάζουμε 
στο Κεφαλαίο 4 -μέσω ενός μακροοικονομετρικού υποδείγματος. 

Οι υποθέσεις για την αύξηση της απασχόλησης στις προσεχείς δεκαετίες, 
τόσο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΕ όσο και του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, εκτιμάται ότι είναι επηρεασμένες από τις δυσμενείς δημογραφικές 
συνθήκες της χώρας μας. Επειδή η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του ελ
ληνικού διανεμητικού δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος στις προσε
χείς δεκαετίες εξαρτάται τόσο από τις δημογραφικές παραμέτρους όσο και 
από τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ίσως οι εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ 
για την απασχόληση να είναι λιγότερο επηρεασμένες από τις δυσμενείς δη
μογραφικές συνθήκες. Δηλαδή η μελέτη του ΚΕΠΕ που αναφέρεται στην οι
κονομική βιωσιμότητα του κοινωνικοοικονομικού συστήματος λαμβάνει 
υπόψη τόσο τις δημογραφικές τάσεις όσο και τις αναπτυξιακές προοπτικές 
και εξετάζει την απασχόληση τόσο από την πλευρά της προσφοράς εργα
σίας, η οποία εξαρτάται όχι μόνο από τις δημογραφικές τάσεις του πληθυ
σμού αλλά και από τις μελλοντικές ροές της μετανάστευσης, όσο και από 
την πλευρά της ζήτησης της αγοράς εργασίας που εξαρτάται από τις οικο
νομικές εξελίξεις. 

3.3. Προβλέψεις της ζήτησης και προσφοράς της ελληνικής αγοράς εργασίας 

Στη μελέτη του ΚΕΠΕ Δημογραφικές τάσεις, αναπτυξιακές προοπτικές 
και η οικονομική βιωσιμότητα του κοινωνικοοικονομικού συστήματος διε
ρευνώνται οι πιθανές μακροχρόνιες εξελίξεις στα οικονομικά δεδομένα του 
ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος ως συνόλου που βασίζονται στη συ
νεξέταση των δημογραφικών και οικονομικών παραμέτρων. Οι παραδοχές 
της εργασίας αυτής λαμβάνουν υπόψη τις μακροχρόνιες τάσεις στη χώρα 
μας (φαίνονται στον Πίνακα 2.4 της μελέτης) και σε εύρος που συγκεντρώ
νει υψηλή πιθανότητα να περιλαμβάνει και την αληθή τιμή για το μέσο ρυθμό 
αύξησης της παραγωγικότητας, του ΑΕΠ και της απασχόλησης για την πε
ρίοδο 2005-2050. 

3.3.1 Η ζήτηση εργασίας 

Οι μακροχρόνιες προοπτικές ως προς το ρυθμό αύξησης του πραγματι
κού ΑΕΠ και της παραγωγικότητας είναι σύμφωνα με 
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το αισιόδοξο σενάριο: 3,5% και 2,5% 

το ενδιάμεσο σενάριο: 2,7% και 2,0% 

το απαισιόδοξο σενάριο: 2,0% και 1,5%, αντίστοιχα, 

και, με βάση τις παραδοχές αυτές, οι αναπτυξιακές δυνατότητες της ελλη
νικής οικονομίας να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης είναι: 

Αριθμός απασχολουμένων 2050 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 2005-50 

Αισιόδοξο 

6.837.000 

1,0 

Σενάριο 

Ενδιάμεσο 

5.980.000 

0,7 

Απαισιόδοξο 

5.468.000 

0,5 

3.3.2. Η προσφορά εργασίας 

Η προσφορά εργασίας εξαρτάται από τις δημογραφικές εξελίξεις, που κα
θορίζουν τη δημογραφική πυραμίδα, και από τις εξελίξεις στα ποσοστά συμ
μετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό και το επίπεδο της ανεργίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής του πληθυσμού του 2001 και τις 
δημογραφικές προβολές της Eurostat, το σενάριο του νεανικότερου πληθυ
σμού που βασίζεται στις παρακάτω υποθέσεις: 

- υψηλή γεννητικότητα (ο μέσος αριθμός γεννήσεων ανά μητέρα από 1,3 
το 2004 θα αυξηθεί στο 1,75 το 2050), 

- χαμηλό προσδόκιμο ζωής (από τα 76,4 έτη για τους άνδρες και τα 81,3 
για τις γυναίκες το 2004 θα αυξηθούν στα 78,8 και 84,0 έτη, αντίστοιχα, 
το 2050), και 

- υψηλή μετανάστευση (ο καθαρός ετήσιος αριθμός μεταναστών από 53 
χιλιάδες άτομα περίπου το 2004 κλιμακώνεται μειούμενος στις 44 χι
λιάδες άτομα το 2050), 

μπορεί να αποδώσει κατά τους υπολογισμούς του ΚΕΠΕ εργατικό δυναμικό 
5.015.476 ατόμων το 2050, που αντιστοιχεί στο 104,1% του εργατικού δυνα
μικού του έτους 2004. Πρόκειται για την υψηλότερη εκτίμηση του εργατικού 
δυναμικού, που βασίσθηκε στην υπόθεση εργασίας ότι η ανεργία θα μειωθεί 
από 10% σε 3,5% το 2035 και θα παραμείνει στο χαμηλό αυτό ποσοστό μέχρι 
το 2050, και στα αυξημένα ποσοστά συμμετοχής κατά φύλο και ηλικία του 
πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό, που είναι τα παρακάτω ποσοστά συμμε
τοχής στο εργατικό δυναμικό (όπως αναφέρονται στον Πίνακα 2 της εν λόγω 
μελέτης του ΚΕΠΕ): 
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Έτος 

2003 

2050 

2003 

2050 

Ομάδα ηλικιών 

16-19 

13,1 

30,0 

8,5 

25,0 

20-24 

61,6 

76,0 

51,1 

63,0 

25-34 

93,9 

94,0 

72,0 

78,0 

35-44 45-54 

Ανδρών 

96,6 

97,0 

91,8 

92,0 

Γυναικών 

67,9 

80,0 

54,4 

75,0 

55-59 

74,4 

75,0 

32,3 

55,0 

60-64 

46,0 

50,0 

20,7 

25,0 

65+ 

8,1 

13,0 

2,5 

7,0 

Από τη μελέτη του ΚΕΠΕ προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων ακόμη 
και με τη συγκριτικά υψηλότερη εκτίμηση -με τη χαμηλή ανεργία και τα 
υψηλά ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό- από την 
πλευρά της προσφοράς εργασίας υπολείπεται κατά περίπου 450 χιλιάδες ερ
γαζόμενους της εκτίμησης από την πλευρά της ζήτησης εργασίας -ακόμη και 
με το απαισιόδοξο σενάριο στο οποίο προβλέπεται αύξηση της απασχόλη
σης κατά 0,5% ετησίως- για τη χρονική περίοδο 2003-2050. Όπως αναφέρε
ται στη μελέτη, αυτό σημαίνει! ότι, αν και είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό 
λόγω της μακράς ιστορίας σε πλεονάσματα του συντελεστή σε ανθρώπινο 
δυναμικό, η δημογραφική δυναμική θα αποτελέσει μείζον πρόσκομμα στην 
αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. 

Περιθώρια για περαιτέρω αύξηση της προσφοράς εργασίας ίσως υπάρ
χουν στις μεγάλες ηλικίες 55 ετών και άνω, μετά από ρυθμίσεις με τρόπους 
που θα ευνοούν την αύξηση των ποσοστών συμμετοχής του πληθυσμού με
γάλης ηλικίας στον εργατικό πληθυσμό. Η αύξηση στο μέγιστο βαθμό των 
ποσοστών αυτών έχει εκτιμηθεί ότι μπορεί να αποδώσει επιπλέον 70 χιλιάδες 
άτομα, μειώνοντας έτσι το έλλειμμα των 450 χιλιάδων εργαζομένων στις 380 
χιλιάδες. Τέλος, στη μελέτη αυτή εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί πρόσθετη συ
νολική μεταναστευτική εισροή από 3.042-3.081 χιλιάδες για τη χρονική πε
ρίοδο 2005-2050 για να εξασφαλισθεί η προσφορά επιπλέον 380 χιλιάδων 
εργαζόμενων, ώστε να ισούται με τη ζήτηση εργασίας που απαιτείται για την 
πραγματοποίηση του απαισιόδοξου σεναρίου οικονομικής ανάπτυξης. Επι
σημαίνεται στη μελέτη του ΚΕΠΕ ότι τα μεγέθη αυτά, ενώ είναι συγκριτικά 
μικρά σε σχέση με την παγκόσμια προσφορά μεταναστών, είναι μεγάλα ως 
προς τις κοινωνικές αντοχές μιας μικρής χώρας όπως η δική μας και «ενα
πόκειται στην ελληνική κοινωνία να αποφασίσει είτε να δεχθεί περισσότε-
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ρους μετανάστες με ό,τι αυτό συνεπάγεται είτε να αλλάξει πρότυπα συμπε
ριφοράς που έχουν υιοθετηθεί σχετικά πρόσφατα και να δεχθεί εντονότερη 
κινητοποίηση του εγχώριου πληθυσμού στην παραγωγική διαδικασία και αύ
ξηση της γεννητικότητας». 

3.4. Αποτελέσματα πρόσφατων αναλογιστικών μελετών 

Με βάση μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006 οι ασφαλιστικές 
δαπάνες για την Ελλάδα αναμένονταν να αυξηθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ 
από 10,3% το 2007 στο 22,6% του ΑΕΠ το 2050. Με βάση όμως την πρό
βλεψη του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) 2008-11 και 
αφού έχει ήδη ψηφιστεί ο Νόμος 3655/08 οι δαπάνες συντάξεων αναμένεται 
να αυξηθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 11,7% το 2007 στο 24,1 % το 2060. 

3.4.1. Η αναλογιστική μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 

ΙΚΑ και ΟΓΑ: Στο προκαταρκτικό τεχνικό σημείωμα της αναλογιστικής 
αυτής μελέτης, της οποίας η εκπόνηση έχει ανατεθεί από το ελληνικό κρά
τος στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΓΕ), περιλαμβάνονται τα αποτελέ
σματα αναλογιστικών προβλέψεων των συνταξιοδοτικών σχημάτων του ΙΚΑ 
και του ΟΓΑ για τη χρονική περίοδο 2005-2050. Οι εκτιμήσεις του σημει
ώματος αυτού δείχνουν, όπως και όλες οι εκτιμήσεις άλλων φορέων που 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι ένας ταχέως γηράσκων πληθυσμός 
οδηγεί σε φθίνουσα σχέση τον αριθμό των ασφαλισμένων (ατόμων που συ
νεισφέρουν τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια του έτους) ως προς τον 
αριθμό των συνταξιούχων στο ΙΚΑ -από 2,51 το 2005 σε 0,98 το 2055. Επί
σης δείχνουν ότι τα έσοδα του ΙΚΑ μόνο από τις εισφορές (χωρίς τις επιχο
ρηγήσεις και την εισφοροδιαφυγή) υπολείπονται όλο και περισσότερο των 
αναγκαίων κονδυλίων για την καταβολή των παροχών (χωρίς το διοικητικό 
κόστος). Δηλαδή το έλλειμμα, που ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ εσόδων 
από εισφορές και δαπανών για ασφαλιστικές παροχές, από 0,76% του ΑΕΠ 
το 2005, θα αυξηθεί στο 7,24% το 2055. 

Καλύτερη εικόνα παρατηρείται στα οικονομικά δεδομένα του ΟΓΑ. Η εκτί
μηση είναι ότι δεν θα σημειωθεί μεγάλη διαφοροποίηση στο μέλλον και ότι, 
πέραν των εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές, θα απαιτηθούν λιγότερα 
-περίπου 0,9% του ΑΕΠ από 1,5% το 2005- για να καλυφθούν οι παροχές 
όλων των κλάδων. Οι συνολικές παροχές του κλάδου βασικής σύνταξης από 
1,51% του ΑΕΠ το 2005 θα περιορισθούν στο 0,29% το 2055, καθώς ο βασι-
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κός κλάδος σύνταξης του ΟΓΑ κλείνει, ενώ οι δαπάνες για παροχές των κλά
δων κύριας και πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ θα παρουσιάσουν αυξητική 
τάση. Οι κλάδοι κύριας και πρόσθετης ασφάλισης για σύνταξη μετά την 
έναρξη τους -τα έτη 1997 και 1987, αντίστοιχα- ωριμάζουν όλο και περισ
σότερο, γι' αυτό και τα έσοδα τους από εισφορές μετά την αφαίρεση των 
δαπανών για παροχές από 0,02% του ΑΕΠ το 2007 εκτιμάται ότι θα αυξη
θούν στο 0,53% το 2055. 

Οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης του ΔΓΕ που αφορούν την 
προβολή του συνολικού πληθυσμού και των μακροοικονομικών μεγεθών (πραγ
ματικό ΑΕΠ και ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό) προέρχονται από 
εκτιμήσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γήρανση 
του Πληθυσμού (EUAWG). Πρέπει να σημειωθεί ότι βασικό χαρακτηριστικό των 
εκτιμήσεων της EUAWG, όσον αφορά τις προβλέψεις των βασικών μακροοι
κονομικών μεταβλητών, είναι η δημογραφική οπτική και όχι η συνεκτίμηση των 
δημογραφικών δεδομένων της ζήτησης εργασίας και των προοπτικών της οι
κονομίας. Γι' αυτό οι προβλέψεις της μελέτης αυτής που αναφέρονται στο πο
σοστό των ελλειμμάτων του Ι ΚΑ και ΟΓΑ ως προς το ΑΕΠ είναι σκόπιμο να 
αντιμετωπισθούν με μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, λόγω του μακροχρόνιου ορί
ζοντα των 50 ετών (όπως αναφέρεται και στο παραπάνω σημείωμα), και επι
πλέον γιατί οι υποθέσεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη, σε αντίθεση με τις 
δημογραφικές υποθέσεις, έχουν αντιμετωπισθεί πολύ συνοπτικά. 

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε τα 
παρακάτω: 

α) Η πρόβλεψη για το συνολικό πληθυσμό συγκλίνει με το βασικό σενάριο 
της ΕΣΥΕ και η σχέση πληθυσμός 15-64/πληθυσμός 65+ μειώνεται πολύ ση
μαντικά, από 3,74 το 2005 φθίνει στο 1,70 το 2055. Από την εξέλιξη της σχέ
σης αυτής και μόνο καταλαβαίνει κανείς την κρισιμότητα του προβλήματος 
που θα αντιμετωπίζει στο μέλλον το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο. 

β) Ενώ η εξέλιξη του πιθανού ελλείμματος του Ι ΚΑ φαίνεται να παίρνει σο
βαρές διαστάσεις, όμως το μέγεθος του ως ποσοστό του ΑΕΠ υπερεκτιμά-
ται, αφού σύμφωνα με τη βασική υπόθεση το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί 
από 170.418 εκατομμύρια ευρώ το 2005 σε 313.344 το 2050 (υπόθεση 
EUAWG), με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,36%, το οποίο μπορεί να χαρα
κτηρισθεί σχετικά μικρό. Στη μελέτη του ΚΕΠΕ προβλέπεται, σύμφωνα με το 
απαισιόδοξο σενάριο, υψηλό ποσοστό (2%) αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ. 
Η αλλαγή και μόνο της υπόθεσης για το πραγματικό ΑΕΠ, δηλαδή 2% ετή-
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σιος ρυθμός αύξησης αντί 1,36%, σημαίνει ότι το προβλεπόμενο έλλειμμα 
του Ι ΚΑ ως ποσοστό το ΑΕΠ θα είναι μικρότερο κατά περίπου 2 μονάδες 
(5,29% αντί 7,24%) το 2055. Επομένως, μάλλον θα πρέπει να μας απασχο
λήσει η αξιοπιστία των προβλέψεων της αναλογιστικής μελέτης του ΔΓΕ, ει
δικότερα αυτών που αναφέρονται στην εξέλιξη των οικονομικών του 
ασφαλιστικού συστήματος σε σχέση με το ΑΕΠ. 

Η μελέτη του ΚΕΠΕ «αποτελεί προϋπόθεση για την σύνταξη αξιόπιστης 
αναλογιστικής μελέτης κατά ασφαλιστικό ταμείο» αφού «ο μελλοντικός αριθ
μός των εργαζομένων, η κατανομή τους κατά κλάδο οικονομικής δραστη
ριότητας και η ως εκ τούτου πιθανολογούμενη κατανομή τους κατά 
ασφαλιστικό ταμείο, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας 
αντιμετωπίζονται με την πρέπουσα οικονομική ανάλυση». 

Δημόσιοι υπάλληλοι: Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του Διεθνούς 
Γραφείου Εργασίας9 εάν δεν γίνουν παρεμβάσεις στο σύστημα συνταξιοδό
τησης του Δημοσίου, το βάρος για τη χρηματοδότηση του θα είναι μεγάλο 
στο μέλλον. 

s Η σχέση ασφαλισμένων/συνταξιούχων, ακόμη και αν δεν αυξηθεί ο 
αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, θα πέσει στο 1 το 2055 από 1,63 
που ήταν το 2005. Δηλαδή σε κάθε ασφαλισμένο θα αντιστοιχεί ένας 
συνταξιούχος, μια ασφαλιστική σχέση που δεν μπορεί στηρίξει το σύ
στημα συντάξεων με βάση τις εισφορές. 

s Το ετήσιο έλλειμμα του συστήματος ασφάλισης των δημοσίων υπαλ
λήλων, που το 2005 ήταν 3,3 δισ. ευρώ (1,9% του ΑΕΠ), θα αρχίσει να 
αυξάνεται ιδιαίτερα από το 2013 και μετά φτάνοντας στα 5,1 δισ. ευρώ 
(2% του ΑΕΠ) και το 2015 στα 5,7 δισ. ευρώ). Από το 2025 η επιδείνωση 
θα είναι ραγδαία (έλλειμμα 10,6 δισ. ευρώ), για να φτάσει το 2055 στα 
35,2 δισ. ευρώ και στο 2,24% του ΑΕΠ. 

3.4.2. Η αναλογιστική μελέτη για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων 

Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 

Η μελέτη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που 

9. International Labour Office, Social Security Department, International Financial and 
Actuarial Service, GREECE - Preliminary technical note to the National Actuarial Authority-
Actuarial projection results of the National pension scheme of Public Servants as of 31 De
cember 2005, ILOGREECE/TW, Geneva, 18 July 2008. 
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την δημοσιοποίησε τον Αύγουστο του 2008, προβλέπει ότι το έλλειμμα του 
οργανισμού θα φτάσει τα 51,9 δισεκατομμύρια ευρώ στα επόμενα 40 χρόνια. 

Ο ΟΑΕΕ, που έχει τον τρίτο μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό εξόδων 
μετά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον ΟΓΑ (πλησιάζει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ), εμ
φανίζει ελλειμματικούς προϋπολογισμούς τα τελευταία χρόνια και θα αντι
μετωπίσει σοβαρό πρόβλημα επάρκειας κεφαλαίων την επόμενη 20ετία. Η 
μέση μηνιαία σύνταξη είναι μόλις 525 ευρώ, ενώ το ποσοστό των συνταξι
ούχων με σύνταξη πάνω από τα 1.000 ευρώ δεν ξεπερνά το 5%. Το ποσοστό 
αναπλήρωσης δεν ξεπερνά το 70% (υπερβαίνει το 100% μόνο για πρώην 
ασφαλισμένους του TEBE που έχουν υπαχθεί σε μεγάλες ασφαλιστικές κα
τηγορίες). Η περιουσία του (588 εκατομμύρια ευρώ 31/12/2007) μπορεί να 
καλύψει μόλις το 1,21% των υποχρεώσεων για πληρωμές συντάξεων, ενώ 
για την καταβολή των συντάξεων απαιτούνται συνολικά 20 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Το ποσό αυτό θα έπρεπε να υπάρχει στο Ταμείο προκειμένου να εξα
σφαλιστεί η επάρκεια για μελλοντικές πληρωμές των ήδη συνταξιούχων. Η 
βιωσιμότητα και η αναλογιστική ισορροπία του ΟΑΕΕ δεν μπορεί να επι
τευχθεί με παραμετρικές αλλαγές (όπως αύξηση εισφορών, μείωση συντά
ξεων και ποσοστών αναπλήρωσης, αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης). 
Απαιτείται κρατική χρηματοδότηση10 για να διασφαλιστούν οι συντάξεις των 
ελευθέρων επαγγελματιών. 

3.5. Οι προοπτικές για το συνταξιοδοτικό μας σύστημα 

Από τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες ως πο
σοστό του ΑΕΠ προκύπτει ότι οι δημογραφικοί παράγοντες -οι επιπτώσεις 
των οποίων έχουν εκτιμηθεί με μικρό σφάλμα, αφού τα περιθώρια αλλαγών 
ως προς τα ποσοστά γεννητικότητας και το προσδόκιμο επιβίωσης είναι 
πολύ στενά για τις επόμενες δεκαετίες- θα δημιουργήσουν οικονομικά προ
βλήματα στη βιωσιμότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Επο
μένως, τα οικονομικά προβλήματα του συστήματος θα μπορούσαν να 
περιοριστούν από αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυνα
μικό και της απασχόλησης. 

10. Έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι, για να αντιμετωπιστούν τα προ
βλήματα ρευστότητας του ΟΑΕΕ και να καλυφθεί σταδιακά (μέσα στα επόμενα 70 χρό
νια) το έλλειμμα του, χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα η ετήσια χρηματοδότηση του 
Οργανισμού -με 0,5% του ΑΕΠ- από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
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Γενικά, στα συστήματα συνταξιοδότησης τα υψηλά ποσοστά απασχόλη
σης έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις προβλέψεις των δαπανών. Διότι, από 
τη μια πλευρά, η απασχόληση περισσότερων ατόμων για περισσότερα χρό
νια αυξάνει τις απαιτήσεις συνταξιοδότησης και τις σχετικές δαπάνες, και 
από την άλλη, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης αυξάνουν την αναλογία 
εργαζομένων/συνταξιούχων, που καθορίζει το ποσοστό εισφορών των δια
νεμητικών συστημάτων, και επίσης αυξάνουν τα έσοδα από εισφορές των 
συστημάτων αυτών. Επομένως, τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά απασχό
λησης θα μπορούσαν, θεωρητικά, να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και δη
μοσιονομικές προκλήσεις από τη γήρανση του πληθυσμού. Όμως κάτι 
τέτοιο, όπως προκύπτει και από την προηγούμενη ανάλυση, δεν προβλέπε
ται να παρατηρηθεί στη χώρα μας. 

Η οικονομική κατάσταση του συνταξιοδοτικού μας συστήματος θα μπορεί 
να μην επηρεασθεί πολύ αρνητικά από την υπογεννητικότητα, εάν θα υπάρ
χει ανάπτυξη και αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων. Αύξηση της 
απασχόλησης μπορεί να προέλθει από αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 
του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό, ειδικότερα των γυναικών και του 
πληθυσμού ηλικίας 55 έως 64 ετών, και από μείωση της ανεργίας, ενώ το 
τυχόν έλλειμμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας θα μπορούσε να 
καλυφθεί από εισροή μεταναστών σε παραγωγικές ηλικίες. Οι βελτιώσεις 
στη συμμετοχή και τα ποσοστά απασχόλησης θα απαιτήσουν μεταρρυθμί
σεις που θα συνδυάσουν μια αύξηση στα ποσοστά γεννητικότητας με μια 
συνεχή άνοδο στα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών. Τα υψηλότερα πο
σοστά συμμετοχής των γυναικών μπορεί να απαιτήσουν πρόσθετες δημό
σιες δαπάνες (ή φορολογικά κίνητρα) σε υποδομές για τη μέριμνα των 
παιδιών και μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερα έξοδα για τη φροντίδα των 
παιδιών (λόγω της μικρότερης υποστήριξης που θα παρέχεται από τις οικο
γένειες). 

Η υψηλότερη απασχόληση αυξάνει την παραγωγή και το απόθεμα των 
πόρων που μπορεί να μοιραστούν οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, χωρίς 
όμως αυτό από μόνο του να μπορεί να αποτρέψει την αύξηση των δημοσίων 
συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή στην περίπτωση 
του συνταξιοδοτικού μας συστήματος, ακόμη και με συνδυασμένη βελτίωση 
στα ποσοστά συμμετοχής και απασχόλησης και με τις περισσότερο ευνοϊ
κές οικονομικές εξελίξεις, τα οικονομικά προβλήματα δεν φαίνεται να επι
λύονται. Θα οξύνονται λόγω της αύξησης των συνταξιούχων και θα 
επιδεινώνονται λόγω της δομής των ανισοτήτων και δυσλειτουργιών του συ-
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στήματος, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να αυξάνονται οι δημόσιες συντα
ξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ και να ασκούνται δημοσιονομικές 
πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Γι' αυτό θα απαιτηθούν σημαντικές αλλαγές 
στη δομή και τις παραμέτρους του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η εμπειρία 
από άλλες χώρες της ΕΕ, οι οποίες έχουν ήδη αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
του συνταξιοδοτικού τους συστήματος, που δημιουργούνται κυρίως λόγω 
της γήρανσης του πληθυσμού, και έχουν εξασφαλίσει την οικονομική βιωσι
μότητα τους, θα ήταν χρήσιμη (περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5), ώστε να δι
ευκολύνει στην αναζήτηση λύσεων για τα προβλήματα του ασφαλιστικού μας 
συστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Τα αποτελέσματα των μελετών που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κε
φάλαιο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι χειροτερεύει η σχέση D (εργαζόμε
νοι/συνταξιούχοι) και ότι θα οδηγηθούμε σε αλλαγές στις συντάξεις ή/και 
στη χρηματοδότηση τους. Τέτοιου είδους όμως αλλαγές ασκούν επιδράσεις 
-μεγαλύτερες ή μικρότερες- στην οικονομία κάθε χώρας. Η γνώση των επι
δράσεων αυτών στα μακροοικονομικά μεγέθη εξασφαλίζει ένα πλεονέκτημα 
για τον οικονομικό και κοινωνικό προγραμματισμό κάθε χώρας. Γι' αυτό η 
παρακολούθηση των επιπτώσεων από τις αλλαγές αυτές στα μακροοικονο
μικά μεγέθη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση 
στατιστικών στοιχείων και μεθόδων ανάλυσης και αξιολόγησης. Οι μέθοδοι 
που θεωρείται ότι μπορούν να αποδώσουν την εικόνα της πραγματικής κα
τάστασης, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε έτσι να μπορούν να λη
φθούν τα αποδοτικότερα μέτρα πολιτικής σχετικά με το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης, είναι οι εξής: 

- Αναλογιστική μελέτη, η οποία μπορεί να καλύπτει ένα συγκεκριμένο τα
μείο ή ολόκληρο το συνταξιοδοτικό σύστημα. 

- Οικονομετρικό υπόδειγμα, δηλαδή ένα μακροοικονομικό υπόδειγμα με 
εξισώσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση ή ένα επιμέρους υπόδειγμα 
που αναφέρεται στην κοινωνική ασφάλιση και είναι συνδεδεμένο με ένα γε
νικότερο μακροοικονομικό υπόδειγμα. 

Η αναλογιστική προσέγγιση είναι η καταλληλότερη μεθοδολογική προ
σέγγιση για την πιθανή πορεία των οικονομικών δεδομένων συγκεκριμένου 
ταμείου και είναι επίσης ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά το συντα
ξιοδοτικό σύστημα στο σύνολο του. Οι αναλογιστικές μελέτες για το σύνολο 
του συνταξιοδοτικού συστήματος, επειδή αδυνατούν να συμπεριλάβουν τις 
αλληλεπιδράσεις όλων των μεταβλητών που επηρεάζουν τα μακροοικονο
μικά μεγέθη και το ασφαλιστικό σύστημα, επεξεργάζονται πολλά σενάρια με 
διάφορες υποθέσεις για τις δημογραφικές και οικονομικές μεταβλητές, 
χωρίς να προσδιορίσουν με αξιοπιστία το σενάριο για την πλέον πιθανή πο-
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ρεία των οικονομικών εισροών και εκροών του συστήματος. Τα οικονομε
τρικά υποδείγματα θεωρούνται ότι μπορεί να εκτιμήσουν τις αλληλεπιδρά
σεις του ασφαλιστικού συστήματος και του οικονομικού γίγνεσθαι, διότι το 
μακροοικονομικό υπόδειγμα επιτρέπει τη σύνδεση κοινωνικής ασφάλισης και 
μακροοικονομικού συστήματος, και εξασφαλίζει την εκτίμηση και αξιολό
γηση των αποτελεσμάτων από τις επιδράσεις που ασκούνται από το σύνολο 
της οικονομίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και των αποτελεσμά
των από τις επιδράσεις που η κοινωνική ασφάλιση ασκεί στο μακροοικονο
μικό σύστημα. 

Το ασφαλιστικό σύστημα, και ειδικότερα το συνταξιοδοτικό σύστημα, παί
ζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως σε όλες τις χώρες, και στην ελληνική οι
κονομία. Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στα μακροοικονομικά μεγέθη 
των αλλαγών πολιτικής που πιθανόν να επιχειρηθούν στο σύστημα κοινωνι
κής ασφάλισης μπορεί να γίνουν κατανοητές με μεθόδους που προσδιορί
ζουν ποσοτικά τα αποτελέσματα οποιασδήποτε πραγματικής ή πιθανής 
παρέμβασης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Ως μια τέτοια μέθοδος 
στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται το μακροοικονομικό υπόδειγμα που ανα
πτύσσεται στη μελέτη Ζερβού Φ. (2002), Social insurance system of Greece 
-An econometric model, ΚΕΠΕ. To υπόδειγμα αυτό μας δίνει εκτίμηση των 
επιπτώσεων που προκαλούνται από αυξομειώσεις των συντάξεων ή/και των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στα μακροοικονομικά μεγέθη. Επιχειρείται 
εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι αλλαγές του συνταξιοδο
τικού συστήματος στη διάρθρωση του εθνικού εισοδήματος και πώς μπο
ρούν να επηρεάσουν το ρυθμό ανόδου της οικονομίας και επομένως και τα 
έσοδα του συστήματος. 

4.1. Το οικονομετρικό υπόδειγμα 

Το υπόδειγμα αυτό είναι ένα απλό ετήσιο μακροοικονομικό υπόδειγμα για 
την ελληνική οικονομία του οποίου οι εξαρτημένες και ανεξάρτητες μετα
βλητές δίδονται παρακάτω: 

Ενδογενείς μεταβλητές 

1. CPR Ιδιωτική εθνική κατανάλωση σε τιμές 1995 
2. IPR Ιδιωτικές επενδύσεις σε τιμές 1995 
3. XTR Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε τιμές 1995 
4. MTR Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε τιμές 1995 

99 



Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

ΑΕΠ σε τιμές αγοράς 
ΑΕΠ σε τιμές συντελεστών παραγωγής 
Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας 
Κατά κεφαλήν ετήσιες αμοιβές 
Αποπληθωριστής ΑΕΠ 
Δείκτης τιμών καταναλωτή 
Δείκτης χονδρικής (Βιομηχανικός τομέας 
Μέση ετήσια σύνταξη 
Σύνολο συντάξεων 
Τρέχουσες μεταβιβάσεις 
Άμεσοι φόροι 
Εισόδημα εκτός εργασίας 
Προσφορά εργασίας 
Ζήτηση εργασίας 
Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα 
Διαθέσιμο εισόδημα 

Επενδύσεις σε κατοικίες σε τιμές 1995 
Μεταβολή αποθεματικών σε τιμές 1995 
Δημόσια κατανάλωση σε τιμές 1995 
Επενδύσεις Γενικής Κυβέρνησης σε τιμές 1995 
Δείκτης τιμών εξαγωγών 
Δείκτης τιμών εισαγωγών 
Δείκτης τιμών πετρελαίου 
Εξωτερική ζήτηση 
Ενεργός πληθυσμός (15-64 ετών) 
Καθαροί έμμεσοι φόροι 
Κατά κεφαλήν εργοδοτικές εισφορές 
Συνταξιούχοι κύριας ασφάλισης 

Ψευδομεταβλητή 

D82 1982= 1, μηδέν για την υπόλοιπη χρονική περίοδο. 

Μια πολύ συνοπτική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τις ενδο
γενείς μεταβλητές του υποδείγματος αυτού, το οποίο δίνει έμφαση στις άμε
σες και έμμεσες επιπτώσεις της ελληνικής οικονομίας ως αποτέλεσμα των 
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αλλαγών πολιτικής που πιθανόν να επιχειρηθούν στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης, περιγράφεται παρακάτω. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα απεικονί
ζει τον τρόπο προσδιορισμού του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προ
ϊόντος σε τιμές αγοράς και του πραγματικού Διαθέσιμου Εισοδήματος. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιμές αγοράς και τιμές του 1995 ως 
ενδογενής μεταβλητή είναι το άθροισμα των τεσσάρων εξωγενών μεταβλη
τών σε πραγματικές τιμές (δημόσια κατανάλωση, επενδύσεις Γενικής Κυ
βέρνησης, επενδύσεις σε κατοικίες, και μεταβολή αποθεματικών) και των 
παρακάτω ενδογενών μεταβλητών: 

- Ιδιωτική εθνική κατανάλωση σε σταθερές τιμές ως συνάρτηση του πραγ
ματικού διαθέσιμου εισοδήματος και της πραγματικής κατανάλωσης του 
προηγούμενου έτους. 

- Ιδιωτικές επενδύσεις σε σταθερές τιμές ως συνάρτηση του πραγματι
κού ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος, του επιτοκίου και των πραγ
ματικών επενδύσεων του προηγούμενου έτους. 

- Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές. Επηρεάζονται αρ
νητικά από τις σχετικές τιμές -οι οποίες μετρούνται ως αναλογία των τιμών 
παραγωγού στο μη γεωργικό τομέα και των τιμών εξαγωγών- και θετικά από 
την εξωτερική ζήτηση, και 

- Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές. Επηρεάζονται αρ
νητικά από τις σχετικές τιμές των εισαγωγών ως προς τις εγχώριες τιμές, 
και θετικά από την εσωτερική ζήτηση. 

Γο Διαθέσιμο εισόδημα σε τιμές 1995 ως ενδογενής μεταβλητή ισούται 
με το άθροισμα των παρακάτω ενδογενών μεταβλητών: 

- Συνολικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας σε σταθερές τιμές. Προσδιο
ρίζονται από το γινόμενο της μέσης ετήσιας ονομαστικής αμοιβής, αποπλη-
θωρισμένης με το δείκτη τιμών καταναλωτή, επί την απασχόληση. 

- Συνολικές δαπάνες για συντάξεις σε σταθερές τιμές. Είναι το γινόμενο 
της μέσης ετήσιας σύνταξης, αποπληθωρισμένης με το δείκτη τιμών κατα
ναλωτή, επί τον αριθμό των συνταξιούχων της κύριας ασφάλισης. 

- Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε σταθερές τιμές ως συνάρτηση των συνολι
κών αμοιβών εξαρτημένης εργασίας αποπληθωρισμένες με το δείκτη τιμών 
καταναλωτή. 

- Πραγματικά εισοδήματα εκτός εργασίας των νοικοκυριών ως συνάρτηση 
των συνολικών αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, αποπληθωρισμένης με το 
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δείκτη τιμών καταναλωτή, και των πραγματικών εισοδημάτων εκτός εργα
σίας του προηγούμενου έτους. 

- Άμεσοι φόροι σε σταθερές τιμές. Είναι μια συνάρτηση του πραγματικού 
διαθέσιμου εισοδήματος (πριν την αφαίρεση των άμεσων φόρων). 

Επίσης το υπόδειγμα περιλαμβάνει και παραμέτρους κοινωνικής πολιτι
κής, με σημαντικότερες τη μέση σύνταξη και το μέσο ποσοστό εργοδοτικών 
εισφορών. 

Η μέση ετήσια πραγματική σύνταξη συναρτάται με τις μέσες πραγματικές 
αμοιβές εξαρτημένης εργασίας και την πραγματική ετήσια σύνταξη του προ
ηγούμενου έτους. Επίσης στην εξίσωση εκτίμησης της μέσης σύνταξης εισά
γεται η ψευδομεταβλητή με τιμή (1) για το έτος 1982 και (0) για την υπόλοιπη 
χρονική περίοδο, για να διορθώσει τη δομική δυσλειτουργία που παρατηρεί
ται ως συνέπεια της μεγάλης αύξησης των συντάξεων κατά το έτος 1982. 

Το μέσο ποσοστό εργοδοτικών εισφορών επιδρά στις τιμές και στις αμοι
βές. Η μέση ετήσια ονομαστική αμοιβή (μισθός και εισφορά ασφαλισμένου) 
επηρεάζεται από τον πληθωρισμό, την παραγωγικότητα της εργασίας (ΑΕΠ 
σε τιμές συντελεστών παραγωγής/Απασχόληση), τις εργοδοτικές εισφορές 
και από την πίεση που ασκεί η αγορά εργασίας -ζήτηση (απασχόληση)/προ-
σφορά εργασίας. Η ζήτηση εργασίας είναι μια συνάρτηση του κόστους ερ
γασίας (αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές) και των τιμών παραγωγού 
(δείκτης χονδρικής στο μη γεωργικό τομέα), ενώ η προσφορά εργασίας 
προσδιορίζεται από τον ενεργό πληθυσμό (15-64 χρόνων). 

Τρεις εξισώσεις τιμών συμπεριλαμβάνονται στο υπόδειγμα: ο αποπληθω-
ριστής του ΑΕΠ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης χονδρικής στο μη 
γεωργικό τομέα (του βιομηχανικού τομέα). Οι τρεις δείκτες τιμών καθορί
ζονται από το κόστος εργασίας (αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές), επιπλέον 
δε ο αποπληθωριστής ΑΕΠ καθορίζεται και από τις τιμές εισαγωγών και ο βιο
μηχανικός δείκτης καθορίζεται και από το δείκτη τιμών του πετρελαίου. 

4.2. Η δομή του υποδείγματος 

Η παρουσίαση της γενικής δομής του υποδείγματος και των συμπερι
λαμβανόμενων εξισώσεων και ταυτοτήτων δίδεται παρακάτω: 

Εξισώσεις 

1. CPR = f (YD/PC, CPR-1) 

2. IPR = f (OSISI, ER, IPR-1) 
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3. XTR = ΐ (PHI/ΡΕ, WFD) 

4. MTR = f (ΡΜ/ΡΗΙ, Υ) 

5. W = f [(PHI x YFB/LI x 1/1+Α), LI/LS] 

6. Ρ1 = f [ W x ( 1 + A ) , ΡΜ] 

7. PC = f [ W x ( 1 + A ) ] 

8. PHI = f [Wx(1+A), Poil] 

9. PEN/PC = f [(W/PC), (PEN/PC) - 1, D82] 

10.OTR/PC = f (WI/PC) 

11.TD/PC = f [(WI/PC) + (PENS/PC) + (OTR/PC) + (OIH/PC)] 

12.0IH/PC = f [(WI/PC) - 1, (OIH/PC) - 1] 

13.LS = f [WPOP, LS-1] 

14.LI = f [ ( W x (1+A)/PHI)H), LI - 1] 

Ταυτότητες 

15.Y/P1 =YR=[CPR + IPR + IPHR + INV + CGR + IGR + XTR-MTR)] 

16.YFB =YR-TIS/P1 

17.PENS/PC = (PEN/PC) x R 

18.WI =WXLI 

19.0SN =(Y-TIS-WI)/P1 

20.YD/PC = (WI/PC) + ((PENS)/PC) + (OTR/PC) + (OIH/PC) - (TD/PC). 

Οι εκτιμήσεις των εξισώσεων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, οι 
οποίες ενσωματώνονται στο υπόδειγμα, δίδονται στο Παράρτημα 2. Το μα
κροοικονομικό υπόδειγμα πολλαπλών εξισώσεων εκτιμάται ώστε να λογα
ριάσει όλες τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ του συνόλου των μεταβλητών. Η 
απεικόνιση των πραγματικών τιμών των ενδογενών μεταβλητών για τη χρο
νική περίοδο 1973-2004 και των τιμών που λαμβάνουν οι μεταβλητές αυτές 
μετά την ταυτόχρονη δυναμική επίλυση του υποδείγματος παρουσιάζονται 
επίσης στο Παράρτημα 2. Η σύγκριση των πραγματικών τιμών των ενδογε
νών μεταβλητών με τις θεωρητικές τιμές της ταυτόχρονης δυναμικής επίλυ
σης του υποδείγματος αποδεικνύουν την καταλληλότητα του υποδείγματος 
για τη χρησιμοποίηση του στις προσομοιώσεις που επιχειρούνται στο κεφά
λαιο αυτό και οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την εξαγωγή συμπερα
σμάτων, όσον αφορά τις επιπτώσεις που ασκούν αλλαγές πολιτικής στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στα μακροοικονομικά μεγέθη. 
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4.3. Αποτελέσματα υποθετικών αλλαγών πολιτικής 

Το παραπάνω υπόδειγμα χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει τα αποτελέ
σματα υποθετικών αλλαγών πολιτικής, οι οποίες μπορεί να είναι: 

- Μια αύξηση (του πραγματικού και όχι του ονομαστικού ποσοστού) των 
εργοδοτικών εισφορών η οποία μπορεί να προέλθει από τη μείωση της ει-
σφοροδιαφυγής - Σενάριο 1. 

- Μια αύξηση ή μείωση των συντάξεων - Σενάριο 2. 

- Μια ισοδύναμη αύξηση ή μείωση των εμμέσων φόρων - Σενάριο 3. 

- Μια ισοδύναμη αύξηση ή μείωση των αμέσων φόρων - Σενάριο 4. 

4.3.1. Αποτελέσματα από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών - Σενάριο 1 

Υποθέτουμε ότι οι εργοδοτικές εισφορές που είχαν βεβαιωθεί και ει
σπραχθεί την περίοδο 2000-2004 ήταν μεγαλύτερες κατά 10% κατά έτος, 
επομένως και το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών ως προς τις κατά κε
φαλήν αμοιβές θα ήταν αυξημένο κατά 10%. Τα αποτελέσματα από μια τέ
τοια υποτιθέμενη αύξηση και οι επιδράσεις στα μακροοικονομικά μεγέθη, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από το υπόδειγμα μας, αναφέ
ρονται στον Πίνακα 4.1. Συγκεκριμένα στον πίνακα αυτό δίνονται τα ποσοστά 
της διαφοράς των τιμών των εξαρτημένων μεταβλητών του υποδείγματος. 
Δηλαδή των τιμών από τις προσομοιώσεις χωρίς και με την αύξηση κατά 10% 
της ανεξάρτητης μεταβλητής (Α), κατά κεφαλήν εργοδοτικές εισφορές, ως 
προς τις τιμές των εξαρτημένων μεταβλητών του βασικού σεναρίου. 

Τα αποτελέσματα των αλλαγών πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης παρουσιάζονται για δύο ενότητες μεγεθών. Στην πρώτη ενότητα 
παρουσιάζεται ο αντίκτυπος από την αλλαγή της πολιτικής αυτής στη διάρ
θρωση του διαθέσιμου εισοδήματος και στις τιμές και στη δεύτερη ενότητα 
παρουσιάζονται οι επιδράσεις που ασκούνται στην τελική ζήτηση και την 
ισορροπία εξωτερικού εμπορίου. 

Πρώτη ενότητα: Η επίδραση που ασκείται στο πραγματικό διαθέσιμο ει
σόδημα (YDR), το οποίο είναι το άθροισμα των πραγματικών αμοιβών εξαρ
τημένης εργασίας, των δαπανών για συντάξεις, των τρεχουσών μεταβιβάσεων 
των εισοδημάτων εκτός εργασίας και των άμεσων φόρων, από την αύξηση 
των εργοδοτικών εισφορών είναι η συνισταμένη των επιδράσεων στα επιμέ
ρους αυτά μεγέθη, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

Αποτελέσματα από την αύξηση του ποσοστού των εργοδοτικών εισφορών 

Εξαρτημένες μεταβλητές 

W: 

WI: 

PEN: 

PENSR: 

OTR: 

ΟΙΗ: 

TD: 

YDR: 

LI: 

Ρ1: 

PC: 

PHI: 

CPR: 

IPR: 

OSN: 

MTR: 

XTR: 

YFB: 

YR: 

Κατά κεφαλήν αμοιβές 

Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας 

Κατά κεφαλήν σύνταξη 

Σύνολο συντάξεων 

Τρέχουσες μεταβιβάσεις 

Εισόδημα εκτός εργασίας 

Άμεσοι φόροι 

Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα 

Ζήτηση εργασίας 

Αποπληθωριστής ΑΕΠ 

Δείκτης τιμών καταναλωτή 

Δείκτης τιμών χονδρικής 

Ιδιωτική εθνική κατανάλωση 

Ιδιωτικές επενδύσεις 

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα 

Εισαγωγές αγαθών+υπηρεσιών 

Εξαγωγές αγαθών+υπηρεσιών 

ΑΕΠ τιμές συντελεστών παραγωγής 

ΑΕΠ τιμές αγοράς 

2000 

-0,34 

-0,35 

-0,03 

-0,19 

-0,05 

-0,11 

-0,05 

-0,30 

-0,013 

0,025 

0,16 

0,024 

-0,10 

0,09 

0,09 

-0,025 

-0,010 

-0,058 

-0,054 

2001 

-0,59 

-0,61 

-0,18 

-0,42 

-0,10 

-0,39 

-0,22 

-0,47 

-0,022 

0,038 

0,24 

0,039 

-0,19 

0,23 

0,18 

-0,053 

-0,014 

-0,092 

-0,086 

2002 

-0,76 

-0,79 

-0,35 

-0,15 

-0,46 

-0,73 

-0,41 

-0,56 

-0,028 

0,042 

0,27 

0,047 

-0,25 

0,40 

0,27 

-0,062 

-0,013 

-0,093 

-0,087 

2003 

-0,87 

-0,90 

-0,51 

-0,20 

-0,46 

-1,05 

-0,57 

-0,60 

-0,031 

0,042 

0,27 

0,050 

-0,28 

0,61 

0,39 

-0,049 

-0,011 

-0,073 

-0,070 

2004 

-0,93 

-0,96 

-0,63 

-0,24 

-0,45 

-1,31 

-0,67 

-0,58 

-0,030 

0,039 

0,25 

0,050 

-0,28 

0,85 

0,52 

-0,018 

-0,08 

-0,042 

-0,042 

Συνολικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας (WI), κατά κεφαλήν αμοιβές 
(W) και ζήτηση εργασίας (LI): η αύξηση του ποσοστού των εργοδοτικών ει
σφορών προκαλεί μια άμεση αρνητική επίπτωση στις κατά κεφαλήν αμοιβές 
και μια πολύ μικρή μείωση στη ζήτηση εργασίας, με αποτέλεσμα στις συνο
λικές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας να παρατηρείται σχεδόν η ίδια αρνη
τική επίπτωση που παρατηρείται και στις κατά κεφαλήν αμοιβές. 

Αποπληθωριστής ΑΕΠ (Ρ1), δείκτης τιμών καταναλωτή (PC) και δείκτης 
τιμών παραγωγού (PHI): η αύξηση του κόστους εργασίας, λόγω της αύξησης 
του ποσοστού των εργοδοτικών εισφορών, έχει μια άμεση θετική επίδραση 
(αύξηση) και στις τρεις αυτές ενδογενείς μεταβλητές, ενώ η μείωση των κατά 
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κεφαλήν αποδοχών εξαρτημένης εργασίας ασκεί μια έμμεση αλλά μικρότερη 
αρνητική επίδραση (μείωση) στις τρεις αυτές μεταβλητές, με αποτέλεσμα 
να προκύπτει μια πολύ μικρή αύξηση των τιμών. 

Η μέση σύνταξη (PEN) και το σύνολο των δαπανών για συντάξεις (PENS) 
ακολουθούν τη συμπεριφορά των αμοιβών εργασίας, γι' αυτό και η επίπτωση 
από την αύξηση του ποσοστού των εργοδοτικών εισφορών είναι αρνητική. Οι 
αλλαγές στις πραγματικές δαπάνες για συντάξεις συνοψίζουν την επίδραση 
που ασκείται, από την αύξηση του ποσοστού των εργοδοτικών εισφορών, 
στη μέση σύνταξη και στο επίπεδο τιμών. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, 
αλλά το ποσοστό της μείωσης είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της μεί
ωσης της μέσης σύνταξης. 

Οι επιδράσεις στους άμεσους φόρους (TD), στις τρέχουσες μεταβιβάσεις 
(OTR) και στο εισόδημα εκτός εργασίας (ΟΙΗ) ακολουθούν το πρότυπο των 
επιδράσεων που ασκούνται στις αμοιβές εξαρτημένης εργασίας, με αποτέ
λεσμα η επίπτωση από την αύξηση των εισφορών να είναι αρνητική. 

Δεύτερη ενότητα: Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν επηρεάζεται από τις 
αυξομειώσεις των τεσσάρων ενδογενών μεταβλητών - συνολική εθνική κα
τανάλωση, ιδιωτικές επενδύσεις, εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπη
ρεσιών. 

Η συνολική εθνική κατανάλωση (CPR) μειώνεται λόγω της μείωσης του 
διαθέσιμου εισοδήματος. Η μείωση της ζήτησης λόγω της αύξησης των ερ
γοδοτικών εισφορών επιδρά άμεσα και έμμεσα μέσω της επίπτωσης των 
τιμών στις εξαγωγές των αγαθών και υπηρεσιών (ΧΤΡ) και στις εισαγωγές 
των αγαθών και υπηρεσιών (ΜΤΡ). Το αποτέλεσμα είναι θετικό για την πρώτη 
και αρνητικό για τη δεύτερη μεταβλητή. 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (IPR) επηρεάζονται από την αύξηση του ακαθά
ριστου λειτουργικού πλεονάσματος (ενδογενής μεταβλητή), το οποίο αυξά
νεται λόγω της μείωσης των αμοιβών, και επειδή η έμμεση επίδραση από τις 
τιμές είναι μικρή, το αποτέλεσμα στις ιδιωτικές επενδύσεις από την αύξηση 
του ποσοστού των εργοδοτικών εισφορών είναι θετικό. 

Συμπέρασμα: η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών επηρεάζει αρνητικά 
το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα (YDR). Επίσης αρνητική είναι η επίδραση, 
αλλά συγκριτικά σε πολύ μικρότερο ποσοστό, στο πραγματικό ΑΕΠ (Πίνα
κας 4.1). 
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4.3.2. Αποτελέσματα από τη μείωση της μέσης σύνταξης - Σενάριο 2 

Υποθέτουμε ότι η μέση ετήσια σύνταξη μειώνεται 5% κατά έτος για τη χρο
νική περίοδο 2000-2004. Τα αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις χωρίς και 
με την αλλαγή πολιτικής της εξαρτημένης μεταβλητής (PEN), μέση ετήσια 
σύνταξη, και οι επιδράσεις στις υπόλοιπες εξαρτημένες μεταβλητές του υπο
δείγματος, δηλαδή οι διαφορές μεταξύ των τιμών πριν και με τη μείωση κατά 
5% της μέσης ετήσιας σύνταξης, ως ποσοστό επί τοις εκατό των αποτελε
σμάτων προσομοίωσης χωρίς οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή, έχουν υπολογι
στεί και δίδονται στον Πίνακα 4.2. Οι επιδράσεις που ασκούνται, από τη μείωση 
της μέσης σύνταξης, στις ενδογενείς μεταβλητές εξηγούνται παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 

Αποτελέσματα από τη μείωση της μέσης σύνταξης 

Εξαρτημένες μεταβλητές 

W: 

WI: 

PENS: 

OTR: 

ΟΙΗ: 

TD: 

YDR: 

LI: 

Ρ1: 

PC: 

PHI: 

CPR: 

IPR: 

OSN: 

MTR: 

XTR: 

YFB: 

YR: 

Κατά κεφαλήν αμοιβές 

Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας 

Σύνολο συντάξεων 

Τρέχουσες μεταβιβάσεις 

Εισόδημα εκτός εργασίας 

Άμεσοι φόροι 

Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα 

Ζήτηση εργασίας 

Αποπληθωριστής ΑΕΠ 

Δείκτης τιμών καταναλωτή 

Δείκτης τιμών χονδρικής 

Ιδιωτική εθνική κατανάλωση 

Ιδιωτικές επενδύσεις 

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα 

Εισαγωγές αγαθών+υπηρεσιών 

Εξαγωγές αγαθών+υπηρεσιών 

ΑΕΠ τιμές συντελεστών παραγωγής. 

ΑΕΠ τιμές αγοράς 

2000 

-0,06 

-0,07 

-4,99 

-0,04 

-0,04 

-0,03 

-0,71 

-0,002 

-0,002 

-0,02 

-0,002 

-0,25 

-0,25 

-0,25 

-0,15 

0,001 

-0,19 

-0,17 

2001 

-0,13 

-0,13 

-4,96 

-0,08 

-0,11 

-0,08 

-0,75 

-0,004 

-0,007 

-0,05 

-0,007 

-0,33 

-0,45 

-0,31 

-0,27 

0,003 

-0,25 

-0,22 

2002 

-0,18 

-0,19 

-4,92 

-0,12 

-0,18 

-0,13 

-0,79 

-0,005 

-0,013 

-0,08 

-0,013 

-0,36 

-0,55 

-0,31 

-0,36 

0,005 

-0,26 

-0,23 

2003 

-0,21 

-0,22 

-4,88 

-0,16 

-0,24 

-0,17 

-0,76 

-0,005 

-0,019 

-0,12 

-0,020 

-0,36 

-0,57 

-0,28 

-0,40 

0,006 

-0,25 

-0,22 

2004 

-0,24 

-0,24 

-4,85 

-0,19 

-0,29 

-0,20 

-0,77 

-0,005 

-0,025 

-0,16 

-0,028 

-0,37 

-0,56 

-0,25 

-0,42 

0,008 

-0,24 

-0,21 
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Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας (WI), οι μισθοί και οι ασφαλιστικές ει
σφορές επηρεάζονται αρνητικά από τη μείωση της μέσης σύνταξης μέσω 
της επίδρασης που ασκείται από τη μείωση της συνολικής ζήτησης και οι 
επιδράσεις στις κατά κεφαλήν αμοιβές (W) ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση 
με τη μείωση της μέσης σύνταξης και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. 

Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ (Ρ1), ο δείκτης τιμών καταναλωτή (PC) και ο δεί
κτης τιμών παραγωγού (PHI) επηρεάζονται από τη ζήτηση, επομένως οι τιμές 
μειώνονται από τη μείωση της μέσης σύνταξης. 

Οι πραγματικές δαπάνες για συντάξεις μειώνονται, λόγω της μείωσης της 
μέσης σύνταξης και από τα αποτελέσματα στο επίπεδο τιμών. Η αρνητική 
επίδραση είναι ελάχιστα μικρότερη από αυτή που ασκεί η μείωση της μέσης 
σύνταξης άμεσα στις ονομαστικές δαπάνες για συντάξεις. 

Άμεσοι φόροι (TD), τρέχουσες μεταβιβάσεις (OTR) και εισοδήματα εκτός 
εργασίας (ΟΙΗ) ακολουθούν το πρότυπο των αμοιβών εξαρτημένης εργα
σίας, δηλαδή η επίδραση από τη μείωση της μέσης σύνταξης είναι αρνητική. 

Διαθέσιμο εισόδημα σε σταθερές τιμές (YDR): όλες οι μεταβλητές που 
αθροίζουν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα επηρεάζονται αρνητικά από τη 
μείωση της μέσης σύνταξης, επομένως και το εισόδημα επηρεάζεται αρνητικά. 

Συνολική εθνική κατανάλωση (CPR), ιδιωτικές επενδύσεις (IPR) και εισα
γωγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών (MTR): Τα αποτελέσματα συνεπεία της 
μείωσης της μέσης σύνταξης και στις τρεις αυτές ενδογενείς μεταβλητές 
είναι αρνητικά. Η κατανάλωση μειώνεται λόγω μείωσης του πραγματικού δια
θέσιμου εισοδήματος, οι ιδιωτικές επενδύσεις λόγω μείωσης του ακαθάρι
στου λειτουργικού πλεονάσματος, οι εισαγωγές λόγω μείωσης της ζήτησης 
και μόνο οι εξαγωγές των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών (XTR) επηρεά
ζονται θετικά αλλά πάρα πολύ λίγο από τη μείωση της μέσης σύνταξης. Το 
άθροισμα των επιπτώσεων αυτών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ακα
θάριστου εγχώριου προϊόντος (ΥΡ). 

Συμπέρασμα: Με τη μείωση της μέσης σύνταξης παρατηρείται δυσμενής 
επίπτωση τόσο στο πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σε αγοραίες 
τιμές αλλά και σε τιμές συντελεστών παραγωγής), όσο και στο πραγματικό 
διαθέσιμο εισόδημα, αλλά είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη η επίπτωση στο 
εισόδημα (Πίνακας 4.2). 

Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί να ήταν διαφορετικό 
σε ένα υπόδειγμα προσφοράς. Δηλαδή μια μείωση των συντάξεων μπορεί 
να είχε ευμενή αντίκτυπο στο ΑΕΠ και το διαθέσιμο εισόδημα λόγω ενίσχυ
σης των κινήτρων για εργασία και επενδύσεων. 
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4.4. Αποτελέσματα των προσομοιώσεων από τις αυξήσεις των έμμεσων ή 
άμεσων φόρων 

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ του οικονομικού και του κοινωνικού συστήματος 
έχει πολλές σημαντικές διαστάσεις οι οποίες εκτιμώνται από την επίδραση 
που ασκεί η αύξηση ή μείωση κάθε μίας μεταβλητής στις υπόλοιπες μετα
βλητές των συστημάτων. Οι επιδράσεις που προκαλούνται από την αλλαγή 
της κάθε μίας ξεχωριστά μεταβλητής στις υπόλοιπες μεταβλητές υπερβαίνει 
το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, το οποίο περιορίζεται μόνο στις επι
δράσεις που ασκούν οι αλλαγές κάθε μίας από τις τέσσερις μεταβλητές 
(σύνταξη, εισφορές, άμεσοι και έμμεσοι φόροι). Δηλαδή πέραν των δύο πα
ραπάνω προσομοιώσεων, πιο κάτω επιχειρείται μια σύγκριση των επιπτώ
σεων του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και του πραγματικού διαθέσιμου 
εισοδήματος, από υποτιθέμενη αύξηση των εισφορών κατά 10% ή μείωση 
της μέσης σύνταξης κατά 5%, σε σχέση με ανάλογη (ισόποση με το 5% των 
δαπανών σύνταξης) αύξηση των έμμεσων ή άμεσων φόρων. 

Το ισόποσο της μείωσης ή αύξησης κατά 5% των δαπανών για συντάξεις 
για τη χρονική περίοδο 2000-2004 ισούται περίπου με το 5% των έμμεσων 
φόρων και περίπου με το 6,8% των άμεσων φόρων. 

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που εκτιμήθηκαν μετά τις ανάλο
γες αυξήσεις των έμμεσων ή άμεσων φόρων και οι επιπτώσεις στα μακροοι
κονομικά μεγέθη και ειδικότερα στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και στο 
ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές και σε σταθερές τιμές (1995) είναι: 

Αποτελέσματα από την αύξηση των έμμεσων φόρων - Σενάριο 3 

YDR- Διαθέσιμο εισόδημα 

YR - ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές 

2000 

-0,13 

-0,16 

2001 

-0,20 

-0,25 

2002 

-0,20 

-0,28 

2003 

-0,18 

-0,27 

2004 

-0,13 

-0,21 

Αποτελέσματα από την αύξηση των άμεσων φόρων - Σενάριο 4 

YDR- Διαθέσιμο εισόδημα 

YR - ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές 

2000 

-0,87 

-0,20 

2001 

-0,79 

-0,24 

2002 

-0,80 

-0,24 

2003 

-0,75 

-0,22 

2004 

-0,76 

-0,20 
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Διευκρινίζεται ότι παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τις δύο 

μόνο ενδογενείς μεταβλητές, που αφορούν τα συνολικά μεγέθη (αναλυτικά 

τα αποτελέσματα δίδονται στο Παράρτημα 2) και όχι όπως συνέβη με τις 

προηγούμενες προσομοιώσεις, όπου αναφέρθηκαν αναλυτικά τα αποτελέ

σματα για τις ενδογενείς μεταβλητές. Αυτό γίνεται διότι στόχος μας είναι να 

περιοριστούν στο ελάχιστο οι αριθμοί, ώστε η απεικόνιση και παρακολού

θηση της σύγκρισης των αποτελεσμάτων μεταξύ των προσομοιώσεων αυτών 

να είναι ευκολότερη. Το συμπέρασμα από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 

των προσομοιώσεων αυτών είναι ότι μια αύξηση των άμεσων φόρων, πέραν 

του γεγονότος ότι δεν την επιτρέπουν δημοσιονομικοί παράγοντες, θεωρεί

ται ότι είναι η έσχατη λύση για την κάλυψη των αυξανόμενων δαπανών για 

συντάξεις, και αυτό γιατί η επίπτωση της στο πραγματικό διαθέσιμο εισό

δημα είναι μεγαλύτερη από αυτή που ασκούν τα άλλα μέτρα πολιτικής. Αυτό 

προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται στις τέσσερις προσομοιώσεις 

και που δίνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 4.3 για το έτος 2004. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 

Τα ποσοστά των τεσσάρων προσομοιώσεων για το 2004 

Προσομοιώσεις 

1. Αύξηση εργοδοτικών εισφορών 

2. Μείωση μέσης σύνταξης 

3. Αύξηση έμμεσων φόρων 

4. Αύξηση άμεσων φόρων 

% μείωσης διαθέσιμου 

εισοδήματος 

-0,58 

-0,77 

-0,13 

-0,76 

% μείωσης ΑΕΠ 

σε αγοραίες τιμές 

-0,042 

-0,21 

-0,21 

-0,20 

4.5. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των τεσσάρων προσομοιώσεων 

Από τη συνοπτική παρουσίαση και σύγκριση των αποτελεσμάτων των προ
σομοιώσεων προκύπτει ότι: 

s Η μείωση στο πραγματικό ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές, από τη μείωση της 
μέσης σύνταξης, εκτιμάται ότι είναι περίπου η ίδια με την επίδραση που 
ασκείται από την ισόποση αύξηση των έμμεσων φόρων και επίσης είναι 
λίγο μεγαλύτερη από την επίδραση που προκαλείται από την ανάλογη 
αύξηση των άμεσων φόρων. 
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Οι επιπτώσεις στα μακροοικονομικά μεγέθη από τις αλλαγές στις συντάξεις και στις εισφορές 

s Η μείωση του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος λόγω της μείωσης 
της μέσης ετήσιας σύνταξης, ενώ είναι λίγο μεγαλύτερη από την αρ
νητική επίδραση που εκτιμάται με την αύξηση των άμεσων φόρων, είναι 
κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που προκαλείται από την ισόποση αύ
ξηση των έμμεσων φόρων. 

s Η μείωση από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών στο πραγματικό 
διαθέσιμο εισόδημα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη επίπτωση που 
ασκεί η μείωση της μέσης σύνταξης ή η αύξηση των άμεσων φόρων, 
αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη από την επίπτωση που προκαλείται στο ει
σόδημα με την αύξηση των έμμεσων φόρων. 

S Η μείωση από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών στο πραγματικό 
ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές εκτιμάται ως το μικρότερο ποσοστό μείωσης σε 
σύγκριση με τα ποσοστά μείωσης που εκτιμώνται από τις άλλες τρεις 
προσομοιώσεις. 

Η οικονομική δυναμική έχει ευνοϊκό αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές 
ροές του συστήματος. Γι' αυτό η όποια μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος δεν πρέπει να αποβλέπει μόνο στην κάλυψη των εξόδων του συ
στήματος, αλλά και στο πώς δεν θα δημιουργηθούν αρνητικές επιπτώσεις 
στο ρυθμό ανόδου της οικονομίας. Δηλαδή, εάν κάποια μεταρρύθμιση αντι
μετωπίσει το πρόβλημα ανεπάρκειας των εσόδων αλλά επιβραδύνει την ανά
πτυξη, τότε, μεσοπρόθεσμα, θα προκύψει αναίρεση των στόχων βελτίωσης 
της βιωσιμότητας του συστήματος. Αφού λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας, 
μπορούμε από την προηγούμενη ανάλυση να συμπεράνουμε τα παρακάτω. 

Από τους βασικούς στόχους πρέπει να είναι η καταπολέμηση της εισφο-
ροδιαφυγής. Η βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών θα αυξήσει τα έσοδα 
του τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και το πραγματικό ποσοστό των ερ
γοδοτικών εισφορών, με τις συγκριτικά μικρότερες αρνητικές επιπτώσεις 
στο ΑΕΠ και στο διαθέσιμο εισόδημα. Η μείωση της μέσης σύνταξης δεν 
φαίνεται να είναι και η καλύτερη πρόταση. Η αύξηση των έμμεσων φόρων, 
αν και εκτιμάται ότι έχουν τη μικρότερη επίπτωση στο πραγματικό διαθέ
σιμο εισόδημα, δεν θεωρείται ως η καταλληλότερη πολιτική για την κάλυψη 
του κόστους των συντάξεων. Διότι θα πληρώσουν, και μάλιστα συγκριτικά 
περισσότερο, οι καταναλωτές με τα χαμηλά εισοδήματα και όχι αυτοί με 
υψηλά εισοδήματα ή αυτοί που θα ωφεληθούν από το συνταξιοδοτικό σύ
στημα. Τέλος, η αύξηση των άμεσων φόρων για την αντιμετώπιση της δα
πάνης για συντάξεις, λόγω της υψηλής δημοσιονομικής δαπάνης και του 
δημόσιου χρέους, ίσως πρέπει να είναι η έσχατη λύση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

Η ΕΕ θα αντιμετωπίσει συνεχή αύξηση της δημογραφικής γήρανσης που 
οφείλεται στη μειωμένη γεννητικότητα από τη δεκαετία του 1970 και ύστερα, 
στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στο ότι η γενιά της θεαματι
κής αύξησης των γεννήσεων φθάνει σε ηλικία συνταξιοδότησης, με αποτέ
λεσμα σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις (όπως παρακολουθήσαμε στο 
Κεφάλαιο 4) στα συστήματα συνταξιοδότησης κατά τις επόμενες δεκαετίες. 

Ο αυξανόμενος λόγος εξάρτησης ηλικιωμένων, μελλοντικά, θα επιβάλει 
μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στον ενεργό πληθυσμό, ενώ παράλληλα θα 
επηρεάσει αρνητικά το δυναμισμό οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, γι' 
αυτό και τα κράτη μέλη έχουν οδηγηθεί σε αναθεώρηση του θεσμού της κοι
νωνικής ασφάλισης. 

5.1. Σύντομη επισκόπηση των προτάσεων για αναθεώρηση του θεσμού της 
κοινωνικής ασφάλισης 

Οι οικονομίες των κρατών-μελών αντιμετωπίζουν και θα συνεχίσουν να αν
τιμετωπίζουν τις όλο και περισσότερο αυξανόμενες δαπάνες συντάξεων των 
δημοσίων συνταξιοδοτικών συστημάτων, των αποκαλούμενων συντάξεων 
πρώτου πυλώνα, διότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δομήθηκαν έχουν 
αλλάξει και διότι η ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών συστημάτων συνοδεύ
θηκε, εκτός από τη χειροτέρευση της αναλογιστικής βάσης (ασφαλισμέ
νοι/συνταξιούχοι), και από υστέρηση των εσόδων λόγω μείωσης του ρυθμού 
οικονομικής ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. 

Διάχυτη αντίληψη Ευρωπαίων οικονομολόγων, τη δεκαετία του '90, ήταν 
ότι το διευρυμένο κράτος πρόνοιας ευθύνεται για την περιορισμένη αποτε
λεσματικότητα και αναιμική οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ, και ότι η ανάκαμψη 
του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης προϋποθέτει τη συρρίκνωση των κρα
τικών δαπανών για κοινωνική ασφάλιση. Η Swedish Economic Commission (η 
γνωστή ως επιτροπή Lindbeck) το 1992 πρότεινε μάλιστα την αντικατάσταση, 
σε μεγάλο βαθμό, της δημόσιας χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνι
κής ασφάλισης των ευρωπαϊκών χωρών με την ιδιωτική χρηματοδότηση τους. 
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Στην παραπάνω ακραία για πολλούς πρόταση έρχεται να προστεθεί και η 
πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την υιοθέτηση διαρθρωτικών αλλαγών 
στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες θα προσανατολίζονται προς 
τη θεσμοθέτηση πλήρως αυτοχρηματοδοτούμένων και ιδιωτικά διαχειριζόμε
νων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Υποστηρίζεται ότι οι προτεινόμενες 
αναδιαρθρώσεις δεν θα είναι απλώς ωφέλιμες για τους συνταξιούχους και τους 
υπόλοιπους ασφαλισμένους, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την εθνική απο
ταμίευση, θα τονώσουν τη συνολική επενδυτική δραστηριότητα και, κατά συ
νέπεια, θα συμβάλουν στην εθνική οικονομική ανάπτυξη. 

Ειδικότερα, στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις συντάξεις το 
1994, προτείνεται η αναμόρφωση και ο ανασχεδιασμός του εθνικού διανε
μητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και η μετάβαση σε ένα συντα
ξιοδοτικό σύστημα με διανεμητικά και κεφαλαιοποιητικά προγράμματα, το 
οποίο θα βασίζεται σε τρεις άξονες: 

- Δημόσιο πρόγραμμα συνταξιοδότησης διανεμητικού χαρακτήρα με υπο
χρεωτική ασφάλιση για το σύνολο του πληθυσμού, που θα εξασφαλίζει ένα 
ελάχιστο όριο διαβίωσης και όχι ένα υψηλό βαθμό αναπλήρωσης του μισθού, 
με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας των ηλικιωμένων μέσω της ανα
διανομής του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων. 

- Συνταξιοδοτικά προγράμματα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, μετά τη 
διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, υποχρεωτικά για το σύ
νολο των εργαζομένων, που μπορούν να εγγυηθούν ένα εισόδημα μετά τη 
συνταξιοδότηση ανάλογο με το ύψος της αποταμίευσης. Τα προγράμματα 
αυτά θα συμβάλουν θετικά στις αναπτυξιακές διαδικασίες της οικονομίας, 
μέσω της αύξησης της ροπής προς αποταμίευση, γεγονός που θα διευκο
λύνει τη χρηματοδότηση και του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος. 

- Ιδιωτική ασφάλιση, για όσους επιθυμούν μεγαλύτερο βαθμό αναπλήρω
σης του εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση. 

Η υιοθέτηση όμως της παραπάνω πρότασης απαιτεί προσεκτικούς χειρι
σμούς, διότι το κόστος, ιδιαίτερα για τους ήδη συνταξιούχους και όσους 
πλησιάζουν σε ηλικία συνταξιοδότησης, εκτιμάται ότι είναι μεγάλο. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι ο J. Stiglitz, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τρά
πεζας (1997-99), επισημαίνει (στους Financial Times, 10/3/2000) ότι η υιοθέ
τηση της παραπάνω πρότασης από ορισμένες χώρες συνοδεύτηκε από: 

- υψηλό κόστος διαχείρισης, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις (Αγγλία) 
προσέγγισε το 40% των πραγματοποιημένων αποδόσεων, 
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- υψηλή διακύμανση των αποδόσεων με επικίνδυνες επιπτώσεις στο επί
πεδο των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών, 

- προβλήματα ρύθμισης της λειτουργίας του συστήματος ιδιαίτερα σε 
χώρες με άπειρο επενδυτικό κοινό, και 

- έλλειψη προστασίας στην καταβολή ασφαλιστικών παροχών, που οδήγησε 
σε προβλήματα νομιμοποίησης του συστήματος, λόγω της έλλειψης ειδικού 
αποθεματικού που να εγγυάται την καταβολή των συντάξεων τουλάχιστον 
μέχρι ενός ορισμένου ύψους. 

Το αποτέλεσμα των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων ήταν: «όχι μόνο να 
μην συμβάλουν οι μεταρρυθμίσεις αυτές στην τόνωση της οικονομικής ανά
πτυξης, αλλά αντίθετα συνέβαλαν στον περιορισμό της». 

Η εφαρμογή του προτύπου των τριών πυλώνων σημαίνει ότι θα πρέπει, 
σε κάθε περίπτωση, να συνεκτιμηθούν οι εθνικές ιδιομορφίες και οι συγκε
κριμένες συγκυρίες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η αντικατάσταση του 
διανεμητικού δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος από κεφαλαιοποιητικό σύ
στημα, το οποίο διαχειρίζονται ιδιωτικοί φορείς, έγινε δυνατή στη Χιλή, λόγω 
των ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών που επικράτησαν την εποχή των μεταρ
ρυθμίσεων και όχι λόγω της δημογραφικής γήρανσης. 

Επίσης ο Vinod Thomas, επικεφαλής της ομάδας που πραγματοποίησε 
την αξιολόγηση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων της Παγκόσμιας Τρά
πεζας το 2006, υποστήριξε ότι «οι μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν από την 
Παγκόσμια Τράπεζα συνέβαλαν στη δημοσιονομική ικανότητα υποστήριξης 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Αλλά, παρά τις προσδοκίες, σε πολλές 
χώρες με τα συστήματα πολυ-αξόνων, οι αυτοχρηματοδοτούμενες συντά
ξεις παραμένουν ως ασφαλιστική κάλυψη κακώς διαφοροποιημένη και δεν 
συνέβαλαν στην αύξηση της συνταξιοδοτικής κάλυψης. Επίσης, οι δευτερο
βάθμιοι στόχοι (αύξηση της αποταμίευσης, ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς 
και βελτίωση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας) των συγχρηματοδοτού
μενων αξόνων του συνταξιοδοτικού συστήματος παρέμειναν κατά ένα με
γάλο μέρος απραγματοποίητοι». 

Στις δυτικές ευρωπαϊκές και άλλες βιομηχανικές χώρες, όπου τα συντα
ξιοδοτικά συστήματα είναι σχετικά γενναιόδωρα και ώριμα και οι πληθυσμοί 
γερασμένοι, η επίπτωση της αύξησης των συνταξιούχων στο συνταξιοδοτικό 
σύστημα τείνει να αντιμετωπισθεί με αλλαγές στις παραμέτρους του συστή
ματος. Στη μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, για επτά ανεπτυγμένες 
χώρες το έτος 1996, αναφέρεται ότι ένας συνδυασμός παραμετρικών αλλα-
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γών θα ήταν επαρκής για να συγκρατήσουν τις ενδεχομένως δυσμενείς χρη
ματοδοτικές εξελίξεις των ασφαλιστικών συστημάτων. Επίσης, σε έκθεση του 
ΟΟΣΑ το 1996, η οποία αναφέρεται στη γήρανση του πληθυσμού, προτεί
νονται ως τρόποι μείωσης των δαπανών του συνταξιοδοτικού συστήματος 
παραμετρικές αλλαγές. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας προτείνει την παρα
μονή των ηλικιωμένων (μεταξύ 60-70) στην αγορά εργασίας με μερική σύν
ταξη και απασχόληση, ώστε να περιορισθούν οι δαπάνες για συντάξεις και 
να αυξηθούν τα έσοδα από εισφορές. Οι υποστηρικτές της πρότασης αυτής 
αναφέρουν ότι η βαθμιαία μετάβαση από την εργασία στη σύνταξη βοηθάει 
τους ηλικιωμένους, αλλά και την οικονομία να μην στερηθεί την εμπειρία 
τους. Επίσης, η μερική συνταξιοδότηση πριν από το όριο ηλικίας συνταξιο
δότησης, αντί της πρόωρης συνταξιοδότησης, περιορίζει την οικονομική επι
βάρυνση, αφού η σύνταξη είναι μικρότερη και εισφορές εισπράττονται εάν 
εργάζονται, ή, εάν δεν εργάζονται, αντί να δίνονται επιδόματα ανεργίας, δί
δεται μερική σύνταξη. 

Στη δεκαετία του 1990, πολλές χώρες και όχι μόνο οι ανεπτυγμένες προ
έβησαν σε μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων τους, αλλά, 
επειδή το περιβάλλον ήταν δύσκολο για παραμετρικές αλλαγές του συστή
ματος, είχαμε και αλλαγές στη δομή του συνταξιοδοτικού συστήματος. Στις 
δομικές μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβάνονται εκείνες που αλλάζουν το σύ
στημα από καθορισμένων συντάξεων σε καθορισμένων εισφορών, που με
ταβιβάζουν την ευθύνη από το δημόσιο σύστημα και στον ιδιωτικό τομέα, 
που αναπτύσσουν προγράμματα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα στο διανε
μητικό σύστημα ή/και που μετατρέπουν το συνταξιοδοτικό δημόσιο σύστημα 
με έναν πυλώνα σε σύστημα δημόσιο, επαγγελματικό και ιδιωτικό με περισ
σότερους πυλώνες. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα, στην έκθεση της για τις συντάξεις το 2006, επα
νέρχεται και προτείνει στα κράτη να ρίξουν μια ματιά στο πρότυπο: διανε
μητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών και μαζί προγράμματα οικονομικού 
απολογισμού. Δηλαδή στα συστήματα των "εννοιολογικά καθορισμένων ει
σφορών" Non-Financial Defined Contribution (NDC) που λειτουργούν ως κε-
φαλαιοποιητικά συστήματα, αλλά είναι διανεμητικά. Στα συστήματα αυτά οι 
επιπτώσεις στις δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες από τον πληθυσμό που 
γερνά περιορίζονται, διότι το μεγαλύτερο μέρος του δημογραφικού κινδύνου 
μετατοπίζεται στο χρόνο κατά τον οποίο ο πληθυσμός αυτός είναι ακόμα οι
κονομικά ενεργός. Επίσης, οι συντάξεις προσδιορίζονται αναλογιστικά με 
βάση τις εισφορές που έχουν πληρωθεί και ο τύπος, με τον οποίο υπολογί-
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ζονται οι συντάξεις, λαμβάνει υπόψη το προσδόκιμο επιβίωσης κατά την ηλι
κία συνταξιοδότησης. 

5.2. Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες 

Η κοινωνική προστασία είναι μια θεμελιώδης συνιστώσα του ευρωπαϊκού 
μοντέλου της κοινωνίας, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να 
εκσυγχρονίσει το κοινωνικό πρότυπο της με βάση τις κοινές αξίες της κοι
νωνικής δικαιοσύνης και την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών στην οι
κονομική και κοινωνική ζωή. Οι πολιτικές όμως κοινωνικής προστασίας και 
κοινωνικής ένταξης δεν ενσωματώνονται στο κοινοτικό δίκαιο. Το κοινοτικό 
δίκαιο δεν θεσπίζει μέτρα που στοχεύουν στην εναρμόνιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών, αλλά προβλέπει το συντονισμό των εθνικών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας. 

Εντούτοις η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μέσω της νομοθεσίας της, 
η οποία συντονίζει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως όσον 
αφορά την κινητικότητα εντός του κοινοτικού χώρου. Το κοινοτικό δίκαιο επι
βάλλει κάποιους κανόνες και αρχές, ώστε να εγγυηθεί ότι η εφαρμογή των 
διαφορετικών εθνικών συστημάτων δεν ζημιώνει τα πρόσωπα που ασκούν το 
δικαίωμα τους για ελεύθερη κυκλοφορία στα κράτη μέλη. Η γενική αρχή της 
ίσης μεταχείρισης στα πρόσωπα που κατοικούν στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους εφαρμόζεται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και επεκτείνεται 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλους τους 
υπηκόους ενός κράτους μέλους, που καλύπτονται ή έχουν καλυφθεί από τη 
νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης σε κράτος μέλος, καθώς επίσης και 
στα μέλη της οικογένειας τους και τους επιζώντες τους. Αυτό σημαίνει ότι όχι 
μόνο οι μισθωτοί εργαζόμενοι, οι μη μισθωτοί εργαζόμενοι, οι δημόσιοι υπάλ
ληλοι, οι φοιτητές και οι συνταξιούχοι, αλλά και τα μη ενεργά πρόσωπα θα 
προστατεύονται από τους κανόνες συντονισμού. Επίσης στη νομοθεσία της 
ΕΕ, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, περιλαμβάνονται οι οδηγίες 
79/7/ΕΟΚ για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυ
ναικών, 86/378/ΕΟΚ για την επαγγελματική κοινωνική ασφάλιση και 2003/41 
για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων, που προσφέρουν 
υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. 

Σε διάφορα Ευρωπαϊκά Συμβούλια από τη Λισαβόνα έως τη Βαρκελώνη 
τονίστηκε η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού και οι επιπτώσεις της 
για τη διατήρηση επαρκών και βιώσιμων συντάξεων. Αυτή η πρόκληση υπο-
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γραμμίστηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλ
μης το Μάρτιο του 2001, που αποτέλεσε τη βάση της ανοικτής μεθόδου συν
τονισμού των συντάξεων. Στα πλαίσια του συντονισμού η οργάνωση και η 
χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών, καθώς το κράτος μέλος διατηρεί το δι
καίωμα του να καθορίσει τους τύπους των παροχών και τις προϋποθέσεις 
χορήγησης. 

5.2.1. Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ) 

Η μέθοδος αυτή που αποφασίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λι-
σαβόνα το 2000, περιλαμβάνει τον καθορισμό κοινών γενικών στόχων και τη 
μετατροπή των στόχων αυτών σε εθνικές στρατηγικές, την εκπόνηση εθνικών 
σχεδίων δράσης και εκθέσεων που σκιαγραφούν τις πολιτικές, τις οποίες τα 
κράτη μέλη προτίθενται να υλοποιήσουν για να επιτύχουν τους κοινούς στό
χους, καθώς και την αξιολόγηση αυτών των σχεδίων και στρατηγικών με 
άλλες κοινές εκθέσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών περιλαμβάνε
ται και η περιοδική παρακολούθηση των παραμέτρων και μεγεθών των ασφα
λιστικών συστημάτων με βάση κοινά καθορισμένους δείκτες. 

Η ΑΜΣ δρομολογήθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν, 
το Δεκέμβριο του 2001, με βάση τους έντεκα κοινούς στόχους, που απο
σκοπούν στην εξασφάλιση του μέλλοντος των συνταξιοδοτικών συστημάτων 
και στην υποστήριξη ολοκληρωμένων εθνικών στρατηγικών, που έχουν ως 
κύριο μέλημα τους παρακάτω κοινούς σκοπούς: 

- Την εξασφάλιση επαρκών εισοδημάτων συνταξιοδότησης για όλους και 
πρόσβαση σε συντάξεις που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να διατηρή
σουν, σε έναν λογικό βαθμό, το βιοτικό επίπεδο τους μετά τη συνταξιοδό
τηση, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και δικαιοσύνης μεταξύ και 
εντός των γενεών. 

- Την εξασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας των δημοσίων και ιδιωτικών 
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο των υγιών δημοσίων οικονο
μικών, που θα επιτευχθεί με τη στήριξη της παράτασης του επαγγελματικού 
βίου και της ενεργού γήρανσης, με την εξασφάλιση κατάλληλης και δίκαιης 
ισορροπίας μεταξύ των εισφορών και των παροχών και, τέλος, με την προ
ώθηση της χρηστής διαχείρισης και την εγγύηση της ασφάλειας των χρη
ματοδοτούμενων και των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. 
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- Την εξασφάλιση ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια, είναι καλά προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των 
γυναικών και των ανδρών και στις απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών, στη 
γήρανση του πληθυσμού και στις δομικές αλλαγές και, επίσης, ότι οι άν
θρωποι λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προγραμματί
σουν τη συνταξιοδότηση τους και ότι οι μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται 
με βάση την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. 

Το 2003 αποφασίστηκε ο εξορθολογισμός της ΑΜΣ, με σκοπό τον καλύ
τερο συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών και την καλύτερη ευθυγράμμιση 
με τη στρατηγική της Λισαβόνας, ώστε η ΑΜΣ να λειτουργεί παράλληλα και 
σε στενή αλληλεπίδραση με την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας 
και να τροφοδοτεί τους στόχους της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ 
παράλληλα τα προγράμματα της Λισαβόνας θα συμβάλλουν στην προώθηση 
των στόχων της κοινωνικής συνοχής. 

Στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, τα κράτη μέλη υπέβα
λαν εκθέσεις εθνικής στρατηγικής για τις συντάξεις, τον Ιούλιο του 2005. Ο 
ρόλος των εκθέσεων αυτών ήταν ο καθορισμός της στρατηγικής για τον εκ
συγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετω
πιστούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές προκλήσεις. Ο ρόλος αυτός 
συνεχίστηκε με την υποβολή νέων εκθέσεων εθνικής στρατηγικής από τα 
κράτη μέλη το Σεπτέμβριο του 2006. Η διαδικασία αυτή της ανοικτής μεθό
δου συντονισμού δημιούργησε συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών για με
ταρρύθμιση του τομέα των συντάξεων, η οποία συνοδεύεται από τη μέριμνα 
για επαρκή σύνταξη από βιώσιμα και εκσυγχρονισμένα συστήματα. Οι προ
τάσεις μέτρων για την επίτευξη των κοινών στόχων της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού δεν είναι μεν δεσμευτικές για τα κράτη μέλη, τα οποία διατη
ρούν την αρμοδιότητα για τη διαμόρφωση των συνταξιοδοτικών τους συ
στημάτων, αλλά η πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων εθνικών συστημάτων 
ανεξάρτητα από τις διεθνείς εξελίξεις, τις μεταρρυθμίσεις και τις ευρωπαϊ
κές δεσμεύσεις των κρατών μελών δεν φαίνεται να είναι δυνατή 

5.2.2. Το πρότυπο με πολλούς ασφαλιστικούς πυλώνες 

Η Επιτροπή της ΕΕ, από το 1997, είχε επισημάνει ότι η εκ βάθρων μετα
τροπή των δημοσίων συστημάτων από διανεμητικά σε κεφαλαιοποιητικά δεν 
είναι ρεαλιστική, λόγω του τεράστιου κόστους της μετάβασης και διότι το 
βάρος της μετάβασης κατανέμεται σε όλες τις νέες γενιές. Όμως, από τη 
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στιγμή που τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υφίστανται συνεχώς πιέ
σεις, οι επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές θα αναπτυχθούν στο μέλ
λον όλο και περισσότερο, χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό αμφισβήτηση η 
σημασία των δημοσίων συνταξιοδοτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
όσον αφορά την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της 
κοινωνικής προστασίας, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει ένα αποδεκτό βιο
τικό επίπεδο κατά το γήρας και να αποτελεί συνεπώς το επίκεντρο του στό
χου της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, στα μεσάτου 2001, ανακοινώνει την αξιο
ποίηση και των "τριών πυλώνων" συνταξιοδότησης και την προώθηση των 
ιδιωτικών μορφών ασφάλισης. Οι τρεις πυλώνες σύμφωνα με την Πράσινη 
Βίβλο της Επιτροπής για την "Ανάπτυξη των συμπληρωματικών συντάξεων 
στην ενιαία αγορά" είναι: 

- πρώτον, οι κρατικές συντάξεις, 

- δεύτερον, τα συστήματα που συνδέονται με την απασχόληση, δηλαδή τα 
επαγγελματικά συστήματα, είτε αυτά είναι υποχρεωτικά, είτε προαιρε
τικά όπως το ελληνικό, και 

- τρίτον, τα προσωπικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, που προσφέρουν οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου της ΕΕ για τις συντάξεις -της επάρ
κειας- προτείνεται ο συνδυασμός των τριών πυλώνων, ενώ για την επίτευξη 
του δεύτερου στόχου -της βιωσιμότητας- τονίζεται η ανάγκη αξιοποίησης 
του δεύτερου και τρίτου πυλώνα. 

Βασική λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων κατά το κοινοτικό δίκαιο 
είναι η χορήγηση παροχών γήρατος και μόνο συμπληρωματικά χορηγούν πα
ροχές για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων. Η οδηγία 2003/41 αποτελεί ένα 
πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας εσωτερικής αγοράς επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών, οργανωμένης σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι θεσπι
ζόμενοι με την οδηγία αυτή κανόνες εποπτείας αποσκοπούν να διασφαλί
σουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, 
μέσω της επιβολής αυστηρών προτύπων εποπτείας, να καταστήσουν εφικτή 
την αποτελεσματική διαχείριση των συστημάτων επαγγελματικής συνταξιο
δότησης και να εξασφαλίσουν το νομικό διαχωρισμό μεταξύ μιας χρηματο-
δοτούσας επιχείρησης και ενός επαγγελματικού ταμείου, ώστε σε περίπτωση 
πτώχευσης να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου προς το 
συμφέρον των δικαιούχων. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα 
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κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα σχετικά με το ρόλο έκαστου των τριών 
"πυλώνων" του συνταξιοδοτικού συστήματος και επίσης υπεύθυνα για το 
ρόλο και τις λειτουργίες των διαφόρων ιδρυμάτων, που προσφέρουν επαγ
γελματικές συνταξιοδοτικές παροχές. 

Ο R. Holzmann το 2003 αναφέρει ότι: «Ένα σύστημα με πολλούς πυλώνες 
και με ένα σχήμα καθορισμένων εισφορών στον πυρήνα του και με συντονι
σμένες τις συμπληρωματικές αυτοχρηματοδοτημένες συντάξεις, είναι ένα 
ιδανικό σύστημα το οποίο θα μπορούσε να εξετασθεί, για να καλύψει την 
ανάγκη μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων στις χώρες της 
ΕΕ. Αυτή η προσέγγιση θα επέτρεπε την εισαγωγή μιας εναρμονισμένης 
δομής στα συνταξιοδοτικά συστήματα και παράλληλα θα επέτρεπε στα 
κράτη μέλη τις συγκεκριμένες προτιμήσεις ως προς τα ποσοστά αναπλήρω
σης -ύψος συντάξεων- και εισφορών». 

Τέλος, κοινή θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου φαίνεται να παρα
μένει ότι οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν 
να προωθούν την κοινωνική συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και την αλληλεγγύη 
μεταξύ των γενεών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ανταποκρίνονται καλύτερα 
στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και να προωθούν την ανάπτυξη και 
την απασχόληση. 

5.3. Μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων: 
παραμετρικές και δομικές 

Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στις δεκαετίες '80 και '90, και συνεχίζουν 
να υλοποιούνται στην τρέχουσα δεκαετία στις χώρες της ΕΕ, είναι μια έν
δειξη του πόσο σημαντικό θεωρείται το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης 
από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και πόση σημασία δίνουν στην επί
λυση του. Η αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, με στόχο την 
εξασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνταξι
ούχων είναι κοινά αποδεκτό ότι είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και ότι οι ση
μαντικότεροι λόγοι που την επιβάλλουν, αν και μπορεί να διαφέρουν κάπως 
μεταξύ των χωρών, είναι: 

- Η γήρανση του πληθυσμού, που ασκεί βραχυπρόθεσμα οικονομικές και 
φορολογικές πιέσεις, και θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα μεγάλα προ
βλήματα στα περισσότερα συνταξιοδοτικά συστήματα. 

- Οι αρχές και η δομή των συνταξιοδοτικών συστημάτων (μερικά από τα 
οποία χρονολογούνται εδώ και πάνω από 100 έτη), που λόγω των κοινωνι-
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κοοικονομικών αλλαγών χρειάζονται επανεξέταση και εκσυγχρονισμό. 

- Οι κίνδυνοι λόγω της παγκοσμιοποίησης, που πρέπει να περιορισθούν 
ή/και να εξαλειφθούν. 

Τα αποτελέσματα έρευνας, σε επίπεδο ΕΕ15, που πραγματοποιήθηκε για 
την Επιτροπή το φθινόπωρο του 2001 με στόχο την εξακρίβωση της ενημέ
ρωσης του κοινού για τα προβλήματα και τις προσδοκίες όσον αφορά τον εκ
συγχρονισμό των συνταξιοδοτικών συστημάτων, δείχνουν ότι ο ενδεχόμενος 
αντίκτυπος των δημογραφικών εξελίξεων στα συστήματα συνταξιοδότησης 
προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σε όλα τα κράτη μέλη. Η πλειονότητα των Ευ
ρωπαίων πιστεύουν ότι θα δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να τα βγά
λουν πέρα με την κρατική τους σύνταξη. Στα πέντε κράτη με τα υψηλότερα 
ποσοστά, όσον αφορά την απαισιόδοξη αυτή προοπτική, ανήκει και η χώρα 
μας. Επειδή υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με το τι σημαίνει κρατική σύν
ταξη, στην πιο γενική ερώτηση σχετικά με την κατάσταση που προσδοκούν 
οι άνθρωποι μετά τη συνταξιοδότηση, φαίνεται ότι περίπου το 20% των Ευ
ρωπαίων ανησυχούν για την κατάσταση τους μετά τη συνταξιοδότηση, ενώ 
πάνω από το 60% αισιοδοξούν - τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στις 
σκανδιναβικές χώρες. Στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά αισιοδοξίας 
ανήκει η χώρα μας. Δηλαδή οι πολίτες ανησυχούν λιγότερο στις χώρες που 
έχουν προχωρήσει σε αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων. 
Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν αποδειχθεί πολιτικά εφικτές, αν και κάθε χώρα 
τις έχει χειριστεί διαφορετικά, διακρίνονται σε δύο κοινωνικοοικονομικές 
προσεγγίσεις και αφορούν τις αλλαγές στις παραμέτρους και τις αλλαγές 
στη δομή του συνταξιοδοτικού συστήματος. 

5.3.1. Οι αλλαγές στις παραμέτρους του συνταξιοδοτικού συστήματος 

Η διατήρηση της δομής του συστήματος καθορισμένων παροχών, όπου η 
σύνταξη καθορίζεται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια χωρίς να είναι ιδι
αίτερα συνδεδεμένη με τη συνολική συμβολή των εισφορών, και η προσαρ
μογή του συστήματος αυτού στις μελλοντικές απαιτήσεις είχε ως αποτέλεσμα 
τη θεσμοθέτηση σημαντικών αλλαγών στις παραμέτρους του συστήματος, οι 
οποίες αφορούν: 

- την ασφαλιστική βάση και τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, 

- το όριο ηλικίας, την πρόωρη και μέση ηλικία συνταξιοδότησης, και 

- τη βάση υπολογισμού και την αναπροσαρμογή των συντάξεων. 
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5.3.1.1. Ασφαλιστική βάση και ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών 

Η ασφαλιστική βάση αυξάνεται με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 
του εργατικού δυναμικού (άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες) στην απα
σχόληση και την επέκταση της ασφαλιστικής βάσης με την ασφάλιση των οι
κονομικών μεταναστών, δηλαδή με την αύξηση των εργαζομένων σε σχέση 
με το συνολικό πληθυσμό. Τα προηγούμενα χρόνια η αύξηση της ασφαλι
στικής βάσης επιτεύχθηκε με την κάλυψη των κενών ασφάλισης. 

Η αύξηση του ποσοστού εισφορών, του ανώτατου επιπέδου μισθού ή ημε
ρομισθίου υπολογισμού των εισφορών και η επέκταση της βάσης των ει
σφορών αυξάνουν τα έσοδα του συστήματος και συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση της αύξησης των συνταξιούχων. Αύξηση του ποσοστού ει
σφορών στις χώρες με μεγάλη εισφοροδιαφυγή είναι δύσκολη και δεν έχει 
θετική επίδραση στα έσοδα, εκτός και εάν υπάρχει απόλυτη σχέση μεταξύ ει
σφορών και συντάξεων και αυτή η αύξηση δεν ακυρώνεται από μια μικρή 
σχετικά επακόλουθη αύξηση των συντάξεων. Ορισμένες χώρες με υψηλά 
ποσοστά εισφορών, τα οποία δεν επιτρέπουν την περαιτέρω αύξηση τους, 
προγραμματίζουν αύξηση για μεταγενέστερο χρόνο (στις Η ΠΑ έχει προ
γραμματισθεί αύξηση του ποσοστού για το 2045). 

Η φορολογία, αντί των εισφορών, είναι ένας τρόπος αύξησης των εσό
δων του συνταξιοδοτικού συστήματος. Στη Γερμανία αυξήθηκε ο φόρος προ
στιθέμενης αξίας (από 15% σε 16% το 1997) προκειμένου να αποφευχθεί η 
αύξηση των εισφορών και στις ΗΠΑ αποφασίσθηκε αύξηση της φορολογίας 
εισοδήματος και θεσμοθετήθηκε ποσοστό 1,5% επί των αποδοχών για το νέο 
σύστημα των ατομικών λογαριασμών. 

5.3.1.2. Όριο ηλικίας, πρόωρη και μέση ηλικία συνταξιοδότησης 

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι τα 65 χρόνια για τους άνδρες στις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ και πολλά κράτη μέλη έχουν αυξήσει τα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, ώστε να είναι τα ίδια με αυτά των αν
δρών (Πίνακας 5.1). Στη Σουηδία μειώθηκε το όριο ηλικίας συνταξιοδότη
σης, δηλαδή στο νέο καθορισμένων εισφορών διανεμητικό σύστημα 
(περισσότερα παρακάτω, σελίδα 131) έχουν τη δυνατότητα να πάρουν σύν
ταξη γήρατος από το 61ο και μέχρι το 67ο έτος. 

Στη χώρα μας 60 χρόνια για τις γυναίκες και 65 χρόνια για τους άνδρες 
είναι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στον ιδιωτικό τομέα. Το όριο ηλικίας 
65 χρόνια, ίδιο για άνδρες και γυναίκες, ισχύει για όσους ασφαλίστηκαν για 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Η ηλικία συνταξιοδότησης στα κράτη - μέλη το έτος 2006 

Χώρες 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Γερμανία 

Δανία 

Ελλάδα 

Ιρλανδία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Λουξεμβούργο 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

Σουηδία 

Φιλανδία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Εσθονία 

Τσεχία 

Κύπρος 

Λετονία 

Λιθουανία 

Μάλτα 

Πολωνία 

Σλοβενία 

Κανονική 

Άνδρες 

65 

65 

60 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

61-67 

65 

65 

63 

61,5 

65 

62 

62,5 

61 

65 

61 

Γυναίκες 

60 

64 

60 

65 

65 

60 

60 

65 

60 

65 

65 

65 

61-67 

65 

60 

59,5 

59,8 

65 

60,5 

60 

60 

60 

60 

Πρόωρη 

Άνδρες 

62 

60 

56 

63 

-

55 

-

60 

57 

57 

-

55 

-

62 

-

60 

58,5 

63 

60 

57,5 

-

60 

-

Γυναίκες 

62 

60 

56 

63 

-

55 

-

60 

57 

57 

-

55 

-

62 

-

56,5 

56,7 

63 

58,5 

55 

-

55 

-

Πηγή: ΕΕ, Η έκθεση για την απασχόληση, 2007. 

πρώτη φορά μετά το 1992. Επίσης ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 

ισχύει στον ΟΓΑ - τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες παίρνουν σύνταξη με 

15 χρόνια ασφάλισης στο 65ο έτος. Για τους ασφαλισμένους των ειδικών τα

μείων (όπως ΔΕΚΟ και τράπεζες), γ ια αυτούς που είχαν ασφαλισθεί πριν το 
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1992, και για τις γυναίκες, ισχύουν μικρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότη
σης. Για τη συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων (ΒΑΕ) το όριο ηλικίας είναι το 60ο έτος για τους άντρες και 
για τις γυναίκες (μέχρι το 2012) το 55ο και απαιτείται τα 4/5 των ημερών 
ασφάλισης και 1.000 ημερομίσθια τα τελευταία 13 χρόνια να είναι ΒΑΕ. Για 
τους εργαζόμενους με 10.500 ημέρες ασφάλισης το όριο ηλικίας συνταξιο
δότησης (μέχρι το 2012) είναι τα 58 χρόνια στο ΙΚΑ, ενώ οι εργαζόμενοι στο 
Δημόσιο και ασφαλισμένοι μέχρι τις 31/12/1992 δικαιούνται πλήρη σύνταξη 
με τη συμπλήρωση 35 χρόνων ασφάλισης. 

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έχουν την τάση να συνταξιοδοτούνται στην 
ηλικία 56 - 60 ετών και πολύ λίγοι συνεχίζουν να είναι στην αγορά εργασίας 
μετά την ηλικία των 65 ετών (ΕΕ, Έκθεση No 6527/2/03). Στην πράξη, μια 
μειοψηφία ασφαλισμένων παραμένει στην αγορά εργασίας, μέχρι να φθάσει 
στην εκ του νόμου προβλεπόμενη συντάξιμη ηλικία. Η αύξηση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης δεν φαίνεται να είναι ένα δημοφιλές μέτρο: μόλις το 25% 
των Ευρωπαίων θα υποστήριζε μια τέτοια κίνηση και κάτω από το 20% των 
Ελλήνων (Έρευνα ΕΕ, 2001). 

Στα μεσάτης δεκαετίας του '90, προτάθηκε (στις ΗΠΑ) η αυτόματη αύξηση 
του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου 
χρόνου επιβίωσης. Όμως αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης προ
τείνεται και έχει αποτελέσματα μόνο όταν υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
για τα άτομα μεγάλης ηλικίας. Εάν δεν υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης, 
τότε παρατηρείται μεταφορά κόστους από το συνταξιοδοτικό σύστημα σε επι
δόματα ανεργίας, σε συντάξεις αναπηρίας και επιδόματα πρόνοιας ή απλά 
παρατηρείται αύξηση του επιπέδου φτώχειας των ηλικιωμένων. Χώρες που 
αύξησαν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έδωσαν κάποια σύνταξη, ως βοή
θημα στους άνεργους μεγάλης ηλικίας, μέχρι να φθάσουν το νέο όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης. 

Η πρόωρη συνταξιοδότηση που παρατηρείται κυρίως στην Ευρώπη δεν 
αναπτύχθηκε μόνο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (περισσότερο 
ελεύθερο χρόνο) ή για να προστατεύσει αυτούς που δουλεύουν στα βαρέα 
και ανθυγιεινά επαγγέλματα και τις μητέρες, αλλά και γιατί ο τομέας της κοι
νωνικής πρόνοιας ήταν περιορισμένος, καθώς επίσης και για οικονομικούς 
λόγους -αντιμετώπιση της ανεργίας, της χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης 
και βιομηχανικής αναδιάρθρωσης. 

Σε κάποιες από τις χώρες με αυξημένη ανεργία, ειδικότερα στα άτομα με
γάλης ηλικίας, οι άνεργοι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα για πρόωρη σύνταξη 
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γήρατος, και μάλιστα σε ορισμένες χώρες ονομάζεται σύνταξη ανεργίας ή 
έχουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τα επιδόματα ανεργίας από τους 
άνεργους νέους. Οι παροχές από τα σχήματα αυτά έχουν περιορισθεί μετά 
την τροποποίηση (στα μέσα της δεκαετίας του '90) προς το αυστηρότερο 
των σχετικών διατάξεων κυρίως ως προς το όριο ηλικίας σε ορισμένες χώρες 
της ΕΕ -Φιλανδία, Γερμανία. Στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανερ
γίας των ηλικιωμένων, κατά τις δεκαετίες 70 και '80, σε χώρες όπως η Δανία, 
η Σουηδία, η Γερμανία, συνέβαλαν οι ευνοϊκές προϋποθέσεις παροχής ανα
πηρικών συντάξεων, που ελάμβαναν υπόψη και τους παράγοντες της αγοράς 
εργασίας ή της καταλληλότητας για απασχόληση. Οι αναθεωρήσεις όμως 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων, που ακολούθησαν στις επόμενες δεκαε
τίες, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων (πο
σοστά αναπηρίας, όριο ηλικίας και χρόνος ασφάλισης) παροχής αναπηρικών 
συντάξεων, με στόχο τον περιορισμό των αναπηρικών συντάξεων, που πα
ρέχονται πλέον ανάλογα με τα ποσοστά αναπηρίας και όχι με κοινωνικά και 
οικονομικά κριτήρια. 

Ο θεσμός της πρόωρης συνταξιοδότησης ηλικιωμένων και πρόσληψης 
νέων στη θέση τους, με στόχο τον περιορισμό της ανεργίας των νέων, πα
ρατηρείται σε χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ισπανία). 
Όμως σε μελέτη του ΟΟΣΑ για τη γήρανση του πληθυσμού, το έτος 1996, 
συμπεραίνεται ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση απέτυχε να μειώσει την ανερ
γία και δεν διαπιστώνεται κάποια σχέση στη μείωση του ποσοστού συμμε
τοχής των ηλικιωμένων και στο επίπεδο ανεργίας. Η άποψη ότι οι ηλικιωμένοι 
εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν χώρο στην αγορά εργασίας για νεότερους 
και άνεργους επικρατεί ακόμη σε μεγάλο βαθμό. Ο παραπλανητικός ισχυρι
σμός του "όγκου εργασίας", δηλαδή η ιδέα ότι υπάρχει ένας δεδομένος 
αριθμός θέσεων εργασίας, που πρέπει να κατανεμηθεί με όσο το δυνατό πιο 
δίκαιο τρόπο, φαίνεται να είναι ακόμη βαθιά ριζωμένη στην κοινή γνώμη. 
Αλλά αυτό δεν συμβαίνει φυσικά παντού. Στη Δανία, στην Ολλανδία, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, στις οποίες η ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας έχει αυξηθεί με μεγάλες συζητήσεις 
και εκστρατείες κυβερνητικών οργανισμών, η πλειοψηφία διαφωνεί έντονα με 
την άποψη αυτή. Επειδή δεν έχει περάσει πολύς χρόνος από τότε που η νο
οτροπία στις χώρες αυτές ήταν ίδια με αυτή που επικρατεί σήμερα στην πλει
ονότητα των χωρών, φαίνεται ότι οι απόψεις μπορούν να εξελιχθούν και να 
αλλάξουν όταν οι άνθρωποι, για συνεχή περίοδο, παρακολουθούν συζητή
σεις σχετικά με τα θέματα αυτά. 
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Οι κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ, τα τελευταία χρόνια, λόγω του μα
κροχρόνιου κόστους, λαμβάνουν μέτρα για περιορισμό της πρόωρης συν
ταξιοδότησης, όπως σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης ή/και 
αύξηση του ποσοστού με το οποίο μειώνεται (ανάλογα με τα χρόνια πρό
ωρης συνταξιοδότησης) η σύνταξη γήρατος, ή/και σταδιακή κατάργηση του 
δικαιώματος για κάποιες κατηγορίες. Οι λόγοι όμως για τους οποίους θε
σμοθετήθηκε η πρόωρη συνταξιοδότηση δεν έχουν εκλείψει, γι' αυτό και συ
νεχίζει να υπάρχει και σε κάποιες περιπτώσεις επεκτείνεται, όπως συνέβη 
στη Σουηδία -μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ένα ή δύο χρόνια 
με ανάλογη μείωση της σύνταξης γήρατος. 

Η αύξηση της συντάξιμης ηλικίας, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία 
μεταξύ του χρόνου εργασίας και του χρόνου συνταξιοδότησης, θα καθι
στούσε δυνατή τη διατήρηση του επιπέδου επαρκούς σύνταξης, χωρίς να 
χρειάζεται να αυξηθούν οι εισφορές ή τα ποσοστά φορολογίας για τη χρη
ματοδότηση των συστημάτων συνταξιοδότησης, και ίσως να μη χρειαστεί να 
αυξηθεί το εκ του νόμου προβλεπόμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, που 
είναι τυπικά η ηλικία των 65 ετών στα περισσότερα κράτη μέλη. 

Ο μέσος όρος ηλικίας συνταξιοδότησης στην ΕΕ15 ήταν 61,1 χρόνια και 
στην ΕΕ25 τα 61 χρόνια το 2005 -μειώθηκε περιορισμένα κατά 0,2 και 0,1 
της μονάδας αντίστοιχα σε σύγκριση με το μέσο όρο του 2003. Η χώρα μας 
καταλαμβάνει την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο μέσο 
όρο (μετά τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία) στην ΕΕ15 και 
την πέμπτη θέση στην ΕΕ25 με πρώτη την Λιθουανία το 2003, πέφτει όμως 
στην έβδομη θέση το 2005 λόγω της μείωσης του μέσου όρου κατά μία πο
σοστιαία μονάδα (Πίνακας 5.2). Μείωση της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης 
παρατηρήθηκε σε επτά χώρες-μέλη, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται 
και η χώρα μας. Επίσης εκτιμάται ότι η μέση ηλικία διαμορφώθηκε ακόμη 
πιο κάτω από τα 61 χρόνια το 2006, λόγω του προγράμματος εθελουσίας 
εξόδου του ΟΤΕ και των άλλων επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, και εκτι
μάται νέα αύξηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στη χώρα μας το 2007. 
Τα τελευταία χρόνια, οι εργαζόμενοι καταφεύγουν στην πρόωρη συνταξιο
δότηση εξαιτίας της ανασφάλειας που επικρατεί σχετικά με την αλλαγή του 
ασφαλιστικού συστήματος και το ενδεχόμενο αύξησης των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης. 

Η μερική συνταξιοδότηση αντί της πρόωρης συνταξιοδότησης προσελ
κύει αυξανόμενο ενδιαφέρον σε αρκετές χώρες μέλη τα τελευταία χρόνια, 
παρά το γεγονός ότι, από το 1976, τα ασφαλιστικά συστήματα των σκανδι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης στην ΕΕ, τα έτη 2003 και 2005 

Χώρες 

Ε25 

ΕΕ15 

Ιρλανδία 

Σουηδία 

Πορτογαλία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Λετονία 

Ισπανία 

Φιλανδία 

Ελλάδα 

Εσθονία 

Ολλανδία 

Δανία 

Τσεχία 

Βέλγιο 

Λιθουανία 

Αυστρία 

Ουγγαρία 

Ιταλία 

Πολωνία 

Λουξεμβούργο 

Σλοβακία 

Γαλλία 

Μάλτα 

Σλοβενία 

2003 

61,0 

61,3 

62,9 

63,1 

62,1 

63,0 

60,3 

61,5 

60,4 

62,7 

60,8 

60,5 

62,2 

60,1 

58,7 

63,3 

58,8 

61,6 

61,0 

57,9 

58,2 

57,8 

59,6 

58,8 

56,2 

2005 

60,9 

61,1 

64,1 

63,7 

63,1 

62,6 

62,1 

62,4 

61,7 

61,7 

61,5 

60,9 

60,6 

60,6 

60,0 

59,8 

59,8 

59,7 

59,7 

59,5 

59,4 

59,2 

58,8 

58,8 

58,5 

Πηγή: Eurostat (Γερμανία και Κύπρος δεν έχουν δώσει στοιχεία). 

ναβικών χωρών παρείχαν τη δυνατότητα σταδιακής αποχώρησης. Κάποιες 
χώρες ενθαρρύνουν τη μερική απασχόληση και συνταξιοδότηση πριν ή μετά 
το καθορισμένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ κάποιες άλλες αυστη-
ροποιούντις προϋποθέσεις μερικής συνταξιοδότησης. Χαρακτηριστικά ανα-
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φέρεται ότι η Φιλανδία μείωσε το όριο ηλικίας μερικής συνταξιοδότησης, 
από 58 στα 56, ενώ η Σουηδία, που είχε τη μερική συνταξιοδότηση από τα 
μέσα της δεκαετίας του 70, στο τέλος της δεκαετίας του '90 αυστηροποίησε 
τις προϋποθέσεις παροχής μερικής σύνταξης (αύξησε το όριο ηλικίας από 60 
σε 61 και μείωσε το ποσοστό αναπλήρωσης από 65% σε 55%). Στα άτομα με 
μερική απασχόληση μεγάλης ηλικίας, κάποιες χώρες δίνουν επιπλέον ή κά
ποιο επίδομα ανεργίας ή μερική σύνταξη (ή και τα δύο). 

Η ενθάρρυνση των εργαζομένων για παραμονή στην αγορά εργασίας 
πέραν του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μπορεί να επιτευχθεί με τον πε
ριορισμό των αντικινήτρων για μεγαλύτερο εισόδημα μετά τη συνταξιοδό
τηση, με την αύξηση της σύνταξης από τις εισφορές μετά από την ηλικία της 
μερικής συνταξιοδότησης και με φορολογικές ελαφρύνσεις (όπως συνέβη 
στην Αγγλία), και μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο εάν υπάρχουν ευκαιρίες μερι
κής απασχόλησης ηλικιωμένων. Διαφορετικά καταλήγει σε πρόωρη συντα
ξιοδότηση με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων. Η 
συνταξιοδότηση πέραν του καθορισμένου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης 
ή/και του χρόνου ασφάλισης μόνο όταν καταλήγει σε μια αξιόλογη αύξηση 
της σύνταξης θα έχει αποτέλεσμα. 

5.3.1.3. Η βάση υπολογισμού και η αναπροσαρμογή των συντάξεων 

Στα κράτη μέλη, τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται αλλαγές στη βάση 
υπολογισμού της σύνταξης. Οι αλλαγές αυτές είναι συνήθως όπως αυτές 
που θεσμοθετήθηκαν και στη χώρα μας, δηλαδή αντί του τελευταίου μισθού, 
οι παροχές των τελευταίων πέντε ή των πέντε καλύτερων χρόνων. Όμως ορι
σμένα κράτη μέλη στον υπολογισμό της σύνταξης παίρνουν τις αποδοχές 
περισσότερων (10-20) χρόνων. Στην Αυστρία, από το 2003, ως βάση υπολο
γισμού της σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων λαμβάνονται οι αποδοχές 
των 18 (αντί των 5) καλύτερων ετών. Επίσης υπάρχουν κράτη μέλη που λαμ
βάνουν τις αποδοχές όλου του χρόνου ασφάλισης -θεσμοθετήθηκε στην Ιτα
λία με τη μεταρρύθμιση του 1995. Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού των 
συντάξεων είναι η χρήση ενός δημογραφικού παράγοντα, που θα λαμβάνει 
υπόψη τον αυξανόμενο χρόνο επιβίωσης -θεσμοθετήθηκε στο σουηδικό σύ
στημα και έχει επιπτώσεις μόνο στους νέους. 

Οι αποδοχές των προηγούμενων ετών που λαμβάνονται υπόψη στον υπο
λογισμό της σύνταξης αναπροσαρμόζονται συνήθως σύμφωνα με τις αυξή
σεις των αποδοχών στο σύνολο της οικονομίας. Όμως υπάρχουν ορισμένες 
εξαιρέσεις, όπως συμβαίνει στο Βέλγιο, στη Γαλλία, και την Ισπανία, όπου οι 
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προηγούμενες αποδοχές αναπροσαρμόζονται με βάση τις τιμές. Οι μισθοί συ
νήθως αυξάνονται γρηγορότερα από τον τιμάριθμο, γι' αυτό η αναπροσαρ
μογή με βάση την αύξηση των τιμών οδηγεί ουσιαστικά σε χαμηλότερα 
ποσοστά αναπλήρωσης. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, η αναπροσαρμογή 
των αποδοχών εργαζομένων με πλήρη σταδιοδρομία με βάση την αύξηση των 
τιμών μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη σύνταξη κατά 40%, από αυτή που θα 
έπαιρναν, εάν η αναπροσαρμογή γινόταν με βάση την αύξηση των αποδοχών. 

Η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων αποτελεί από καιρό 
κεντρικό θέμα του διαλόγου για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των συν
ταξιοδοτικών συστημάτων. Οι συντάξεις συνήθως αυξάνουν ανάλογα με την 
αύξηση των μισθών ή σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Η αύξηση των συντά
ξεων ανάλογα με την αύξηση των μισθών, η οποία είναι συνήθως μεγαλύ
τερη του πληθωρισμού, κοστίζει περισσότερο και σημαίνει ότι και οι 
συνταξιούχοι ωφελούνται από την αύξηση της οικονομίας. Αύξηση των συν
τάξεων με μια τιμή μεταξύ του ποσοστού αύξησης των μισθών και του τιμα
ρίθμου σημαίνει τη σχετική μείωση των συντάξεων σε σύγκριση με τους 
μισθούς, που αυξάνουν γρηγορότερα. Οι αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια, όσον αφορά τον τρόπο αύξησης των συντάξεων, συνήθως 
είχαν ως στόχο τον περιορισμό του κόστους και όχι τη βελτίωση της θέσης 
των συνταξιούχων. Οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ συνδέουν σήμερα τις 
συντάξεις με τις τιμές καταναλωτή και μερικές από αυτές εξακολουθούν να 
αναπροσαρμόζουν τις συντάξεις σύμφωνα με τις μέσες αποδοχές. Σύμφωνα 
με μελέτη {Pensions at a Glance, 2005) του ΟΟΣΑ, το κόστος από την ανα
προσαρμογή των συντάξεων, με το ποσοστό αύξησης των μισθών, ίσως να 
είναι 20% υψηλότερο από το κόστος που θα προέκυπτε εάν οι συντάξεις αυ
ξάνονταν με βάση το δείκτη τιμών. 

5.3.1.4. Συνδυασμός παραμετρικών μεταρρυθμίσεων 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και νωρίς στη δεκαετία του 1990, οι 
κυβερνήσεις των κρατών-μελών προώθησαν αλλαγές σε δύο ή περισσότερες 
παραμέτρους του συνταξιοδοτικού τους συστήματος, όπως το όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης, το ύψος συντάξεων, τα ποσοστά εισφορών. Αναφέρονται 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις χωρών παρακάτω. 

- Στη Γαλλία θεσμοθετήθηκε αύξηση του χρόνου ασφάλισης (πλήρης σύν
ταξη από 37,5 στα 40 συντάξιμα χρόνια), μείωση του βαθμού αναπλήρωσης 
και ύψους σύνταξης και υπολογισμός της σύνταξης στα 25 καλύτερα χρόνια 
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αντί για τα 10. 

- Στην Αγγλία, η βασική σύνταξη περιορίσθηκε στο 20% των αποδοχών 
στο σύνολο των χρόνων εργασίας αντί στο 25% για τα τελευταία 20 χρόνια. 
Επίσης μειώθηκε το ποσοστό αναπλήρωσης κατ' έτος από 1,5% των μέσων 
αποδοχών στο 0,75%. Δηλαδή για κάθε χρόνο εργασίας αυξάνει η σύνταξη 
κατά 0,75% του μέσου μισθού, όπου για τα 30 χρόνια παρέχεται σύνταξη ίση 
με το 22,5% του μέσου μισθού και για τα 40 χρόνια το 30%. 

- Στην Ιταλία θεσμοθετήθηκε αύξηση του χρόνου ασφάλισης και του ορίου 
ηλικίας συνταξιοδότησης με παράλληλη ευελιξία στο όριο (57-65 χρόνια) για 
τους νέους, ως κίνητρο για να πληρώνουν περισσότερες εισφορές. 

Μέτρα πολιτικής όπως τα παραπάνω δεν είναι δημοφιλή, αυξάνουν τη 
φτώχεια των ηλικιωμένων και δεν συμφωνούν με το στόχο της επάρκειας. Γι' 
αυτό οι χώρες που στοχεύουν στη μείωση του ποσοστού του χρέους ως 
προς το ΑΕΠ, για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων συνήθως υιο
θετούν περιορισμένα μη δημοφιλή μέτρα με στόχο χαμηλότερες συντάξεις 
για τους υψηλά αμειβόμενους και παράλληλη ενίσχυση -με βάση την εισα
γωγή του ελέγχου των εισοδημάτων όπως με το ΕΚΑΣ στη χώρα μας- των 
χαμηλών συντάξεων. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι οι προϋποθέσεις συν
ταξιοδότησης -όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και χρόνος ασφάλισης- στις 
χώρες που τροποποιήθηκαν, έγιναν σταδιακά (π.χ. ο νόμος του 1988 στην 
Αγγλία δεν αφορούσε τους συνταξιούχους μέχρι 6/4/1999 και οι επιπτώσεις 
από τις διατάξεις του θα ολοκληρωθούν το 2010), ώστε να περιορισθούν οι 
δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας, που είναι κοντά 
στο όριο συνταξιοδότησης και για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρ
μογής στους νέους εργαζόμενους. 

5.3.2. Οι αλλαγές στη δομή του συνταξιοδοτικού συστήματος 

Οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της ΕΕ έχουν υιοθετήσει είτε εκτετα
μένες παραμετρικές είτε δομικές μεταρρυθμίσεις, που στο σύνολο τους 
έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στις συντάξεις των μελλοντικών συνταξιού
χων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν πολλά διαφορετικά και σύνθετα χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα. Εντούτοις, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, 
υπάρχει μια σαφής ελλοχεύουσα τάση προς μικρότερες συντάξεις για τους 
σημερινούς εργαζομένους, σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενεές. Γι' 
αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η οικονομική ικανότητα υποστήρι
ξης των συντάξεων για τους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους. 
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5.3.2.1. Το σύστημα καθορισμένων εισφορών 

Το σύστημα αυτό έχουν υιοθετήσει αρκετές χώρες που έχουν προχωρήσει 
σε μεταρρυθμίσεις των συστημάτων καθορισμένων συντάξεων. Στα συστή
ματα καθορισμένων εισφορών οι συντάξεις καθορίζονται από τις συνολικές 
ασφαλιστικές εισφορές και τις αποδόσεις του σωρευμένου κεφαλαίου. Τα 
συστήματα αυτά θεωρούνται περισσότερο κατάλληλα στο να εξασφαλίσουν 
την ασφαλιστική κάλυψη για τις νέες γενιές, ενώ στα καθορισμένων παροχών 
συστήματα υποτίθεται ότι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι θα πληρώσουν το λο
γαριασμό ανεξάρτητα από το μέγεθος του. Οι επιπτώσεις από τις μεταρρυθ
μίσεις αυτές είναι πολλές, όπως περιορισμένη βεβαιότητα για το ποσό των 
συντάξεων και περιορισμός στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημο
σίου. 

Στο καθορισμένων εισφορών και αναδιανεμητικό σύστημα "NDC-PAYG" 
(Non- Financial Defined Contribution - Pay As You Go) οι εισφορές των ασφα
λισμένων σημειώνονται σε ατομικούς λογαριασμούς, τα χρήματα από τις ει
σφορές δεν επενδύονται στη χρηματιστηριακή αγορά, και οι αποδόσεις τους 
δεν σχετίζονται με την αγορά αλλά με την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης στο 
"NDC-PAYG" σύστημα οι παροχές δίνονται συνήθως μετά από ένα ελάχιστο 
όριο ηλικίας και καθορίζονται με βάση τις αποδοχές κατά τη διάρκεια της 
ζωής και τα τελευταία χρόνια, αφού ληφθεί υπόψη και ο χρόνος επιβίωσης. 
Το σύστημα αυτό θεωρείται ένα αναλογιστικά δίκαιο σύστημα, δεν προβαί
νει σε ανακατανομή των εσόδων του συνταξιοδοτικού συστήματος και πρέ
πει να συμπληρώνεται με σχήματα ελάχιστου εισοδήματος, που θα 
χρηματοδοτούνται από φόρους. Τα διανεμητικά συστήματα καθορισμένων 
εισφορών αντιμετωπίζουν τα δημογραφικά και οικονομικά προβλήματα των 
αναδιανεμητικών συστημάτων καθορισμένων συντάξεων χωρίς ιδιαίτερη δη
μοσιονομική επιβάρυνση 

Το σουηδικό σύστημα καθορισμένων εισφορών αναπτύχθηκε στη θέση 
του παλαιού συστήματος καθορισμένων συντάξεων από τον Ιούνιο του 1994. 
Δηλαδή ένα ασφαλιστικό σχήμα που συνδυάζει ένα διανεμητικό καθορισμέ
νων εισφορών σύστημα και ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, με το συνολικό 
ποσοστό εισφορών να παραμένει στο 18,5% των αποδοχών. Η συσσώρευση 
στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα επιτυγχάνεται μόνον από ένα μέρος (2,5% 
από το 18,5%) της εισφοράς στην κοινωνική ασφάλιση. 

Στο σουηδικό σύστημα ελήφθησαν μέτρα ώστε η σχέση εισφορές/συντά-
ξεις να γίνει περισσότερο αναλογιστική, ενισχύοντας τα κίνητρα για παρα
μονή στην εργασία. Δεν υπάρχει καμία μέγιστη ηλικία συνταξιοδότησης, και 

131 



Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

το σύστημα προσφέρει μια ευρεία σειρά επιλογών για την έξοδο από την ερ
γασία για τους παλαιότερους εργαζομένους. Υπάρχει μια ευελιξία, ως προς 
το χρόνο συνταξιοδότησης, μετά το 61ο έτος και όσο μεγαλύτερη είναι η 
ηλικία συνταξιοδότησης τόσο μεγαλύτερη είναι η σύνταξη. Συνολική, μερική 
ή καμία αμοιβή από την εργασία μπορεί να συνδυαστεί ελεύθερα και με 
πλήρη ή μερικά ετήσια επιδόματα, από το ένα ή τα δύο από τα δημόσια προ
γράμματα, από την ελάχιστη συνταξιοδοτική ηλικία των 61 ετών. 

Δύο σημαντικοί παράγοντες κρατούν το σύστημα στην ισορροπία. Πρώ
τον, ότι το ποσοστό του ετήσιου επιδόματος (συντάξεων) λαμβάνει υπόψη το 
προσδόκιμο επιβίωσης και, δεύτερον, ότι, εάν τα στοιχεία του παθητικού του 
συνταξιοδοτικού προγράμματος ξεπερνούν την ικανότητα να πληρώσουν το 
"επιτόκιο", ρυθμίζεται προς τα κάτω μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία, 
ώστε οι συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να αυ
ξηθούν πάρα πολύ περιορισμένα. Το σουηδικό PAYG - NDC σύστημα και τα 
προγράμματα οικονομικού απολογισμού λειτουργούν αυτόνομα από την κοι
νωνική πολιτική. Η νέα τεχνολογία πληροφοριών εισήχθη στη διοίκηση της 
κοινωνικής ασφάλειας, καθιστώντας το συνταξιοδοτικό σύστημα ικανό να 
δημιουργήσει τα απαραίτητα στοιχεία οικονομικού απολογισμού. Κατά τη 
διάρκεια της περιόδου συσσώρευσης, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέ
ξουν από περίπου 500 ιδιαιτέρως διοικούμενα κεφάλαια για την επένδυση 
του συσσωρευμένου κεφαλαίου τους. Οι πρώτες επιλογές ιδιωτικών κεφα
λαίων έγιναν το έτος 2000. Το σύστημα οικονομικού απολογισμού οργανώ
νεται χρησιμοποιώντας έναν προμηθευτή (κρατικό μονοπώλιο) των ετήσιων 
επιδομάτων. 

Η καθολική ασφαλιστική κάλυψη με μια σύνταξη ανάλογη των εισφορών 
υποστηρίζεται από ένα δίχτυ ασφάλειας, που εγγυάται ένα επαρκές βιοτικό 
επίπεδο για τους ηλικιωμένους και χρηματοδοτείται από πόρους του Κρατι
κού Προϋπολογισμού, οι οποίοι καθορίζονται συγκεκριμένα για την προστα
σία των χαμηλοσυνταξιούχων. Για να αντιμετωπισθεί τυχόν μείωση της 
δημόσιας σύνταξης, χρειάσθηκε μέρος του κόστους να καλυφθεί από τα 
αποθεματικά του φορέα των ανταποδοτικών συντάξεων του παλαιού καθε
στώτος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της σουηδικής δια
δικασίας μεταρρύθμισης είναι ότι προέκυψε από πολιτική συναίνεση μεταξύ 
των πέντε από τα επτά κόμματα του Κοινοβουλίου, που αντιπροσώπευαν 
πάνω από 80% των ψηφοφόρων. Στην ομάδα συνταξιοδοτικής εργασίας συμ
μετείχαν ένας αντιπρόσωπος από κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα κόμματα 
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του Κοινοβουλίου και εμπειρογνώμονες, που συζήτησαν για μια διετία τα 
συνταξιοδοτικά θέματα και επιπλέον αυτή η ευρεία πολιτική υποστήριξης 
της μεταρρύθμισης συνεχίστηκε. 

Επίσης και άλλες χώρες -όπως Ιταλία, Αυστρία και Τσεχία- έχουν εισα
γάγει πολύ στενότερους δεσμούς μεταξύ των εισφορών και των συντάξεων, 
με στόχο να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να εργαστούν περισσότερα 
χρόνια. Τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις αυξάνουν τον κίνδυνο φτώχειας κατά 
την αποχώρηση των εργαζομένων που θα πάρουν μικρή σύνταξη, επειδή 
είχαν χαμηλά εισοδήματα καθ' όλη τη διάρκεια της οικονομικά ενεργής ζωής 
τους ή είχαν περιορισμένες εισφορές λόγω ανεργίας ή της φροντίδας παι
διών και ηλικιωμένων (Μελέτη ΟΟΣΑ, 2007). 

Στην Ιταλία, η μεταρρύθμιση "Amato", κατά το έτος 1992, επιδίωξε να 
εναρμονίσει τις συνταξιοδοτικές παραμέτρους, ενώ η μεταρρύθμιση "Dini" 
το 1995 αναφέρεται σε μια δομική αλλαγή, που θα αρχίσει να έχει επιπτώσεις 
στους εργαζομένους που αποσύρονται περίπου το 2017 ή αργότερα. Η αλ
λαγή αυτή αφορά την παροχή συντάξεων σε σχέση με τις εισφορές, μέσω 
ενός τύπου κεφαλαιοποίησης, ώστε η Ιταλία, που έχει τις υψηλότερες συν
ταξιοδοτικές δαπάνες στην ΕΕ, προβλέπεται να έχει ελάχιστη περαιτέρω αύ
ξηση μέχρι το 2050. 

Οι μεταρρυθμίσεις του 2003 στην Αυστρία ήταν παραμετρικές με σταδιακή 
εφαρμογή από 5 έως 25 έτη. Οι μεταρρυθμίσεις του 2005 αναφέρονται στην 
εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων για τους ασφαλισμένους ηλι
κίας κάτω των 50 ετών και αναμένεται μείωση των δαπανών για συντάξεις ως 
ποσοστό του ΑΕΠ κατά περίπου 3 μονάδες. Δηλαδή η μεταρρύθμιση του συν
ταξιοδοτικού συστήματος της Αυστρίας, σε ένα σύστημα καθορισμένων ει
σφορών, μπορεί να βάλει το δημόσιο αυτό σύστημα σε βιώσιμη βάση, αλλά 
τα ποσοστά αναπλήρωσης προβλέπεται να μειωθούν, γι' αυτό συστήνεται 
(από τους Bernhard Felderer, Reinhand Koman, and Ulrich Schuh) ένας πρό
σθετος πλήρως χρηματοδοτούμενος υποχρεωτικός δεύτερος πυλώνας στο 
μεταρρυθμισμένο σχήμα, ώστε να παρασχεθούν τα αποδεκτά επίπεδα συν
τάξεων για τους μελλοντικά συνταξιούχους. 

Στην Τσεχία η μεταρρύθμιση από το τρέχον δύο επιπέδων διανεμητικό 
σύστημα σε ένα σχέδιο καθορισμένων εισφορών εκτιμάται, από τον Mora 
Marek (2005), ότι δεν θα οδηγήσει στην οικονομική βιωσιμότητα του συντα
ξιοδοτικού συστήματος. Τέλος, στη μελέτη του ΟΟΣΑ του 2007, επισημαί
νεται ότι οι χώρες που προχώρησαν σε σημαντικές δομικές αλλαγές θα 
πρέπει να ελέγξουν με προσοχή την εισοδηματική κατάσταση των συνταξι-
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ούχων και να καθιερώσουν ένα "δίχτυ ασφάλειας", για να αποτρέψουν την 
αναβίωση της ένδειας των ηλικιωμένων. 

Στο καθορισμένων εισφορών κεφαλαιοποιητικό σύστημα μεταφέρεται 
μέρος της ευθύνης από το ένα δημόσιο αναδιανεμητικό συνταξιοδοτικό σύ
στημα ορισμένων παροχών σε ένα ιδιωτικό (ως προς τη διοίκηση). Το κεφα
λαιοποιητικό ορισμένων εισφορών σύστημα θεωρείται ότι αυξάνει το ρυθμό 
οικονομικής ανάπτυξης λόγω της αύξησης της αποταμίευσης και των κεφα
λαίων της ιδιωτικής ασφάλισης. Επίσης θεωρείται ότι, με την ανάπτυξη της 
επαγγελματικής ή/και της ιδιωτικής ασφάλισης, αυξάνεται η υπευθυνότητα 
των ασφαλισμένων λόγω των ατομικών λογαριασμών των συστημάτων ορι
σμένων εισφορών, καθώς και ότι περιορίζονται οι πολιτικές πιέσεις, που συ
νήθως ασκούνται από διεκδικήσεις των ασφαλισμένων για μείωση των 
ποσοστών εισφορών ή του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ή για αύξηση των 
συντάξεων στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα. 

Η μεταβίβαση μέρους της ασφαλιστικής ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα δεν 
σημαίνει μια αυτόματη συνολική μείωση του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της 
επιβάρυνσης της οικονομίας γενικά. Μπορεί να υπάρξουν συμπληρωματικές 
δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού από τις ρυθμίσεις αναθεώρησης 
(π.χ. φορολογικά κίνητρα όπως στην Ιταλία κατά την αναθεώρηση του 1995) 
και από την κρατική εποπτεία και επίβλεψη του συστήματος. Επίσης οικονο
μική επιβάρυνση μπορεί να υπάρξει εάν κάτι πάει στραβά με την ιδιωτική 
ασφάλιση. Στα πλαίσια της οικονομίας συνολικά παρατηρείται μείωση του κό
στους συνταξιοδότησης μόνο όταν το εισόδημα των συνταξιούχων σε σχέση 
με το εισόδημα του υπόλοιπου πληθυσμού μειωθεί. Κατά τη μεταβίβαση της 
ασφαλιστικής ευθύνης από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα οι αποταμιεύσεις 
αυξάνονται μόνο όταν οι εισφορές και τα κεφάλαια, που συγκεντρώνονται 
στους ατομικούς λογαριασμούς, προέρχονται από νέες εισφορές και όχι από 
μεταφορά των υπαρχουσών εισφορών. 

Η μεταφορά της ευθύνης του Δημοσίου, για την ασφαλιστική κάλυψη του 
πληθυσμού, στον ιδιωτικό τομέα είναι ένα θέμα που συζητείται και είναι ασα
φές μέχρι ποιο σημείο αυτή η προσέγγιση θα υιοθετηθεί στις χώρες της ΕΕ. 
Η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης με θεσμοθετημένους κανόνες και επο
πτεία από το κράτος κατά τη δεκαετία του '90, αφορά κυρίως τη Λατινική 
Αμερική και τις πρώην σοβιετικές χώρες, διότι ο σημαντικότερος λόγος της 
ανάπτυξης ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης για την ικανότητα του δημόσιου 
συστήματος να συλλέξει εισφορές και να πληρώσει συντάξεις στις χώρες 
αυτές και όχι η γήρανση του πληθυσμού, που παρατηρείται στην Ευρώπη. Γι' 
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αυτό η μεταφορά και σε ποια έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης από το δη
μόσιο στον ιδιωτικό τομέα θα συνεχίσει να συζητείται και στο μέλλον σε ευ
ρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

5.3.2.2. Το συνταξιοδοτικό σύστημα με τρεις πυλώνες 

Το σύστημα αυτό είναι μια άλλη δομική μεταρρύθμιση όπου, σύμφωνα και 
με την πρόταση της Διεθνούς Τράπεζας, από ένα αναδιανεμητικό σύστημα με 
έναν πυλώνα με συντάξεις ανάλογες με τα εισοδήματα, δημιουργείται συντα
ξιοδοτικό σύστημα που περιλαμβάνει τον πρώτο πυλώνα, που χορηγεί μια ελά
χιστη σύνταξη, ικανή να αντιμετωπίσει τη φτώχεια των ηλικιωμένων, το δεύτερο 
επαγγελματικό κεφαλαιοποιητικό πυλώνα και έναν τρίτο ιδιωτικό πυλώνα. 

Το πρότυπο αυτό προσομοιάζει με το σημερινό συνταξιοδοτικό σύστημα 
της Αγγλίας, που λειτουργεί για δεκαετίες και στηρίζεται περισσότερο σε 
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα κεφαλαιοποιητικού χαρα
κτήρα, γι' αυτό και το βρετανικό δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα -πρώτου 
πυλώνα- βρίσκεται σε περισσότερο βελτιωμένη θέση από τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα των περισσότερων κρατών μελών και οπωσδήποτε από το ελλη
νικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Όμως η Μεγάλη Βρετανία, που έχει περισσό
τερο ανεπτυγμένο τον ιδιωτικό τομέα ασφάλισης από όλες τις άλλες χώρες 
της ΕΕ, στις αρχές της δεκαετίας του '90 είχε αύξηση των ιδιωτικών συντά
ξεων, αλλά παράλληλα αντιμετώπισε τη χρεοκοπία του συνταξιοδοτικού τα
μείου των επιχειρήσεων Maxwell, γι' αυτό και αναγκάσθηκε να θεσμοθετήσει 
νέους αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα συντάξεων. 

Από τα κράτη μέλη της ΕΕ στην Πολωνία παρατηρείται η πιο πρόσφατη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με τρεις πυλώνες. Τον Ιού
νιο του 1997, η Βουλή της Πολωνίας ενέκρινε ένα πρόγραμμα μεταρρύθμι
σης του συνταξιοδοτικού συστήματος, για την ολοκλήρωση του οποίου θα 
απαιτηθούν μερικές δεκαετίες. Το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά τους ασφα
λισμένους του γενικού συστήματος ηλικίας 50 χρόνων και άνω, κατά το έτος 
1999, τους ασφαλισμένους των ειδικών συστημάτων, που είχαν ή ήταν πολύ 
κοντά στο να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης το 1999, 
και τους αγρότες. 

Το πολωνικό διανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με έναν πυλώνα 
αντικαθίσταται με ένα σύστημα τριών πυλώνων: 

- Πρώτος πυλώνας: ενιαίο, υποχρεωτικό, αναδιανεμητικό και καθορισμέ
νων εισφορών σχήμα. Ένα ανταποδοτικό σύστημα με παροχές ανάλογες των 
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εισφορών και με σημαντικά κίνητρα για παραμονή των ασφαλισμένων στην 
εργασία και για συνταξιοδότηση τους σε μεγάλη ηλικία. 

- Δεύτερος πυλώνας: καινούργιο κεφαλαιοποιητικό σχήμα στο πλαίσιο 
του οποίου ιδρύονται ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, στα οποία αποδίδεται 
το ένα πέμπτο των συνολικών (45%) εισφορών. Οι διαχειριστές των ταμείων 
αυτών, οι οποίοι αποφασίζουν για τις επενδυτικές δραστηριότητες, είναι υπο
χρεωμένοι να καταθέτουν τα κεφάλαια στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε 
συγκεκριμένες τράπεζες. Μία ελάχιστη απόδοση των κεφαλαίων εξασφαλί
ζεται από ειδικό αποθεματικό. Καινούργια υπηρεσία, το Γραφείο Επιθεώρη
σης των Συνταξιοδοτικών Ταμείων, παρακολουθεί τη διαχείριση των ταμείων 
αυτών. Οι ασφαλισμένοι κατά τη συνταξιοδότηση τους εισπράττουν τα κε
φάλαια που τους αναλογούν από τα συνταξιοδοτικά ταμεία, για να αγορά
σουν μια ισόβια σύνταξη από ασφαλιστικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές θα 
αρχίσουν να λειτουργούν γύρω στο 2010, όταν το νέο σύστημα θα έχει τους 
πρώτους συνταξιούχους. Εάν μία ασφαλιστική εταιρεία πτωχεύσει, ειδικό τα
μείο καλύπτει τις συντάξεις. Το νέο σύστημα καλύπτει: α) υποχρεωτικά 
όσους εισήλθαν για πρώτη φορά στο εργατικό δυναμικό το 1999 ή θα ει
σέλθουν στα επόμενα χρόνια, και β) προαιρετικά, αυτούς που εργάζονταν 
το 1999. Σημειώνεται ότι έχουν ασφαλισθεί σχεδόν όλοι όσοι ήταν κάτω των 
30 ετών και ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς που ήταν ηλικίας από 30 
έως 50 ετών κατά το 1999. 

- Τρίτος πυλώνας: περιλαμβάνει όλες τις άλλες μορφές εθελοντικών συν
ταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, τις οποίες διαχειρίζονται ασφαλιστικές εται
ρείες. Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στους αυστηρούς ελέγχους και 
περιορισμούς που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες του δεύτερου πυλώνα, 
ενώ οι φορολογικές ελαφρύνσεις είναι μικρότερες για τις εταιρείες του τρί
του πυλώνα. 

Το νέο σύστημα ασφάλισης εξασφαλίζει μια ελάχιστη σύνταξη στους συν
ταξιούχους 65 χρονών και άνω και με τουλάχιστον 25 χρόνια ασφάλισης. Εάν 
το άθροισμα της σύνταξης από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα είναι μικρό
τερο από την ελάχιστη σύνταξη, η διαφορά καλύπτεται από τον Κρατικό Προ
ϋπολογισμό. 

Επίσης, η Γερμανία πέραν των παραμετρικών μεταρρυθμίσεων εισήγαγε 
και κίνητρα για την ενίσχυση της επαγγελματικής σύνταξης, με στόχο τον 
περιορισμό της αύξησης των δημοσίων δαπανών για συντάξεις λόγω της γή
ρανσης του πληθυσμού. Σύμφωνα με την επανεκτίμηση που έγινε το 2004, οι 
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δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ που είχαν προβλεφθεί για το 
2050 θα μειωθούν κατά 2,4 μονάδες σε σχέση με την εκτίμηση του 2001, που 
είχε γίνει πριν τις μεταρρυθμίσεις αυτές. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι οι κίνδυνοι στα αυτοχρηματοδοτούμενα 
και ιδιωτικώς διαχειριζόμενα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι υπαρ
κτοί. Η διεθνής εμπειρία, όπως η χρεοκοπία της Barings και της τράπεζας 
BCCI και το σκάνδαλο Maxwell, αποδεικνύει ότι, παρά την ανάπτυξη δικλί
δων για τη χρηματοδότηση και διαχείριση των κεφαλαίων των ταμείων συν
ταξιοδότησης, ο κίνδυνος παραμένει. Η εταιρεία κηρύσσει χρεοκοπία και το 
ταμείο αδυνατεί να πληρώσει. Γι' αυτό Σουηδία και Φιλανδία έχουν δημι
ουργήσει δημόσιους φορείς, που εγγυώνται την καταβολή των συντάξεων 
μέχρι ενός ορισμένου ύψους και στην Αγγλία, μετά την αποκάλυψη της απά
της στις εταιρείες Maxwell, ξεκίνησε η δημιουργία ενός ειδικού αποθεματι
κού, που θα εγγυάται την καταβολή των συντάξεων. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να επισημάνουμε ότι, τα τελευταία χρόνια, ένα 
κύμα μεταρρυθμίσεων των συντάξεων έλαβε χώρα στα συνταξιοδοτικά συ
στήματα όλων των χώρων της ΕΕ. Οι παραπάνω εμπειρίες από τις παραμε
τρικές και δομικές μεταρρυθμίσεις, και οι προτάσεις των ευρωπαϊκών και 
διεθνών οργανισμών, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής. Η μεταρρύθμιση όμως των συνταξιοδοτικών συστημά
των δεν είναι ούτε απλή, ούτε εύκολη, ούτε στιγμιαία (Kaiisch και Aman, 
1998). Η εμπειρία από τις χώρες του ΟΟΣΑ κατά τη διάρκεια των προηγού
μενων 10-15 ετών, όπου τουλάχιστον οι μισές από αυτές είχαν σημαντικές 
αλλαγές, αποδεικνύει ότι, παρά το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση του συντα
ξιοδοτικού συστήματος μπορεί να θεωρείται πολιτικά δύσκολη, τα εμπόδια 
μπορεί να ξεπεραστούν (Μελέτη ΟΟΣΑ, 2007). Ο καλύτερος τρόπος για την 
αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, που προβλέπεται να συνε
χισθεί, θα προκύψει μέσα από τον κοινωνικό διάλογο με τους εμπλεκόμε
νους φορείς με μέτρα που θα τύχουν της κοινωνικής συναίνεσης, ικανά να 
εξασφαλίσουν επαρκείς συντάξεις από οικονομικά βιώσιμα συστήματα. 

5.4. Η αναμόρφωση του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος 

Η σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που ξεκί
νησε με το Νόμο 2084/92 «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης» και συ
νεχίσθηκε με το Νόμο 3029/02 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης», δεν έχει ολοκληρωθεί. Τόσο οι νόμοι αυτοί όσο και ο Νόμος 
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2458/97, με τον οποίο ο ΟΓΑ μετατράπηκε σε ταμείο κύριας ασφάλισης, προ
έβλεπαν σταδιακή εφαρμογή, γι' αυτό και συνεχίζουν να επιφέρουν αλλαγές 
στο συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Ειδικότερα, συνεχίζεται η αύξηση των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (για τους ασφαλισμένους προ του 1993) και 
εργαζομένους στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα γνωστά εξά
μηνα που προστίθενται σταδιακά τα τελευταία 15 χρόνια σε εφαρμογή του 
Νόμου 2084/92 -αφορούν 7 ομάδες εργαζομένων από 7 συνολικά ταμεία κύ
ριας ασφάλισης- καθώς και η αύξηση των ετών ασφάλισης για συνταξιοδό
τηση- αφορά 13 ομάδες ασφαλισμένων από 12 ταμεία κύριας ασφάλισης 
και τα αντίστοιχα επικουρικά. 

Στον ΟΓΑ συνεχίζεται η αύξηση του χρόνου ασφάλισης (κατά ένα χρόνο), 
που φθάνει τα δέκα χρόνια το 2008 και η μείωση κατά 4% κάθε χρόνο της βα
σικής σύνταξης (που είναι 330 ευρώ το 2008), για όσους ασφαλισμένους 
συνταξιοδοτηθούν από τον κλάδο κύριας ασφάλισης. Η σταδιακή μείωση της 
βασικής σύνταξης ξεκίνησε από το 2003 και, σύμφωνα με το Νόμο 2458/97, 
θα ολοκληρωθεί με την κατάργηση της, για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά 
το 2027. 

Με το Νόμο 3029/02 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων του 
Δημοσίου και των ειδικών ταμείων και καθορίζονται ενιαίοι κανόνες, όροι και 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που θα επιτευχθούν μέσα σε μια δεκαετή 
πορεία μεταβατικής προσαρμογής, δηλαδή: 

-«... η σύνταξη ορίζεται σε 79% για όσους αποχωρήσουν το έτος 2008, μει
ούμενο κατά 1 % για καθένα από τα επόμενα έτη αποχώρησης του υπαλλήλου 
και καταλήγει σε 70%, για όσους αποχωρούν από το έτος 2017 και μετά». 

-«Για συνολική συντάξιμη υπηρεσία, η οποία διανύεται από 1ης Ιανουα
ρίου 2008 και μετά ως συντάξιμος μισθός, με βάση τον οποίο κανονίζεται η 
σύνταξη, λαμβάνεται υπόψη: ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συ
νόλου των μηνιαίων ασφαλιστικών αποδοχών, που έλαβε ... κατά τα πέντε 
τελευταία χρόνια χωρίς τα δώρα εορτών ... και επιδόματος αδείας, δια του 
αριθμού των μηνών υπηρεσίας ,.... εντός της χρονικής αυτής περιόδου». 

Ακόμη ο Νόμος 3029/02 προβλέπει τη διατήρηση του καθεστώτος συν
ταξιοδότησης των ασφαλισμένων των ειδικών ταμείων (ΔΕΚΟ - Τράπεζες) 
και μετά την ενοποίηση τους στο ΙΚΑ. Οι νέοι εργαζόμενοι στις τράπεζες, οι 
ασφαλισμένοι μετά το τέλος του 1992, προσαρμόζονται σε όσα ισχύουν για 
τους υπόλοιπους μισθωτούς, ενώ οι ασφαλισμένοι έως το τέλος του 1992, 
και οι νυν συνταξιούχοι, διατηρούν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Δη-
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λαδή εξομαλύνονται οι ανισότητες, χωρίς να θίγονται ώριμα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα. Όπως προβλέπει ο νόμος, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ειδική 
οικονομική μελέτη, που θα προσδιορίσει την επιβάρυνση των τραπεζών. Η 
ανάληψη των υποχρεώσεων θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά από τις τράπε
ζες, που θα εντάσσονται στη ρύθμιση, χωρίς καμία επιβάρυνση του ΙΚΑ και 
του ETEAM. Οι ενοποιήσεις των ειδικών ταμείων στο ΙΚΑ, συμπεριλαμβανο
μένων και των Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΑΥΣΟ) και του προσωπικού 
της ΑΤΕ, ολοκληρώνονται το 2008. Τα ειδικά ταμεία όμως, σύμφωνα με την 
ΠΟΠΟΚΠ, παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα, τα οποία ξεπερνούν σε ετή
σια βάση το 1 δις ευρώ. 

5.4.1. Προτάσεις διεθνών Οργανισμών 

Στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του έτους 2005, το ελ
ληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως σχετικά γενναιόδωρο και 
προτείνεται η άμεση μεταρρύθμιση, με στόχο τον περιορισμό των δαπανών 
για συντάξεις και την αντίστοιχη μείωση των δαπανών του Κρατικού Προ
ϋπολογισμού. Αναπτύσσονται δέκα υποθετικά σενάρια, με διάφορες παρα
δοχές, και δίνονται οι προβολές των ελλειμμάτων του συνταξιοδοτικού 
συστήματος. Επίσης προτείνονται οι κατά τη γνώμη τους επιβαλλόμενες λύ
σεις για την οικονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, 
χωρίς να τους απασχολεί η βελτίωση της λειτουργίας και της κοινωνικής 
αποτελεσματικότητας του συστήματος, και μάλιστα, ως πρότυπα μεταρ
ρυθμίσεων προτείνονται αυτά των χωρών της ΕΕ, όπως Αυστρίας, Γερμα
νίας, Ιταλίας και Σουηδίας. Από τα δέκα υποθετικά σενάρια, που 
αναδιατυπώνονται στον Πίνακα 5.3 από την παραπάνω έκθεση του ΔΝΤ, 
παρά τις όποιες επιφυλάξεις και αν έχουμε για τις παραδοχές τους, οφεί
λουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα δίνει το σενάριο 
2.7 με υψηλή γεννητικότητα, χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής, υψηλότερη συμ
μετοχή εργατικού δυναμικού, χαμηλότερη ανεργία, και μεγαλύτερη αύξηση 
αποδοχών. Εάν λάβουμε υπόψη ότι, εκτός από το χαμηλότερο προσδόκιμο 
ζωής, όλες οι υπόλοιπες παραδοχές είναι επιθυμητές από την ελληνική κοι
νωνία και ότι, εάν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη τους, μετά 
από συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, τότε ίσως να μπορεί να προχωρή
σουμε στην οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος χωρίς αιφνιδιαστική 
ανατροπή των συνταξιοδοτικών προσδοκιών. 

Στην έκθεση του ΟΟΣΑ για το ασφαλιστικό σύστημα σε 30 χώρες μέλη, η 
Ελλάδα εμφανίζεται να έχει υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης των μισθών στις 
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ÌP ο- * 

ο | g 

s > < ω 

S Q- -s Η «ο è: 

a §§ 
Cr ο 

δ 3 * * Ρ α 

3. 

-ο ^ 

-< 
ο 

ca. 
ο 
α. 
t 

i J. 
=> Ρ 
ο - CT 
*® 6 
Ä R 

^ « 

•3 S 
CD > -
Ö - ^ 

S. Ο 
^ . 0 0 

"3 cr 
S E-

b Ρ 
σ 3 

I «S 

If 

il 
fi 

ο , 3 
ÎE. S 

Si i" 
τ - <£ 
ο LO 

ω Ό a s-
<~r S 

-2 Q-
6 J α CD. >- S" 
Ρ 2 Ï 

CD O h - • * 
c o CD" Ο " ι—" 

co_ q rt * ο CM 
LO" co" y- co" co" co" 

•si- oq ι - CM co ο 
ο " ο " co" co CM" co" 
CM τ - τ - τ - τ - CM 

•«Τ Ο CM Ο CO -53" 

t- o " o " CM" CO" CO" 

σ co τ - co •<*• r-
rC co CO" h~" LO" CO" 

co co CD co τ i -
<* η-" η-" •*" co" LO" 

co co co oo co co 
• * •** "<r < * " T f - i f 

II 
ti 

CD = L 
C D 

6 α 

i f s I f ? 
- σ <-r > 

if 
Ë. δ 

1 g 
3 3 

s s 
ρ 3-

Ì I 
3 KD 

a- S 11 
Ss 
CT CT 

3-
ο 

Κ ) 
Ο 
ο 
Ο -ε 
ο 

τ - CO 

! ι 
LO er er 

i Ι ï 
t * CM 

cr en 
3 Ο ) 

σ Η 

>- *Ρ 

* 3- * 

KD 
Β 
ο 
δ. 
C 

ο . ω Ο- ω 

Ο -
ο 
Ρ 
ο 

Q . 

g 

- ä 
ο ο 
* κ> 
3- e 5 ι 
D > 

to 3 
«ρ >-

«5L Ρ 

>• S 
α . Q-
ω C 

-ο * 

d - 2 Κ9 
Χ KD e 

ο ο σ 

fil 
f s· 
II 

co 3 . 
ρ ο- — 

B i g 

I il 
•δ -Ρ P. 
KD E * 
Ο S3 τ -

LÂJ- 2 
o c o 
e Q. CM 

§ g 2 

σ 

I I 
11 
3 σ 

°L > 
*§ c-

fi: I Ι > 
υ· ο f 
Ο > CO 

g g ä 

Ρ Ρ Ι g 

« *8 , 
— ο. *ο 

- S o g 
st: > • Ρ 

•g- ο. -ρ 
ζ r S 
> Ο Q 

Ρ > 
3 

§ • * § 6 
α Ä > 

Ρ Ρ -

Sf Ι *ε 
'S CT *ί ~ο ~§ g 

σ ο 
> • 

LO 

5 5 
^ ο 
ρ α. 

C " 3 . > . > CM 
•3- D ω 

ι - CM CO " * LO CD 
CM CM evi evi evi evi 

S* % è 

ο 

C\i 

140 



Η αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων της ΕΕ 

συντάξεις, δηλαδή οι συντάξεις φθάνουν έως και το 100% του μισθού τόσο 
για τα χαμηλά όσο και για τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα, ενώ στις 
χώρες μέλη το ποσοστό αναπλήρωσης, σε μέσα επίπεδα, δεν ξεπερνά το 
56,9%. 

Πρέπει όμως να τονιστεί, όπως τονίζεται και στην έκθεση, ότι στην Ελλάδα 
το ποσοστό αναπλήρωσης εμφανίζεται υψηλό λόγω του χαμηλότερου επιπέ
δου των εισοδημάτων, αλλά και του είδους του ασφαλιστικού συστήματος που 
δεν ισχύει σε άλλες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα 
είναι διανεμητικό και στηρίζεται στην κρατική χρηματοδότηση και τις εισφορές 
εργοδοτών και εργαζομένων, ενώ σε άλλα κράτη μέλη του οργανισμού υπάρ
χουν κεφαλαιοποιητικά συστήματα ή μεικτά, δηλαδή κεφαλαιοποητικά και δια
νεμητικά, γι' αυτό και τα ποσοστά αναπλήρωσης εμφανίζονται χαμηλότερα. 
Επίσης στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός του "γενναιόδωρου" 
για το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα ισχύει μόνο κατά περίπτωση και όχι συ
νολικά. 

Στην έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία το 2007 περιλαμβά
νονται εναλλακτικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και, 
για άλλη μια φορά, προτείνεται η θέσπιση κινήτρων για παράταση του ερ
γασιακού βίου και παράλληλα η αύξηση του μέσου ορίου ηλικίας συνταξιο
δότησης με την περικοπή των προώρων συντάξεων. Πρέπει όμως να 
επισημανθεί ότι η διατήρηση των σημερινών επιπέδων ηλικίας συνταξιοδό
τησης δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αυξηθεί η πραγματική ηλικία αποχώ
ρησης από την αγορά εργασίας και να προσεγγίσει την εκ του νόμου 
προβλεπόμενη συντάξιμη ηλικία. Η αύξηση της πραγματικής συντάξιμης ηλι
κίας απαιτεί την ενσωμάτωση κινήτρων στο συνταξιοδοτικό σύστημα για πιο 
μακροχρόνια παραμονή στο εργατικό δυναμικό. 

Σε Έκθεση της ΕΕ το Μάρτιο του 2003, μεταξύ των κίνητρων για αύξηση 
της πραγματικής συντάξιμης ηλικίας συμπεριλαμβάνεται και η στενότερη 
αναλογιστική σύνδεση μεταξύ των εισφορών και των παροχών, μια ιδέα που 
υποστηρίζεται από την κοινή γνώμη της ΕΕ15 και από ένα σχετικά μεγάλο 
ποσοστό (70%) των Ελλήνων -το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ15. Πρέπει 
όμως να επισημανθεί ότι, αν και ήταν βασική προτεραιότητα της Ελληνικής 
Προεδρίας «οι πολιτικές ενεργητικής γήρανσης με κίνητρα για την παραμονή 
στην αγορά εργασίας μετά τα 55 ή τα 60», εντούτοις τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μείωση της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με την 
ΠΟΠΟΚΠ, περισσότεροι από 120.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο, ΔΕΚΟ και 
τράπεζες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα - περίπου το 70% είναι 

141 



Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

γυναίκες- και εάν συνεχισθεί το κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας, όπως 
ισχυρίζονται, θα έχει επιτευχθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα "εθελουσίας" εξό
δου από το Δημόσιο χωρίς κόστος για το ίδιο, αλλά με μείωση της μέσης 
ηλικίας συνταξιοδότησης. 

Η ιδέα ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να επιτρέπεται να κερδίζουν κάποιο ει
σόδημα συμπληρωματικό της σύνταξης τους είναι ένας άλλος τρόπος εν
θάρρυνσης της παραμονής στην αγορά εργασίας των ηλικιωμένων 
εργαζομένων. Η απόκτηση συμπληρωματικών δικαιωμάτων συνταξιοδότη
σης με την αναβολή της συνταξιοδότησης μπορεί να είναι ένας σημαντικός 
τρόπος, για να εξασφαλιστεί ότι οι συντάξεις θα παραμείνουν επαρκείς σε 
ένα πλαίσιο, στο οποίο τα ποσοστά αναπλήρωσης μειώνονται ως ανταπό
κριση σε μια λιγότερο ευνοϊκή ισορροπία μεταξύ του ενεργού πληθυσμού 
και των συνταξιούχων. Ωστόσο, αυτή η ιδέα, που έχει ήδη εφαρμοστεί σε 
ορισμένα συνταξιοδοτικά συστήματα που έχουν προβεί σε μεταρρυθμίσεις, 
δεν γίνεται ακόμη αποδεκτή από την κοινή γνώμη. Υπάρχει ένα σημαντικό 
ποσοστό Ευρωπαίων που νομίζουν ότι δεν πρέπει να είναι δυνατός ο συν
δυασμός εισοδημάτων από εργασία με τη σύνταξη. Αντίθετα στη χώρα μας, 
σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, η ιδέα αυτή φαίνεται να γί
νεται αποδεκτή από το 60% περίπου των Ελλήνων, δηλαδή από ένα ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέσο όρο της ΕΕ. 

5.4.2. Η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος στηρίζεται 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση 

Η ανάπτυξη της οικονομίας θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της οικονο
μικής βιωσιμότητας λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, και στην επίλυση 
των διαρθρωτικών αδυναμιών του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Όσο 
ταχύτερα μεγεθύνεται το ΑΕΠ, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή στην 
κάθε χρονική περίοδο και τόσο υψηλότερο σε πραγματικούς όρους το συ
νολικό ποσό για συντάξεις, που εξασφαλίζεται από ένα ορισμένο ποσοστό 
του ΑΕΠ. Δηλαδή η δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις δαπάνες για συν
τάξεις είναι η ανάπτυξη, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της 
απασχόλησης, γι' αυτό και το συνταξιοδοτικό μας σύστημα δεν πρέπει να 
υπονομεύει την ανάπτυξη. Χρειάζονται όμως σημαντικές βελτιώσεις στην 
αγορά εργασίας και επιπρόσθετα μέτρα προκειμένου να αυξηθούν τα πο
σοστά απασχόλησης, όπως απαιτούνται από τους ποσοτικούς στόχους, που 
τέθηκαν στη Λισαβόνα και τη Στοκχόλμη. 

Η επίτευξη πλήρους απασχόλησης απαιτεί, εκτός από δημογραφικό σχε-
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διασμό, μια βούληση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για τη διασφάλιση 
της επαγγελματικής πορείας και τη διευκόλυνση εισόδου στην ενεργό ζωή, 
ιδιαίτερα των νέων με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Επίσης, απαιτείται ενί
σχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και απαιτούνται προγράμ
ματα απασχόλησης μέσω των οποίων θα αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μεγάλης ηλικίας και οι γυναίκες, ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να βελτιωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες όπως εκείνες 
της φροντίδας ηλικιωμένων και παιδιών, οι προσχολικές και οι σχολικές υπη
ρεσίες. 

Σε θέματα μητρότητας πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία, ώστε να 
ενισχυθεί η γεννητικότητα στη χώρα μας και ταυτόχρονα να υπάρξει αρμο
νική συνύπαρξη του επαγγελματικού, ιδιωτικού και οικογενειακού βίου των 
Ελλήνων. Δηλαδή απαιτείται εκσυγχρονισμός των συνταξιοδοτικών προ
γραμμάτων για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών της κοινωνίας και 
των ατόμων. Τα οικογενειακά πρότυπα και τα πρότυπα απασχόλησης, οι 
ρόλοι ανδρών και γυναικών στο νοικοκυριό και στην αγορά εργασίας αλλά
ζουν και απαιτούνται μέτρα, που θα συμβάλλουν στη συμφιλίωση του οικο
γενειακού βίου με τον εργασιακό χρόνο. 

Τέλος, απαιτούνται μέτρα για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς ερ
γασίας και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, για την αποδοχή και την εν
σωμάτωση όσων έρχονται από τρίτες χώρες και μέτρα για την αποτροπή της 
αδήλωτης εργασίας. 

5.4.3. Οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των μεταρρυθμίσεων 

Ο κατακερματισμός και η πολυνομία που έχουν ως αποτέλεσμα τις ανισό
τητες, οι οποίες υπονομεύουν την κοινωνική αποδοχή του συστήματος, και 
οι συχνές αναθεωρήσεις του νομοθετικού πλαισίου έχουν προκαλέσει συναι
σθήματα ρευστότητας και ανασφάλειας. Για αυτό βασική προϋπόθεση είναι 
να αυξηθεί και αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στο συντα
ξιοδοτικό σύστημα και τις προοπτικές του και να επιτευχθεί η αναγκαία συ
ναίνεση για τη διασφάλιση των μεταρρυθμίσεων μέσω κοινωνικού διαλόγου. 

- Κοινωνικός διάλογος: οι μεταρρυθμίσεις κοινωνικής ασφάλισης είναι 
από τη φύση τους πολιτικές και πρέπει να αντιπροσωπεύουν το συμβιβασμό 
μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων-ενδιαφερόμενων ομάδων. Η μεταρ
ρύθμιση και η συνεχής μέριμνα για το ασφαλιστικό είναι μια υποχρέωση που 
έχουμε όλοι μας, απέναντι στις σημερινές αλλά, κυρίως, στις επόμενες γε
νιές. Είναι πολύ σημαντικό να είναι σαφές το περιεχόμενο της μεταξύ των 
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γενεών υποχρέωσης. Αυτό και μόνο απαιτεί συμφωνία για τη μεταρρύθμιση, 
η οποία πρέπει να τύχει ευρέος φάσματος πολιτικής υποστήριξης επί μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ώστε το περιεχόμενο της ίδιας της μεταρρύθμισης να 
είναι επαρκές, για να εγγυηθεί ότι θα εξυπηρετήσει το σκοπό της καλά. Μια 
τέτοια διαδικασία είναι σύνθετη, απαιτεί ευρύ και ουσιαστικό κοινωνικό διά
λογο με προαπαιτούμενα την υπευθυνότητα, το ρεαλισμό και την ευαισθησία 
για τους χαμηλοσυνταξιούχους, με στόχο την επάρκεια παροχών και συντά
ξεων για όλους. 

- Μεταβατικό διάστημα αναγκαίο και ικανό για την εφαρμογή και ολοκλή
ρωση των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων. Διότι, έτσι μόνο αποφεύγονται 
αδικίες ή/και η χειροτέρευση της θέσης των εργαζομένων στο σημείο της 
αποχώρησης τους και με αυτό τον τρόπο δίδεται ο απαραίτητος χρόνος και 
στους νεότερους εργαζομένους να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους. 

- Ενημέρωση ασφαλισμένων και συνταξιούχων, από την έρευνα του Ευ-
ρωβαρομέτρου φαίνεται ότι η νοοτροπία του κοινού σε διάφορα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, δεν συμβαδίζει με μια διαδικασία 
μεταρρύθμισης που έχει ήδη αρχίσει. Συνεπώς προτεραιότητα πρέπει να 
δοθεί στη μεγαλύτερη ενημέρωση, σχετικά με ποια μεταρρυθμιστικά μέτρα 
χρειάζονται και ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα από τα μέτρα αυτά για τους 
εργαζομένους, τους καταβάλλοντες ασφαλιστικές εισφορές, και τους συν
ταξιούχους. 

5.4.4. Επάρκεια συντάξεων από βιώσιμο και εκσυγχρονισμένο σύστημα 

ασφάλισης 

Τα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας πρέπει να αντι
μετωπισθούν με προγραμματισμό και αποφασιστικότητα. Για να αντιμετωπι
στεί η οικονομική πρόκληση της γήρανσης, πρέπει να αξιοποιηθεί ο 
εκσυγχρονισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος, που άρχισε από τη δε
καετία του 1990, να επιταχυνθούν και ολοκληρωθούν οι παρακάτω παραμε
τρικές μεταρρυθμίσεις, που έχουν ξεκινήσει, όπως: 

- Ελαχιστοποίηση και σταδιακή εξάλειψη των συνταξιοδοτικών διακρί
σεων, που συνεχίζουν να παραμένουν, με την εναρμόνιση ή θέσπιση ενιαίων 
συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων μεταξύ των φορέων ασφάλισης και επίσης 
θέσπιση ενιαίων ελάχιστων επαρκών κοινωνικών παροχών - συντάξεων. 

- Ολοκλήρωση της ομαδοποίησης, ενοποίησης και συγχώνευσης των τα
μείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, δίχως να θιγούν οι όροι και οι προ-

144 



Η αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων της ΕΕ 

υποθέσεις συνταξιοδότησης των ήδη ασφαλισμένων ή το ύψος των σημερι
νών παροχών. 

- Επανεξέταση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, 
σύμφωνα με τις επικρατούσες σημερινές αντιλήψεις για την υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων, χωρίς να θίγονται οι παλαιοί εργαζόμενοι. Η 
αναθεώρηση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων είναι 
επιβεβλημένη, όπως και η αξιολόγηση των σημερινών συνθηκών εργασίας 
σε πολλά παλαιά και νέα επαγγέλματα, ώστε να αντιμετωπισθεί η αδικία που 
υπάρχει. 

- Ενιαίοι όροι και διαδικασίες στην παροχή των αναπηρικών συντάξεων 
και αυστηρή επιβολή μέτρων και ελέγχων στην απονομή τους, ώστε να πα
ρέχονται σε αυτούς που πραγματικά τις δικαιούνται, χωρίς να αδικούνται οι 
αληθινοί δικαιούχοι. 

- Αποδοτικότερη αξιοποίηση και αποτελεσματικότερη διαχείριση της πε
ριουσίας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Απαιτείται ένα σύγχρονο και απο
τελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης της περιουσίας των ταμείων, που να 
κατοχυρώνει τη διαφάνεια και να προστατεύει την περιουσία των ασφαλι
σμένων. 

- Εξόφληση των οφειλών και γενικά τήρηση των υποχρεώσεων του κρά
τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικότερα διασφάλιση της οικονομικής 
αυτονομίας του κύριου δημόσιου ταμείου (ΙΚΑ) και του Ταμείου των ελευθέ
ρων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 

- Αποτελεσματικός τρόπος είσπραξης των εισφορών μετά τη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων, όπως ενοποίηση των μηχανισμών ελέγχου και δια
σταύρωση των στοιχείων, που θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση της μηχα
νοργάνωσης των υπηρεσιών των ασφαλιστικών φορέων και του Υπουργείου 
Οικονομικών, ώστε να περιορισθεί το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής. 

- Στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό και ενίσχυση με τα απαραίτητα 
μέσα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ώστε να ανταποκριθεί στο σκοπό 
για τον οποίο συστήθηκε. Δηλαδή να παρακολουθεί την πορεία των αναλο
γιστικών δεδομένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών και να προτείνει 
μέτρα για τη διατήρηση της αναλογιστικής ισορροπίας του συστήματος. Η 
Εθνική Αναλογιστική Αρχή πρέπει να λειτουργεί ως όργανο για έγκαιρες και 
ακριβείς αναλογιστικές προβλέψεις, ώστε να παύσουμε να προσφεύγουμε 
για αναλογιστικές μελέτες σε διεθνείς οργανισμούς. 
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Τέλος, η ρύθμιση για αναλογική σύνταξη, που ισχύει μέχρι 31/12/2009, 
για όσους είχαν 3.500 ημέρες ασφάλισης και έχουν συμπληρώσει το 65ο 
έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει να παγιωθεί. 

Μεσοπρόθεσμα, στη βελτίωση της επάρκειας των συντάξεων και της βιω
σιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν σημαντικά η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και η μείωση 
της ανεργίας, ο περιορισμός της εισφοροδιαφυγής, η ορθή διαχείριση των 
δημόσιων οικονομικών και η αποδοτικότερη αξιοποίηση της περιουσίας των 
ταμείων. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ώστε να ξεπεραστούν οι δημοσιο
νομικές επιπτώσεις από τη γήρανση του πληθυσμού. 

Μακροπρόθεσμα όμως, η οικονομική σταθερότητα του συστήματος απαι
τεί σημαντικές περαιτέρω προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η στα
θεροποίηση της αύξησης των προβλεπόμενων συνταξιοδοτικών δαπανών. 
Στον προβληματισμό και την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου σχετικά με 
το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος και στη λήψη των αποφάσεων για 
τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν τα παρακάτω, 
που βασίζονται στην επικρατούσα οικονομική και δημογραφική κατάσταση: 

- Διατήρηση των δημόσιων δαπανών για τις συντάξεις σε ένα ποσοστό 
του ΑΕΠ που θα αποφασισθεί και θα είναι συμβατό με την ανάπτυξη, και 
λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της δίκαιης κατανομής των δημοσιονομι
κών επιπτώσεων τόσο εντός όσο και μεταξύ των γενεών. 

- Δίκαιη εξισορρόπηση του επιπέδου εισφορών και φόρων, που καταβάλ-
λει ο ενεργός πληθυσμός και του επιπέδου συνταξιοδοτικών παροχών που 
λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, αποφεύγοντας από τη μια την υπερβολική επι
βάρυνση της ενεργού γενιάς και από την άλλη τη μείωση των επιπέδων συν
τάξεων κάτω από ένα όριο επάρκειας, δηλαδή να μην υπάρξει μείωση των 
χαμηλότερων συντάξεων αλλά αύξηση. 

- Σύστημα ασφάλισης τριών πυλώνων όπου περιλαμβάνει: ο πρώτος πυ
λώνας την κύρια και επικουρική σύνταξη, ο δεύτερος τα επαγγελματικά συμ
πληρωματικά συστήματα και ο τρίτος προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης 
-ομαδικά ή ατομικά συμβόλαια. Η αναπλήρωση του συνολικού επιπέδου απο
δοχών (όσο υψηλές και εάν είναι), που απολάμβανε ο ασφαλισμένος πριν 
την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, θα επιτυγχάνεται με συμπληρω
ματικές παροχές πέραν της δημόσιας συνταξιοδοτικής κάλυψης. Μεγαλύ
τερη συμβολή του δεύτερου πυλώνα και θέσπιση κατάλληλων ρυθμιστικών 
πλαισίων για ορθή διαχείριση των επαγγελματικών και των ιδιωτικών συστη-

146 



Η αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων της ΕΕ 

μάτων κεφαλαιοποίησης, ώστε να παρέχουν τις συντάξεις που δικαιούνται 
στα μέλη τους με αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, απαιτούνται κίνητρα για την 
ενίσχυση του θεσμού των αυτοχρηματοδοτούμενων επαγγελματικών τα
μείων, που θα παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη και θα λειτουργούν πέραν της 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 

Η μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα του συνταξιοδοτικού συστή
ματος ώστε να αποφευχθεί μια μελλοντική οικονομική κρίση του συστήμα
τος, και αν ακόμη προχωρήσουν τα παραπάνω μέτρα, εκτιμάται ότι θα 
συνεχίσει να μας προβληματίζει και να καθιστά απαραίτητη μια ιδιαίτερα ση
μαντική μεταρρύθμιση. 

Ένας άλλος νέος κύκλος παραμετρικών μεταρρυθμίσεων πριν ολοκλη
ρωθούν, με την εφαρμογή χωρίς διακρίσεις μεταξύ των ασφαλιστικών φο
ρέων, οι παραμετρικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται 
με τον πρόσφατο Νόμο 3655/2008, εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσει αυξανό
μενη πολιτική και κοινωνική αντίσταση. Μια κίνηση προς έναν υποχρεωτικό 
αυτοχρηματοδοτούμενο πυλώνα δεν φαίνεται μια βιώσιμη επιλογή, δεδομέ
νου ότι τα δημόσια οικονομικά δεν θα ήταν σε θέση να επιβαρυνθούν με τις 
δαπάνες χρηματοδότησης της μετάβασης. Η ανάπτυξη των εθελοντικών συν
ταξιοδοτικών κεφαλαίων φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα σημαντική -υπάρχει 
γενικά μικρή υποστήριξη από την κοινωνία και μεταξύ των πολιτικών για την 
εισαγωγή ενός αυτοχρηματοδοτούμενου συνταξιοδοτικού συστήματος. Η 
καθιέρωση το 1992 ενός πολύ λιγότερο γενναιόδωρου συστήματος για τους 
νεοεισερχομένους προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την ισότητα των γενεών, 
κυρίως όσον αφορά τις παροχές. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η εισα
γωγή μιας βασικής σύνταξης, που θα χρηματοδοτείται από κοινωνικούς πό
ρους και επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και ενός σχεδίου 
καθορισμένων εισφορών, με προγράμματα οικονομικού απολογισμού, πα
ρέχει το πλαίσιο που ενώνει τα μικροοικονομικά κίνητρα του αυτοχρηματο
δοτούμενου συνταξιοδοτικού προγράμματος με τη χρηματοδότηση του 
διανεμητικού δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος, χωρίς δαπάνες μετά
βασης. Δηλαδή, ίσως είναι σκόπιμο να συζητηθεί μια δομική μεταρρύθμιση, 
που να εξασφαλίσει τη συνταξιοδότηση των ήδη ασφαλισμένων και μακρο
πρόθεσμα της νέας γενιάς. Αντικείμενο μιας τέτοιας μεταρρύθμισης θα πρέ
πει να είναι ένα κοινωνικά δίκαιο σύστημα, που θα παρέχει μια επαρκή βασική 
σύνταξη και θα εξασφαλίζει μια αναλογιστικά αποτελεσματικότερη σχέση 
ασφαλιστικών εισφορών και συντάξεων. 

Επισημαίνεται ότι σε κράτη μέλη περισσότερο ανεπτυγμένα και με συ-
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στήματα κοινωνικής ασφάλειας αναλογιστικά δικαιότερα και με περιορι
σμένα προβλήματα βιωσιμότητας, συγκριτικά με το ελληνικό συνταξιοδοτικό 
σύστημα, για μια δομική μεταρρύθμιση απαιτήθηκε μεγάλο χρονικό διά
στημα και ευρεία πολιτική και κοινωνική συναίνεση. Γι' αυτό επιβάλλεται να 
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τυχόν δομική μεταρρύθμιση του συνταξιο
δοτικού μας συστήματος και να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη ότι πρόκειται 
για ένα σύστημα που αναπτύχθηκε άναρχα και απρογραμμάτιστα, το οποίο 
έχει ανισότητες και πολλά προβλήματα, επομένως η κοινωνία μας είναι δύ
σκολο να αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα ενός αναλογιστικά δικαιοτέρου συ
στήματος. Επίσης, στις αποφάσεις για τυχόν δομική μεταρρύθμιση πρέπει να 
κυριαρχεί η σκέψη ότι η νέα μας γενιά δικαιούται ένα αναλογιστικά δικαιό
τερο σύστημα και οφείλουμε να της το εξασφαλίσουμε. 

Τέλος, για άλλη μια φορά επισημαίνεται ότι το συνταξιοδοτικό μας σύ
στημα είναι απαραίτητο να καταστεί πιο διαφανές και προβλέψιμο. Απαιτεί
ται επαρκής ενημέρωση, αξιόπιστες και εύκολα κατανοητές πληροφορίες 
για τη μελλοντική εξέλιξη του συστήματος και για τα δικαιώματα κάθε ατό
μου, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα και να μπορούν 
τα άτομα να τροποποιήσουν ανάλογα τον προγραμματισμό όσον αφορά τη 
ζωή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η κοινωνική προστασία αναπτύσσεται μεταπολεμικά με την αναγνώριση 
σημαντικού κοινωνικού ρόλου στο κράτος. Η ασφαλιστική κάλυψη του γή
ρατος, της αναπηρίας και του θανάτου παρέχεται με προγράμματα κοινωνι
κής ασφάλισης ή κοινωνικής ασφάλειας, τα οποία διαφέρουν ως προς τη 
φιλοσοφία και τις αρχές. Οι βασικές αρχές των συνταξιοδοτικών συστημά
των, τόσο διεθνώς όσο και στην ΕΕ, προέρχονται από το πρότυπο κοινωνι
κής ασφάλισης του Bismarck και το πρότυπο κοινωνικής ασφάλειας του 
Beveridge. 

Όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ή ασφάλειας της ΕΕ15 χαρα
κτηρίζονται από την αρχή της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του πλη
θυσμού ή κατηγοριών ασφαλισμένων. Από πλευράς ασφαλιστικών κινδύνων 
δεν υπάρχουν διαφορές στα δημόσια συστήματα, ενώ υπάρχουν διαφορές 
στον τρόπο ασφαλιστικής κάλυψης, στις παροχές και στη χρηματοδότηση 
καθώς και πολυμορφία στην οργάνωση. 

Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε σε μια σχε
τικά μεγάλη χρονική περίοδο, ξεκίνησε με βάση το πρότυπο Bismarck και με
τασχηματίσθηκε προοδευτικά σε ένα διανεμητικό σύστημα πρώτου πυλώνα. 
Η αυτονομία, η αυτοδιοίκηση και η αυτοχρηματοδότηση των ασφαλιστικών 
ταμείων, που χαρακτήριζε τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θεσμού, εξε
λίχθηκε στη σημερινή μορφή λειτουργίας, με περιορισμένο βαθμό αυτοτέ
λειας, και με την αυτοχρηματοδότηση να τείνει να αντικατασταθεί από 
τριμερή χρηματοδότηση. Το ασφαλιστικό μας σύστημα λειτουργεί με κοι
νωνική αλληλεγγύη, τόσο εντός των γενεών όσο και μεταξύ των γενεών, 
χωρίς να συνδέει τις δαπάνες με τα διαθέσιμα κεφάλαια. Η οργάνωση του 
συστήματος χαρακτηρίζεται από ανισότητες και κατακερματισμό και δεν 
υπάρχει ένα κεντρικό, επιτελικό όργανο, υπεύθυνο για το συντονισμό και την 
εναρμόνιση του σε εθνικό επίπεδο. 

Το ποσοστό των δαπανών κοινωνικής προστασίας ως προς το ΑΕΠ δια
φέρει πολύ σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της Ε Ε και το σημαντικό
τερο μέρος των δαπανών αυτών δίδεται για συντάξεις. Στη χώρα μας, το 
ποσοστό των δαπανών κοινωνικής προστασίας ως προς το ΑΕΠ είναι μικρο
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τερο του μέσου όρου, ενώ το ποσοστό των δαπανών για συντάξεις ως προς 
το ΑΕΠ είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της ΕΕ. Στη σύνθεση των πηγών 
χρηματοδότησης της κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ παρατηρείται πολυ
μορφία και οι διαφορές από χώρα σε χώρα θα πρέπει να αναζητηθούν στην 
ιστορική και θεσμική διαδρομή των συστημάτων. Οι αποκλίσεις όμως αυτές 
μειώνονται βαθμιαία μεταξύ των χωρών μελών. Στη χώρα μας η συμμετοχή 
των εσόδων από εισφορές είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο. Οφείλεται στη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εργατικών εισφορών, ενώ η συμμετοχή της κρα
τικής επιχορήγησης υπολείπεται της αντίστοιχης συμμετοχής της ΕΕ. 

Η εξέλιξη των δημοσίων συνταξιοδοτικών συστημάτων σε διεθνές, ευρω
παϊκό και εθνικό επίπεδο -η οποία χαρακτηρίζεται από την επέκταση της 
ασφάλισης, τη βελτίωση των παροχών και των προϋποθέσεων χορήγησης 
των συντάξεων- συνοδεύθηκε με υστέρηση των εσόδων, λόγω της χειροτέ
ρευσης της αναλογιστικής βάσης (αριθμός ασφαλισμένων ανά συνταξιούχο) 
και μείωσης των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης κατά τις τελευταίες δεκαε
τίες. Ειδικότερα, η εξέλιξη των εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ στο ελληνικό 
συνταξιοδοτικό σύστημα και οι ρυθμοί αύξησης τους δεν συμβαδίζουν και 
δεν είναι ανάλογοι των αντίστοιχων ποσοστών των δαπανών για συντάξεις. 
Παρατηρείται υστέρηση των εσόδων, με αποτέλεσμα το πλεόνασμα που δη
μιουργήθηκε στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του συστήματος να συρρικνωθεί 
βαθμιαία και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν ελλείμματα. 

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν, εκτός από τη γήρανση του πληθυσμού και 
την οικονομική συγκυρία, οι χρόνιες διαρθρωτικές ανεπάρκειες του συστή
ματος και η ωρίμανση των ταμείων. Στις αιτίες της υστέρησης των εσόδων 
έναντι των δαπανών συμπεριλαμβάνονται οι δεσμεύσεις στη διαχείριση της 
περιουσίας του συστήματος, η επέκταση της ασφάλισης με κοινωνικά κρι
τήρια χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση, οι περιορισμένοι κοινωνικοί πόροι 
και επιχορηγήσεις στα μεγάλα ταμεία, οι οφειλές του Δημοσίου προς το ΙΚΑ 
και ιδιαίτερα η περιορισμένη αποτελεσματικότητα του συνταξιοδοτικού συ
στήματος - εισφοροδιαφυγή. 

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι μη ικανοποιητική, τόσο για 
τον κλάδο ασφάλισης για κύρια σύνταξη όσο και για τον κλάδο ασφάλισης 
για επικουρική σύνταξη, διότι τα πραγματικά έσοδα υπολείπονται πολύ ση
μαντικά των "εν δυνάμει εσόδων". Δηλαδή το ποσό της εισφοροδιαφυγής 
είναι αρκετά μεγάλο και οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ασφαλιστικής συ
νείδησης, στην αναποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
των ταμείων και των μηχανισμών ελέγχου, καθώς και στο μεγάλο αριθμό πα-
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ράνομα απασχολουμένων στη χώρα μας οικονομικών μεταναστών. Οι προ
οπτικές για μείωση ή περιορισμό της αύξησης του ποσοστού των δαπανών 
ως προς το ΑΕΠ και τα περιθώρια, μέσω περαιτέρω μείωσης της γενναι
οδωρίας του συστήματος, είναι ιδιαίτερα στενά και πάντως όχι ικανά να 
υπερκαλύψουν τις επιδράσεις του δείκτη εξάρτησης. 

Τα χρηματοδοτικά προβλήματα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστή
ματος και των δημοσίων συνταξιοδοτικών συστημάτων της ΕΕ εκτιμάται ότι 
θα συνεχισθούν. Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό οικονομικό δίλημμα μεταξύ 
της επάρκειας των συντάξεων και της δυνατότητας των δημοσίων συστημά
των να συνεχίσουν να παρέχουν μακροπρόθεσμα επαρκείς συντάξεις. Το ευ
ρωπαϊκό βαρόμετρο κατατάσσει τα συνταξιοδοτικά συστήματα των χωρών 
μελών της ΕΕ σε συγκριτικά ευνοϊκή ή δυσμενή θέση (με βάση το δημογρα
φικό δείκτη και τους δείκτες επάρκειας και ικανότητας υποστήριξης του συ
στήματος, καθώς επίσης και το δείκτη των επαγγελματικών συντάξεων) και 
καθορίζει με τον τρόπο αυτό εάν οι συντάξεις είναι επαρκείς και εάν μπορεί 
να είναι προσιτές και το σύστημα βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Η Ελλάδα κατέ
χει δυσμενή θέση, διότι το ποσοστό των δαπανών για συντάξεις ως προς το 
ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά μέχρι το έτος 2050, γι' αυτό το συν
ταξιοδοτικό μας σύστημα χαρακτηρίζεται ως το πιο δαπανηρό στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με τις προβολές των πιθανών εξελίξεων (εκτιμήσεις βασικών σε
ναρίων, το 2001) για την ΕΕ15, οι χώρες που θα αντιμετωπίσουν τις μεγαλύ
τερες αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ 
είναι οι χώρες με διανεμητικά συνταξιοδοτικά συστήματα (Πορτογαλία, Ισπα
νία και Ελλάδα). Ειδικότερα, για τη χώρα μας εκτιμάται η μεγαλύτερη αύ
ξηση (12,2% του ΑΕΠ), διότι η επίδραση μόνο λόγω της γήρανσης του 
πληθυσμού θα φθάσει τις 9,9 ποσοστιαίες μονάδες. Τα εναλλακτικά σενά
ρια, τα οποία βασίζονται στους στόχους της Λισαβόνας το 2000, προβλέ
πουν μικρότερη κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες αύξηση των συνταξιοδοτικών 
δαπανών για την ΕΕ15 και κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες για την Ελλάδα. 
Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις, οι οποίες αντανακλούν τα βασικά ευρή
ματα της Απογραφής 2001, οι δαπάνες για συντάξεις στη χώρα μας θα αυ
ξηθούν με μικρότερο ρυθμό (συγκριτικά με την εκτίμηση του βασικού 
σεναρίου) και το ποσοστό των δαπανών αυτών ως προς το ΑΕΠ θα είναι μι
κρότερο κατά 2,2 - 2,4 ποσοστιαίες μονάδες, τη χρονική περίοδο 2030-2050. 

Οι προβλέψεις όμως αυτές έγιναν πριν από επτά περίπου χρόνια και, 
παρά το γεγονός ότι πρέπει να έχουν αλλάξει οι υποθέσεις -τουλάχιστον, 
για τη μετανάστευση και την απασχόληση- δεν υπάρχει επικαιροποίησή τους 
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για τη χώρα μας. Λόγω της έλλειψης αυτής επιχειρήθηκε στην παρούσα ερ
γασία, με δεδομένο ότι ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνει, να εκτιμηθεί η 
αύξηση της απασχόλησης, η οποία απαιτείται για να διατηρηθεί σταθερή η 
σχέση του μέσου ποσοστού εισφορών προς το μέσο ποσοστό παροχών στο 
ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Από τις εκτιμήσεις αυτές προκύπτει ότι η 
απασχόληση θα πρέπει να αυξηθεί αρκετά στις επόμενες δεκαετίες. Δηλαδή 
θα πρέπει να κυμανθεί από 1,09% μέχρι 1,24% ετησίως για τη χρονική πε
ρίοδο 2005-2030 και από 1,05% μέχρι 1,16% ετησίως για τη χρονική περίοδο 
2005-2050. Για να έχουμε όμως αυτή την αύξηση της απασχόλησης, με δε
δομένη την επικρατούσα υπόθεση ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα 
κυμανθεί μεταξύ 1,5% και 2,0% ετησίως, το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ πρέ
πει να είναι μεταξύ 2,7% και 3,2% ετησίως. 

Εάν πραγματοποιηθούν οι εκτιμήσεις, τόσο της ΕΕ όσο και του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης και του 
ΑΕΠ στις προσεχείς δεκαετίες -οι οποίες βέβαια είναι επηρεασμένες από 
τις δυσμενείς δημογραφικές συνθήκες της χώρα μας - τότε ίσως να είναι 
αδύνατον να παραμείνει σταθερή η σχέση του μέσου ποσοστού εισφορών 
προς το μέσο ποσοστό παροχών κατά τη χρονική περίοδο 2005-2030 (ή 
2005-2050). Η σχέση αυτή θα μπορούσε ίσως να παραμείνει σταθερή, εάν 
οι εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για την απασχόληση -του αισιόδοξου σεναρίου οι
κονομικής ανάπτυξης- μπορούσαν να επαληθευθούν. Το ύψος όμως της 
απασχόλησης -των εκτιμήσεων αυτών από πλευράς της ζήτησης εργα
σίας- είναι μεγάλο και είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, διότι οι 
προβλέψεις από πλευράς προσφοράς εργασίας είναι αρκετά μικρότερες. 
Δηλαδή δεν φαίνεται πολύ πιθανό να σημειωθεί αύξηση της απασχόλησης 
κατά 1% και άνω στις επόμενες δεκαετίες, επομένως μπορεί να οδηγη
θούμε σε αλλαγές της μέσης σύνταξης ως προς το μέσο μισθό ή/και του 
ποσοστού εισφορών ως προς το μέσο μισθό. 

Οι αλλαγές πολιτικής, όσον αφορά τη μέση σύνταξη ή το μέσο ποσοστό 
εισφορών ή τη χρηματοδότηση των συντάξεων από την αύξηση των έμμε
σων ή άμεσων φόρων, ασκούν επιδράσεις -μεγαλύτερες ή μικρότερες- στην 
οικονομία κάθε χώρας. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των προσο
μοιώσεων, οι οποίες εκτιμούν τις μεταβολές στα μακροοικονομικά μεγέθη 
από τις παραπάνω αλλαγές πολιτικής, προκύπτει ότι: η μείωση της μέσης 
σύνταξης δεν φαίνεται να είναι η καλύτερη πρόταση, διότι οι αρνητικές επι
πτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και το ΑΕΠ είναι συγκριτικά μεγάλες. Η αύ
ξηση των έμμεσων φόρων, αν και εκτιμάται ότι έχει μικρότερη επίπτωση στο 
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πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, δεν θεωρείται ως η καταλληλότερη πολι
τική για την κάλυψη του κόστους των συντάξεων. Διότι το κόστος της αύξη
σης των συνταξιοδοτικών δαπανών θα το πληρώσουν οι καταναλωτές, και 
μάλιστα συγκριτικά περισσότερο αυτοί με τα χαμηλά εισοδήματα και όχι 
αυτοί με τα υψηλά εισοδήματα ή αυτοί που θα ωφεληθούν από το συνταξιο
δοτικό σύστημα. Η αύξηση των άμεσων φόρων για την αντιμετώπιση της αύ
ξησης των δαπανών για συντάξεις, λόγω της υψηλής δημοσιονομικής 
δαπάνης και του δημόσιου χρέους, ίσως πρέπει να είναι η έσχατη λύση. 
Τέλος, η αύξηση των εσόδων, μέσω της αύξησης του πραγματικού (και όχι 
του καθορισμένου) ποσοστού των εργοδοτικών εισφορών, έχει τις συγκρι
τικά μικρότερες αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και στο ΑΕΠ. 

Βασικός στόχος πρέπει να είναι, λόγω και της περιορισμένης αποτελε
σματικότητας των κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης, η αύξηση των 
εσόδων με τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών και η καταπολέμηση της 
εισφοροδιαφυγής, χωρίς να αυξηθούν τα καθορισμένα ποσοστά εισφορών. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πληρώσουν περισσότερα αυτοί που ήδη πληρώ
νουν αρκετά και δεν θα προκληθούν προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη. 
Στην υλοποίηση του στόχου αυτού θα συμβάλλει σημαντικά η βελτίωση της 
ασφαλιστικής συμπεριφοράς των εργαζομένων, η οποία θα επιτευχθεί με την 
παροχή κίνητρων για ασφάλιση τους σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κλάση και 
για μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο. Τέτοια κίνητρα δεν φαίνεται να εξασφαλί
ζει το σημερινό συνταξιοδοτικό μας σύστημα, αλλά θα μπορούσε να τα εξα
σφαλίσει ένα περισσότερο ανταποδοτικό σύστημα με παροχές ανάλογες των 
εισφορών, το οποίο θα περιόριζε πολύ σημαντικά την εισφοροδιαφυγή. 

Τα τελευταία χρόνια ένα κύμα μεταρρυθμίσεων έλαβε χώρα στα συντα
ξιοδοτικά συστήματα όλων των χώρων της ΕΕ. Στην παρούσα εργασία περι
γράφονται οι εμπειρίες από τις παραμετρικές και δομικές μεταρρυθμίσεις 
και οι προτάσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών Οργανισμών, οι οποίες παρέ
χουν πολύτιμες πληροφορίες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ο κα
λύτερος τρόπος για την αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων 
πρέπει να αναζητηθεί μέσα από τον κοινωνικό διάλογο με τους εμπλεκόμε
νους φορείς, με μέτρα τα οποία θα τύχουν της κοινωνικής συναίνεσης, ικανά 
να εξασφαλίσουν επαρκείς συντάξεις από οικονομικά βιώσιμα συστήματα. 

Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί η αναγκαία συναίνεση, για τη δια
σφάλιση των μεταρρυθμίσεων μέσω κοινωνικού διαλόγου, είναι να αυξηθεί 
και αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στο ελληνικό συντα
ξιοδοτικό σύστημα και τις προοπτικές του. Η ανάπτυξη της οικονομίας και 
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του ΑΕΠ θα συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και στην 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών του συνταξιοδοτικού μας συ
στήματος. Η αύξηση της απασχόλησης απαιτεί, εκτός από δημογραφικό σχε
διασμό, βούληση για δημιουργία θέσεων εργασίας, για τη διασφάλιση της 
επαγγελματικής πορείας και τη διευκόλυνση εισόδου στην ενεργό ζωή, ιδι
αίτερα των νέων με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. 

Επίσης, για να αντιμετωπιστεί η οικονομική πρόκληση της γήρανσης, πρέ
πει να αξιοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος, που 
άρχισε από τις δύο προηγούμενες δεκαετίες και συνεχίζεται, να επιταχυν
θούν και ολοκληρωθούν παραμετρικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει, 
με στόχο την ελαχιστοποίηση και σταδιακή εξάλειψη των συνταξιοδοτικών 
διακρίσεων, με την εναρμόνιση ή θέσπιση ενιαίων συνταξιοδοτικών προϋπο
θέσεων μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων και ελάχιστων επαρκών κοινωνι
κών παροχών-συντάξεων, μέσα από διαδικασία κοινωνικού διαλόγου και με 
προαπαιτούμενα την υπευθυνότητα, το ρεαλισμό και την ευαισθησία για τους 
χαμηλοσυνταξιούχους. 

Στη βελτίωση της επάρκειας των συντάξεων και της βιωσιμότητας του 
συνταξιοδοτικού συστήματος εκτιμάται ότι, μεσοπρόθεσμα, θα μπορούσαν 
να συμβάλλουν σημαντικά πέραν του περιορισμού της εισφοροδιαφυγής, η 
αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας, η ορθή δια
χείριση των δημόσιων οικονομικών και η αποδοτικότερη αξιοποίηση της πε
ριουσίας των ταμείων. 

Η οικονομική σταθερότητα του συστήματος όμως, μακροπρόθεσμα, εκτι
μάται ότι θα συνεχίσει να μας προβληματίζει και απαιτεί σημαντικές περαι
τέρω προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθεροποίηση της 
αύξησης των προβλεπόμενων συνταξιοδοτικών δαπανών και να αποφευχθεί 
μια μελλοντική οικονομική κρίση του συστήματος. Ίσως είναι σκόπιμο να συ
ζητηθεί μια δομική μεταρρύθμιση, η οποία θα εξασφαλίζει τη συνταξιοδό
τηση των ήδη ασφαλισμένων και μακροπρόθεσμα της νέας γενιάς. 
Αντικείμενο μιας τέτοιας μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι ένα κοινωνικά δί
καιο σύστημα, το οποίο θα παρέχει μια επαρκή βασική σύνταξη και επιπλέον 
θα εξασφαλίζει μια αναλογιστικά αποτελεσματικότερη σχέση ασφαλιστικών 
εισφορών και συντάξεων. Στις αποφάσεις αυτές πρέπει να κυριαρχεί η 
σκέψη ότι η νέα μας γενιά δικαιούται ένα αναλογιστικά δικαιότερο σύστημα, 
το οποίο οφείλουμε να της το εξασφαλίσουμε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

Ν. 3655, ΦΕΚ Α 58/3-4-2008 

Ο πρόσφατος ασφαλιστικός Νόμος 3655/08 περιλαμβάνει τρεις βασικούς 
άξονες αλλαγών: τη διοικητική αναδιάρθρωση του συστήματος, τις ασφαλι
στικές παρεμβάσεις και τα θεσμικά μέτρα. 

Α. Διοικητική αναδιάρθρωση του συστήματος 

Η διοικητική πολυδιάσπαση της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, που 
καταγράφεται στο Κεφάλαιο 2, αποτελεί μια από τις βασικότερες αιτίες της 
χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Γι' αυτό, υπήρχε 
επιτακτική ανάγκη για ενοποιήσεις των δεκάδων Ταμείων κύριας και πρωτί
στως της επικουρικής ασφάλισης, ώστε να περιοριστεί ο κατακερματισμός 
του συστήματος, να επιτευχθούν οικονομίες κλίματος και να ξεπεραστούν 
οι μεγάλες διοικητικές και οργανωτικές δυσχέρειες. 

Το πρώτο μέρος (άρθρα 1-139) του Νόμου 3655/08 αναφέρεται στις ενο
ποιήσεις ή εντάξεις των 133 φορέων ασφάλισης (80 ταμείων και 53 κλάδων 
ασφάλισης) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί
σεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 13 φορέων κοινωνικής ασφάλισης -5 
φορέων κύριας ασφάλισης, 6 φορέων επικουρικής ασφάλισης και 2 φορέων 
πρόνοιας. 

Οι 13 φορείς ασφάλισης είναι: 
1. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθω

τών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 
2. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 
3. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 
4. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) 
5. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) 
6. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ETEAM) 
7. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) 

157 



Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

8. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής 
Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) 

9. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 
10. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα 

Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) 
11. Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) 
12. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) 
13. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT). 

Το διοικητικό πρότυπο για κάθε έναν από τους 13 αυτούς φορείς είναι το 
παρακάτω. 

α. Διοικητικό Συμβούλιο: 
με καθορισμένες αρμοδιότητες, και 
με πλειοψηφία κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων των εντασσόμενων 
επαγγελματικών κλάδων. 
Οι επικεφαλής των νέων φορέων ορίζονται με τη διαδικασία του άρ
θρου 49α του Κανονισμού της Βουλής. 

β. Ενιαίες διευθύνσεις και ενιαίοι ελεγκτικοί μηχανισμοί: 
Διεύθυνση Διοικητικής υποστήριξης 
Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων 
Διεύθυνση Μηχανογραφικών Εφαρμογών 
Διεύθυνση Επιθεώρησης. 

γ. Οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: τηρούνται ειδικοί διακριτοί λο
γαριασμοί για κάθε Ταμείο που εντάσσεται ως ξεχωριστός Τομέας. Ο Το
μέας συνεισφέρει στα λειτουργικά έξοδα ανάλογα με τα έσοδα του. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου 3655/08 δεν μεταβάλλον
ται οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος των παροχών, που ισχύουν για τους 
ασφαλισμένους πριν από την ένταξη των Ταμείων στο νέο φορέα, καθώς επί
σης δεν θίγεται η μισθολογική κατάσταση, η εξέλιξη και τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα του εντασσόμενου προσωπικού. 

Οι βασικότερες διατάξεις που αναφέρονται στις ενοποιήσεις των Ταμείων 
κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας είναι οι παρακάτω. 

1. Ταμεία κύριας ασφάλισης 

Οι εντασσόμενοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι όλοι μισθωτοί και τα Ταμεία που εν-
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τάσσονται, από 1/1/2008, είναι: του ΗΣΑΠ, της Εθνικής Τράπεζας, της Τρά
πεζας Ελλάδος και της ΕΤΒΑ, το ΤΑΠΑΕ «Η Εθνική» και το ΤΑΠ-ΟΤΕ (άρθρο 
1). Επίσης ο ΟΑΠ-ΔΕΗ εντάσσεται ως αυτοτελής Τομέας Ασφάλισης Προ
σωπικού ΔΕΗ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 3) και στον κλάδο Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
εντάσσεται ο κλάδος υγείας του ΤΑΞΥ (Ξενοδοχοϋπαλλήλων) και του ΤΑ-
ΠΕΑΠ (Ιπποδρομιών). 

Στον ΟΑΕΕ οι εντασσόμενοι είναι όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο κλά
δος κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ (Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων) 
εντάσσεται ως αυτοτελής Τομέας (άρθρο 7). Επίσης το Ταμείο Πρόνοιας Ξε
νοδόχων (άρθρο 8) και οι κύρια ασφαλισμένοι του (ΤΑΠΕΑΠΙ) Ταμείου Πρό
νοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού των Ιπποδρομιών (άρθρο 9) 
εντάσσονται στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΑΕΕ, από 1/1/2008. Στην 
επικουρική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται προαιρετικά οι ελεύθεροι επαγ
γελματίες, ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ καθώς και 
του Τομέα Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφόσον δεν είναι ασφαλι
σμένοι σε άλλο ασφαλιστικό Ταμείο και έχουν ηλικία έως 60 ετών (άρθρο 
14). Ο θεσμός του αιρετού Διοικητή του ΟΑΕΕ καταργήθηκε και επιλέγεται 
με τη διαδικασία του άρθρου 49α του Κανονισμού της Βουλής (άρθρο 22). 

Ιδρύεται Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), το οποίο 
συγκροτείται από τέσσερις κλάδους (κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφά
λισης, κλάδο πρόνοιας και κλάδο υγείας) και στο οποίο εντάσσονται ως Το
μείς όλοι οι αντίστοιχοι φορείς των Μηχανικών, των Ιατρών και των 
Δικηγόρων (άρθρο 25), από 1/10/2008. 

Ιδρύεται Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέ
ρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), το οποίο συγκροτείται από πέντε κλάδους (κύριας 
ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, κλάδο πρόνοιας, κλάδο υγείας, κλάδο 
ανεργίας και δώρου) και στο οποίο εντάσσονται ως Τομείς όλοι οι αντίστοι
χοι φορείς των πρώην ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ και ΤΣΕΥΠ (άρθρο 39), από 
1/10/2008. 

2. Ταμεία επικουρικής ασφάλισης 

Οι εντασσόμενοι στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών 
(ETEAM) είναι όλοι μισθωτοί με κύριο φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το Τα
μείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνικών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ), το Ταμείο 
Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠ) 
και το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ) εν
τάσσονται στο ETEAM (άρθρο 52), από 1/1/2009. 
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Ιδρύεται Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), στο 
οποίο εντάσσονται ως Τομείς όλα τα επικουρικά Ταμεία μισθωτών πλην ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ (άρθρο 58), από 1/10/2008. 

Ιδρύεται Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοι
νής Ωφέλειας (ΤΕΥΤΕΚΩ), από 1/10/2008, το οποίο συγκροτείται από τρεις 
κλάδους (επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας). Στο ΤΕΥΤΕΚΩ εν
τάσσονται ως Τομείς σε κάθε αντίστοιχο κλάδο του τα παρακάτω πρώην Τα
μεία (άρθρο 70): 

- Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται τα πρώην επικουρικά 
ταμεία, το ΤΕΑΠ της ΕΥΔΑΠ, ο Ειδικός λογαριασμός ΕΑΠ στα ΕΛΤΑ και 
τα Ταμεία Αρωγής του ΤΑΠΟΤΕ, της ΔΕΗ, της ΕΡΤ και της ΕΤΒΑ. 

- Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται οι πρώην κλάδοι πρόνοιας του ΤΑ
ΠΟΤΕ, της ΔΕΗ, του ΟΣΕ, της ΕΡΤ, της Εμπορικής Τράπεζας και της 
Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας. 

- Στον κλάδο υγείας εντάσσονται οι πρώην κλάδοι υγείας του ΤΑΠΟΤΕ, 
του ΗΣΑΠ, του ΗΛΠΑΠ, της ΔΕΗ, της ΕΤΒΑ, της Εμπορικής Τράπεζας, 
της Τράπεζας Πίστεως, της Γενικής και της Αμέρικαν Εξπρές και της 
Ασφαλιστικής Εταιρείας « Η Εθνική». 

3. Ταμεία πρόνοιας 

Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) εν
τάσσονται, από 1/8/2008, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, τα 
πρώην επικουρικά Ταμεία ΤΕΑΠΟΚΑ, TEAM Μισθωτών Δημοσίου Δικαίου και 
ΤΑΔΚΥ (άρθρο 84). Όλοι οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων φορέων είναι 
εργαζόμενοι στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 

Ιδρύεται Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Αυτοαπασχολου
μένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), από 1/10/2008, το οποίο συγ
κροτείται από τρεις κλάδους ( επικουρικής ασφάλισης, κλάδο πρόνοιας και 
κλάδο υγείας). Στο ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται ως Τομείς, με λογιστική και οικο
νομική αυτοτέλεια, σε κάθε αντίστοιχο κλάδο του, οι αντίστοιχοι φορείς των 
πρώην Ταμείων Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής και Πυροσβεστικής 
(άρθρο 94). 

Ιδρύεται Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), από 1/10/2008 (άρθρο 
104). Όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου είναι μισθωτοί απασχολούμενοι στον 
ιδιωτικό τομέα με κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στο ΤΑΠΙΤ εντάσσονται ως 
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Τομείς, με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, όλοι οι κλάδοι πρόνοιας των 
πρώην Ταμείων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ), Εταιρειών Τσιμέντου (ΤΕΑΠΕΤ), Ιππο
δρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ), Εμποροϋπαλλήλων (ΤΕΑΥΕΚ), Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
(ΤΑΞΥ), Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), Προσωπικού του Εθνικού Θεά
τρου (ΤΠΠΟΕΘ), Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης 
(ΤΠΠΟΥΘ) και Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΛΘ). 

Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), από 1/8/2008, εν
τάσσονται, με οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, τα πρώην ταμεία πρό
νοιας του προσωπικού των επιμελητηρίων (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ), των υπαλλήλων 
του επικουρικού Ταμείου των νομικών (ΤΑΕΠ-Ταμείου Νομικών) και των δη
μοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ). Όλοι οι εντασσόμενοι είναι ερ
γαζόμενοι στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και έχουν κύρια ασφάλιση για 
σύνταξη από το Δημόσιο ή συνταξιοδοτούνται με δημοσιοϋπαλληλικές δια
τάξεις (άρθρο 115). 

4. Κλάδος Υγείας 

Το Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) εντάσ
σεται ως Τομέας, με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, στον Οργανισμό 
Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), από 1/1/2008. 

Οι παραπάνω ενοποιήσεις των Ταμείων αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτι
κότητα, παρά το γεγονός ότι είχε ωριμάσει στη συνείδηση του λαού η 
ανάγκη για λήψη μέτρων όσον αφορά τον πολυκερματισμό της κοινωνικής 
ασφάλισης. Η επιφυλακτικότητα αυτή πηγάζει από το φόβο για υποβάθμιση 
των ασφαλιστικών παροχών, που υποθάλπει ο πολύ μεγάλος αριθμός εξου
σιοδοτήσεων του Νόμου 3655/08 για έκδοση άλλων κανονιστικών πράξεων. 
Τέλος, σημειώνεται ότι οι ενοποιήσεις ξεκινούν την 1η του τέταρτου μήνα 
(Αύγουστος του 2008) από τη δημοσίευση του νόμου. 

Β. Ασφαλιστικές παρεμβάσεις 

Συνταξιοδότηση πατέρων αναπήρων (άρθρο 140): η προϋπόθεση συντα
ξιοδότησης με 25 χρόνια ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, που ίσχυε 
-σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς- μόνο για τις μητέρες επεκτάθηκε 
διαζευκτικά και στους πατέρες των παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67%. 

Επέκταση του πλασματικού χρόνου σε όλες τις ασφαλισμένες των φορέων 
κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, αρμοδιότητας της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(παράγραφος 1 άρθρου 141). Αύξηση του χρόνου για κάθε παιδί που απο-
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κτάται μετά την 1/1/2000 (αντί 1/1/2003) και μέχρι 5 έτη (1 έτος για το πρώτο 
παιδί και 2 έτη για κάθε επόμενο και μέχρι 3 παιδιά). Ο χρόνος αυτός, που 
είναι πέραν της γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, χρησιμοποιείται για θε
μελίωση και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. 

Μείωση κατά 50% των εισφορών της ασφαλισμένης μητέρας στον κλάδο 
κύριας σύνταξης (παράγραφος 2 άρθρου 141), για το 12μηνο απασχόλησης 
που ακολουθεί το μήνα του τοκετού. 

Χορήγηση άδειας προστασίας της μητρότητας ίση με έξι (6) μήνες, μετά 
τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο 
άδειας, στην εργαζόμενη μητέρα ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 142). 
Ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύντα
ξης. Οι αποδοχές (ίσες με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό) καταβάλλονται από 
τον ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και η εργοδοτική εισφορά. 

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (άρθρο 143) 

- Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας: σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας 
μέχρι το 60ο έτος, με την προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος και με 
αρχή το 2013, για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
(παράγραφος 1), τους από 1/1/83 ασφαλισμένους των Ειδικών Ταμείων 
Μισθωτών και Ταμείων Τύπου και τις ασφαλισμένες γυναίκες στα Τα
μεία Αυτοαπασχολουμένων (παράγραφοι 2-4). 

- Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας με 7.500 ημέρες στα βαρέα: σταδιακή 
αύξηση του ορίου ηλικίας από το 55ο στο 57ο έτος για πλήρη σύνταξη 
και από το 53ο στο 55ο για μειωμένη, με την προσθήκη ενός εξαμήνου 
κατ' έτος και με αρχή το 2013, για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμέ
νους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παράγραφος 1). 

- Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών με 10.000 ημέρες ασφάλισης: 
σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 57ο στο 60ο έτος, με την 
προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος και με αρχή το 2013, για τις 
μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παράγραφος 5). 

- Κατάργηση της δυνατότητας λήψης μειωμένης σύνταξης, με 10.500 
ημερομίσθια και με τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας, για τους 
νέους (μετά την 1/1/1993) ασφαλισμένους (παράγραφος 6). 

- Κατάργηση των διατάξεων περί απολύσεων, είτε κατ' εφαρμογή των Γε
νικών Κανονισμών Προσωπικού είτε λόγω κατάργησης της θέσης, των 
εντασσόμενων φορέων και κλάδων στο Ι ΚΑ- ΕΤΑΜ (παράγραφος 8). 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στις παραπάνω περιπτώσεις (του άρθρου 143) το 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και χρό
νου ασφάλισης (παράγραφος 7). 

Αύξηση ορίων ηλικίας μητέρων - Κατάργηση πρόωρων συντάξεων 
(άρθρο 144): 

- Καταργείται, σταδιακά, το μειωμένο όριο ηλικίας, με την προσθήκη ενός 
χρόνου κατά έτος και μέχρι το 55ο έτος και με αρχή το 2010, για ασφα
λισμένες στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μητέρες ανηλίκου (παράγραφος 1). 

- Αυξάνεται, σταδιακά, το όριο ηλικίας από το 50ο και μέχρι το 55ο έτος, 
με την προσθήκη ενός χρόνου κατά έτος και με αρχή το 2013, για τις 
από 1/1/83 ασφαλισμένες στα Ταμεία Αυτοαπασχολουμένων, σε Ειδικά 
Ταμεία Μισθωτών και Ταμεία Τύπου (παράγραφος 2-4). 

- Θεσπίζεται όριο ηλικίας (το 50ο έτος) συνταξιοδότησης μητέρων με 
τουλάχιστον 3 παιδιά (ανεξαρτήτως ανηλικότητας των παιδιών) στα Ει
δικά Ταμεία Μισθωτών (παράγραφος 6), από 1/1/2013. 

- Καταργείται, σταδιακά, η δυνατότητα μειωμένης σύνταξης στο 50ό έτος 
ηλικίας, με την προσθήκη ενός χρόνου κατά έτος και μέχρι το 55ο έτος 
και με αρχή το 2009, για τις νέες (μετά την 1/1/1993) ασφαλισμένες μη
τέρες ανηλίκου (παράγραφος 7). 

- Περιορίζεται η δυνατότητα, που είχε η νέα (μετά την 1/1/1993) ασφαλι
σμένη πολύτεκνη μητέρα με τουλάχιστον 3 παιδιά, να μειώνει το 65ο 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης της και μέχρι το 50ό έτος. Η μείωση κατά 
τρία έτη για κάθε παιδί περιορίζεται σε δύο έτη για κάθε παιδί και μέχρι 
το 55ο έτος ηλικίας συνταξιοδότησης (παράγραφος 8). 

Σε όλες τις περιπτώσεις σταδιακής κατάργησης ορίων ηλικίας για μει
ωμένη σύνταξη ή αύξηση των ορίων για πλήρη σύνταξη των μητέρων με ανή
λικο διασφαλίζεται η συνταξιοδότηση στο όριο ηλικίας, όπως αυτό 
διαμορφώνεται κατά τη μεταβατική περίοδο, ακόμη και αν το παιδί δεν είναι 
ανήλικο κατά τη συμπλήρωση αυτού του ορίου ηλικίας, αρκεί η ανηλικότητα 
του παιδιού και ο συντάξιμος χρόνος να συνυπάρχουν τουλάχιστον κατά τη 
συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας. 

Κίνητρο για παραμονή στην εργασία: προσαύξηση της σύνταξης κατά 
3,3% για κάθε έτος παραμονής στην εργασία και μέχρι 3 έτη. Αφορά όσους 
έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος ηλικίας -για τους 
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μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ- ή το 65ο έτος -για τους 
ασφαλισμένους από 1/1/93 όλων των ασφαλιστικών φορέων- (άρθρο 145 πα
ράγραφοι 1 και 2). Δηλαδή αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης από το 70% 
των συντάξιμων αποδοχών και μέχρι το 80%. 

Αποθάρρυνση για πρόωρη αποχώρηση: το ποσοστό μείωσης των κύριων 
συντάξεων αυξάνεται από το 1/267 στο 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπε
ται, λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, μέχρι του ορίου ηλικίας συνταξιοδό
τησης και μέχρι 60 μήνες κατ' ανώτατο όριο, από 1/1/2009, (άρθρο 145 
παράγραφος 3). Αφορά όλους τους ασφαλισμένους (ανεξαρτήτως χρόνου 
υπαγωγής στην ασφάλιση) όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 

Επικουρικές συντάξεις: το ποσοστό της πλήρους μηνιαίας σύνταξης, που 
θα χορηγείται από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης στους μέχρι 31/12/92 
ασφαλισμένους για χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10.500 ημερών ασφάλισης, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των συντάξιμων αποδοχών, εκτός εάν, 
βάσει αναλογιστικής μελέτης, το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του επι
κουρικού φορέα (άρθρο 146). Μεγαλύτερα ποσοστά αναπροσαρμόζονται 
εντός μιας δετίας, με ισόποση ετήσια μείωση και με αρχή την 1/1/2013. 

«Αναλογική» σύνταξη: η συνταξιοδότηση, με 3.500 ημέρες ασφάλισης και 
όριο ηλικίας το 65ο έτος, παρατείνεται μέχρι 31/12/2009 για τους ασφαλι
σμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγ
γελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων (παράγραφος 1 άρθρου 147). 

Ημέρες ασφάλισης για λήψη παροχών υγείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: σταδιακή 
αύξηση των ημερομισθίων από 50 σε 100 ημερομίσθια -στους οικοδόμους 
από 40 σε 80-για παροχές σε είδος και από 100 σε 120 ημερομίσθια -στους 
οικοδόμους από 80 σε 100- για παροχές σε χρήμα. Αύξηση ανά 10 ημερο
μίσθια κατ' έτος και με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2009 (άρθρο 148). 

Γ. Θεσμικά μέτρα 

Ιδρύεται Κεφάλαιο με την επωνυμία «Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης 
Γενεών» (ΑΚΑΓΕ), το οποίο εποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονομίας και 
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Σκοπός του 
ΑΚΑΓΕ είναι η δημιουργία αποθεματικών, για τη χρηματοδότηση των κλά
δων σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από το 2019 και μετά 
(άρθρο 149). 
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Οι πόροι του Ταμείου είναι το ποσοστό: 

- 10% επί των συνολικών ετήσιων εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις. 

- 4% επί των ετήσιων εσόδων από το ΦΠΑ. 

- 10% επί των ποσών που εισπράττουν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
από κοινωνικούς πόρους. Αφορά την ετήσια ροή των κοινωνικών πόρων, 
και όχι τα αποθεματικά, είκοσι τεσσάρων (24) Ταμείων (άρθρο 150). 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου 3655/08, η χρηματοδό
τηση του κλάδου κύριας σύνταξης από το ΑΚΑΓΕ χαρακτηρίζεται ως "ελά
χιστη συνεισφορά στους αδύναμους του συστήματος και τη νέα γενιά και 
ως στοιχειώδης έκφραση αλληλεγγύης". 

Συγκροτούνται μεικτά κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από υπαλλήλους 
της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης και του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός κατά της ει-
σφοροδιαφυγής. 

Καθιερώνεται Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), υπο
χρεωτικά, για κάθε άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο, από 1/6/2009 (άρθρο 153). 
Ο μοναδικός αυτός αριθμός απαιτείται όταν ο ασφαλισμένος πρόκειται να 
απασχοληθεί, να ασφαλιστεί και να καταβάλει εισφορές, να ανανεώσει το 
ασφαλιστικό του βιβλιάριο, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις, επιδό
ματα και βοηθήματα. Δηλαδή εισάγεται η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, που 
είχε θεσμοθετηθεί από το 1992, για αποτελεσματικότερο έλεγχο της εισφο-
ροδιαφυγής και των δαπανών περίθαλψης. Ελπίζουμε ότι, αυτή τη φορά, ο 
τόσο σημαντικός αυτός θεσμός θα εφαρμοσθεί αποτελεσματικά. 

165 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι εξισώσεις με τις μεταβλητές σε λογαριθμική μορφή εκτιμήθηκαν με τη 
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 
EVI EWS. Σημειώνεται ότι μετά τους ελέγχους στασιμότητας και συνολοκλή-
ρωσης, στις εξισώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταβλητές που δεν 
είναι στάσιμες έχουν χρησιμοποιηθεί οι πρώτες διαφορές και όχι τα επίπεδα 
των μεταβλητών και σε εξισώσεις όπου οι μεταβλητές είναι συνολοκληρω-
μένες, έχει χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός διόρθωσης λαθών για την εξειδί
κευση τους. Στις εξισώσεις που διαπιστώθηκε (μετά τους σχετικούς 
ελέγχους) πρόβλημα αυτοσυσχέτισης, αντιμετωπίστηκε, ώστε στη μορφή 
που αυτές εκτιμώνται παρακάτω να μην υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Επίσης, σε 
κάποιες εξισώσεις που παρατηρήθηκε δομική δυσλειτουργία, διορθώθηκε 
με ψευδό μεταβλητές. 

Όλες οι εξισώσεις του υποδείγματος υπολογίζονται με ετήσια στοιχεία 
που καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1973-2004. Τα στατιστικά στοιχεία ελή
φθησαν από τους Εθνικούς Λογαριασμούς και από την Έρευνα Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι, ενώ έχουμε στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών 
ακόμη και για το τρέχον έτος (προϋπολογιστικά), τα στοιχεία της Έρευνας 
ΟΚΑ φθάνουν μόλις μέχρι το 2004. Οι εκτιμήσεις των εξισώσεων του υπο
δείγματος με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι1: 

1. DLOG(CPR) = 0,013 + 0,353 x DLOG(YD/PC) + 0,260 x DLOG(CPR(-1)) 

(2,46) (4,75) (2,01) 

R2 = 0,53 Pr* = 0,48 

1. Οι αριθμοί σε παρένθεση κάτω από τους εκτιμηθέντες συντελεστές είναι η στατιστική (t). 
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2. LOG(IPR) = -5,70 + 1,01 xLOG(OSN)-0,11 xLOG(ER) + 0,53xLOG(IPR(-1))+ 

(-3,3) (3,75) (-1,94) (3,6) 

+ AR(1) = 0,479] 

(2,4) 

R2 = 0,977 

3. LOG(MTR) = - 4,730 - 0,907 x LOG(PM/PHI) + 0,868 x LOG(YR) + 

(-3,13) (-4,1) (4,11) 

+ 0,536 x LOG(MTR(-1)) 

(5,86) 

R2=0,989 Pr*=0,37 

4. DLOG(XTR) = - 0,422 DLOG(PHI/PE) - 0,259 x LOG(XTR(-1)) + 0,491 x LOG(WFD) 

(-2,34) (-3,14) (3,22) 

R2=0,393 Pr*=0,24 

5.LOG(W) = 1,938 +0,341 xLOG((PHI)x(YFB/LI)x (1/(1+A))) + 0,113xl_OG(LI/LS)+ 

(3,2) (3,11) (0,49) 

+ 0,686 XL0G(W(-1)) 

(7,38) 

R2=0,999 Pr*=0,14 

6. LOG(P1) = 0,038 x LOG(W x (1+A)) + 0,190 x LOG(PM) + 

(3,55) (4,0) 

+ 0,851 x LOG(P1(-1)) - 0,010 x Τ 

(18,6) (-2,95) 

R2=0,999 Pr*=0,20 
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7. LOG(PC) = - 1,520 + 0,246 x LOG(W x (1 + A)) + 0,852 x LOG(PC(-1)) - 0,020 x Τ 

(-3,45) (4,67) (15,8) (-6,46) 

R2=0,999 Pr*=0,15 

8. LOG(PHI) = 0,062 x LOG(POIL) + 0,944 x LOG(PW(-1)) + 

(2,9) (33,8) 

+ 0,037 x LOG(W x (1+A)) - 011 x Τ 

(2,7) (-2,35) 

R2=0,998 Pr*=0,57 

9. LOG(PEN/PC) = 0,385 x LOG(W/PC) + 0,170 x D82 + 

(4,93) (4,02) 

+ 0,545 x LOG(PEN(-1)/PC(-1))+ 0,008 x Τ 

(5,94) (4,73) 

R2=0,976 Pr*=0,82 

10. LOG(OTR1/PC) = 6,630 + 0,401 x LOG(WI/PC) + [AR(1)=0,969] 

(3,1) (2,25) (18,6) 

R2=0,966 Pr*=0,26 

11. LOG(TD/PC) = - 4,728 + 0,739 x LOG(WI/PC+PENS/PC+OTR1/PC - OIH2/PC) + 

(-2,37) (2,55) 

+ 0,633 x LOG(TD(-1)/PC(-1)) 

(4,67) 

R2=0,955 Pr*=0,15 
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12. L0G(0IH2/PC) = - 2,311 + 0,522 x LOG(WI/PC) + 

(- 2,94) (3,45) 

+ 0,706 x LOG(OIH2(-1)/PC(-1)) + [AR(1)=0,532] 

(8,37) (3,21) 

R2=0,993 

13. LI/1000 = 0,0067 x ((((Wx (1+A))/PHI)A(-1)) XYR) + 0,990 x (Ll(-1)/1000) + 

(2,08) (82,5) 

+ 0,099 x D1 

(5,4) 

R2=0,993 Pr*=0,84 

14. LOG(LS) = - 1,594 + 0,492 x LOG(WPOP) + 0,671 x LOG(LS(-1)) 

(-2,37) (2,76) (5,82) 

R2=0,979 Pr*=0,68 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων έχουν τα 
αναμενόμενα πρόσημα. Επίσης τα στατιστικά αποτελέσματα είναι ικανοποι
ητικά, δηλαδή παρατηρείται υψηλή τιμή του συντελεστή προσδιορισμού (R2) 
και σημαντικές τιμές του (t). Στην εξίσωση 5 μόνο υπάρχει ένας παράγοντας 
με μικρό (t), η μεταβλητή παραμένει, διότι επιδιώκεται η συνέπεια με την οι
κονομική θεωρία. 

Μετά την επανεκτίμηση των εξισώσεων με τη μέθοδο: "Two Stage Least 
Squares", το υπόδειγμα των 14 εξισώσεων και 6 ταυτοτήτων με τις 20 ενδο
γενείς μεταβλητές επιλύεται δυναμικά. Η γραμμική απεικόνιση των πραγμα
τικών τιμών των εξαρτημένων μεταβλητών και των τιμών, που εκτιμώνται με 
την επίλυση του υποδείγματος, παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες. 

169 



Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

> 
3 
Η 
C-
-< 
CO. 

σ 
& 
3 . 
> 
3 
> 
ω 
>-
ο 
νο 
> 
> 
3 
Η 
> 
3 

α 
3 
co 

CD 

5 
> 
3 

>-
ο 
α 
e 
e-
ö 
> 
ο 

ω 
Ε 
ö 

σ 
ο. 

170 



Παράρτημα 2 

ìli 

ψ* w ci 

171 
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Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του Σεναρίου 3: 

αύξηση του ποσοστού των έμμεσων φόρων 

Εξαρτημένες μεταβλητές 

W: 

WI: 

PEN: 

PENSR 

OTR: 

ΟΙΗ: 

TD: 

YDR: 

LI: 

Ρ1: 

PC: 

PHI: 

CPR: 

PR: 

OSN: 

MTR: 

XTR: 

YFB: 

YR: 

Κατά κεφαλήν αμοιβές 

Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας 

Κατά κεφαλήν σύνταξη 

Σύνολο συντάξεων 

Τρέχουσες μεταβιβάσεις 

Εισόδημα εκτός εργασίας 

Άμεσοι φόροι 

Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα 

Ζήτηση εργασίας 

Αποπληθωριοτής ΑΕΠ 

Δείκτης τιμών καταναλωτή 

Δείκτης τιμών χονδρικής 

Ιδιωτική εθνική κατανάλωση 

Ιδιωτικές επενδύσεις 

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα 

Εισαγωγές αγαθών+υπηρεσιών 

Εξαγωγές αγαθών+υπηρεσιών 

ΑΕΠ τιμές συντελεστών παραγωγής 

ΑΕΠ τιμές αγοράς 

2000 

-0,30 

-0,30 

-0,16 

-0,09 

-0,17 

-0,19 

-0,16 

-0,13 

0,003 

-0,01 

-0,07 

-0,01 

-0,047 

-1,20 

-1,18 

-0,15 

0,005 

-0,89 

-0,16 

2001 

-0,55 

-0,54 

-0,38 

-0,18 

-0,34 

-0,46 

-0,36 

-0,20 

0,008 

-0,03 

-0,20 

-0,03 

-0,081 

-1,85 

-1,21 

-0,33 

0,012 

-0,98 

-0,25 

2002 

-0,74 

-0,72 

-0,60 

-0,25 

-0,50 

-0,73 

-0,54 

-0,20 

0,015 

-0,05 

-0,35 

-0,06 

-0,093 

-2,15 

-1,16 

-0,47 

0,020 

-1,00 

-0,28 

2003 

-0,87 

-0,85 

-0,79 

-0,27 

-0,65 

-0,96 

-0,68 

-0,18 

0,025 

-0,08 

-0,51 

-0,09 

-0,086 

-2,25 

-1,10 

-0,56 

0,027 

-0,98 

-0,27 

2004 

-0,96 

-0,93 

-0,93 

-0,26 

-0,78 

-1,12 

-0,77 

-0,13 

0,034 

-0,10 

-0,67 

-0,12 

-0,066 

-2,19 

-0,99 

-0,59 

0,033 

-0,93 

-0,21 

172 



Παράρτημα 2 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του Σεναρίου 4: 

αύξηση του ποσοστού των άμεσων φόρων 

Εξαρτημένες μεταβλητές 

W: 

WI: 

PEN: 

PENSR 

OTR: 

ΟΙΗ: 

YDR: 

LI: 

Ρ1: 

PC: 

PHI: 

CPR: 

IPR: 

OSN: 

MTR: 

XTR: 

YFB: 

YR: 

Κατά κεφαλήν αμοιβές 

Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας 

Κατά κεφαλήν σύνταξη 

Σύνολο συντάξεων 

Τρέχουσες μεταβιβάσεις 

Εισόδημα εκτός εργασίας 

Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα 

Ζήτηση εργασίας 

Αποπληθωριστής ΑΕΠ 

Δείκτης τιμών καταναλωτή 

Δείκτης τιμών χονδρικής 

Ιδιωτική εθνική κατανάλωση 

Ιδιωτικές επενδύσεις 

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα 

Εισαγωγές αγαθών+υπηρεσιών 

Εξαγωγές αγαθών+υπηρεσιών 

ΑΕΠ τιμές συντελεστών παραγωγής 

ΑΕΠ τιμές αγοράς 

2000 

-0,08 

-0,08 

-0,04 

-0,023 

-0,04 

-0,05 

-0,87 

-0,003 

-0,003 

-0,02 

-0,003 

-0,31 

-0,31 

-0,31 

-0,18 

0,0012 

-0,23 

-0,20 

2001 

-0,15 

-0,15 

-0,10 

-0,049 

-0,09 

-0,13 

-0,79 

-0,004 

-0,008 

-0,05 

-0,008 

-0,36 

-0,50 

-0,33 

-0,31 

0,0031 

-0,27 

-0,24 

2002 

-0,20 

-0,20 

-0,16 

-0,066 

-0,14 

-0,20 

-0,80 

-0,005 

-0,014 

-0,09 

-0,015 

-0,38 

-0,58 

-0,31 

-0,38 

0,0052 

-0,27 

-0,24 

2003 

-0,22 

-0,23 

-0,20 

-0,071 

-0,17 

-0,26 

-0,75 

-0,006 

-0,021 

-0,13 

-0,022 

-0,36 

-0,58 

-0,27 

-0,41 

0,0070 

-0,25 

-0,22 

2004 

-0,24 

-0,25 

-0,24 

-0,065 

-0,20 

-0,30 

-0,76 

-0,005 

-0,027 

-0,17 

-0,030 

-0,36 

-0,55 

-0,24 

-0,42 

0,0084 

-0,23 

-0,20 
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