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ABSTRACT
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July 2014

The need for change of the retirement system, due to demographic and
economic developments in combination with the demand for an equivalent
retirement system between the successive generations of the insured members,
had as a result the transition from the traditional Pay-As-You-Go systems to
NDC pension systems (Non-financial Defined Contribution).
In the next sections, we will present the methodology for the transition
from traditional to new pension systems in Europe and how it can be adapted
to Greek reality.
More specifically, Chapter 1 refers to insurance risks faced by social
security and extensive reference to Pay-As-You-Go systems in the form in
which they first appeared and the causes that led to the emergence of the new
NDC model of retirement.
In Chapter 2, we present the pension plans of the countries of Europe
by remitting the Swedish pension system, as a pioneer in the new era of
pension plans.
The Chapter 3 is an expanded presentation of the Greek pension
system, the reforms in past few years and the changes on how pension is
calculated for new policyholders.
In Chapter 4, we present a new pension model for Greece, based on the
actual reform possibilities.
Finally, in Chapter 5, we provide useful observations and conclusions
drawn from our study.
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Η ανάγκη για αλλαγή του συνταξιοδοτικού συστήµατος, εξαιτίας
δηµογραφικών και οικονοµικών εξελίξεων, σε συνδυασµό µε το αίτηµα για
ένα ισότιµο σύστηµα συνταξιοδότησης ανάµεσα στις διαδοχικές γενεές των
ασφαλισµένων, είχε σαν αποτέλεσµα τη µετάβαση από τα παραδοσιακά
συστήµατα Pay-As-You-Go στα NDC συνταξιοδοτικά συστήµατα (Nonfinancial Defined Contribution).
Στις επόµενες ενότητες θα παρουσιάσουµε τη µεθοδολογία για τη
µετάβαση από τα παραδοσιακά στα νέα συνταξιοδοτικά συστήµατα στην
Ευρώπη και πώς αυτή µπορεί να προσαρµοστεί στα ελληνικά δεδοµένα.
Πιο αναλυτικά, στο Κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στους ασφαλιστικούς
κινδύνους που αντιµετωπίζει η κοινωνική ασφάλιση, καθώς και εκτενής
αναφορά στα Pay-As-You-Go συστήµατα στη µορφή που πρωτοεµφανίστηκαν
και στις αιτίες που οδήγησαν στην εµφάνιση του νέου NDC προτύπου
συνταξιοδότησης.
Στο Κεφάλαιο 2, γίνεται παρουσίαση των συνταξιοδοτικών σχεδίων
των

χωρών

της

Ευρώπης,

µε

έµβαση

στο

Σουηδικό

σύστηµα

συνταξιοδότησης, ως πρωτοπόρο στη νέα εποχή των συνταξιοδοτικών
σχεδίων.
Στο Κεφάλαιο 3, γίνεται εκτεταµένη παρουσίαση του ελληνικού
συνταξιοδοτικού συστήµατος, των µεταρυθµίσεων των τελευταίων ετών και
των αλλαγών στον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης για τους νέους
ασφαλισµένους.
Στο

Κεφάλαιο

συνταξιοδότησης

για

4,
την

παρουσιάζεται
Ελλάδα,

µε

βάση

ένα

πρότυπο

πάντα

τις

σύστηµα

πραγµατικές

µεταρρυθµιστικές δυνατότητες.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 5, παραθέτουµε χρήσιµες παρατηρήσεις και
συµπεράσµατα

που

προέκυψαν
VII

από

τη

µελέτη

µας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αίσθηµα της ανασφάλειας είναι θέµα που απασχόλησε τις ανθρώπινες
κοινωνίες από τη σύσταση τους και µάλιστα αποτέλεσε βασική αιτία δηµιουργίας των
ασφαλιστικών συστηµάτων. Στις σύγχρονες κοινωνίες η ανάγκη των ανθρώπων για
ασφάλεια καλύπτεται µέσω της ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική
ασφάλιση όµως είναι αυτή που προβληµάτισε έντονα τους ειδικούς στις ανεπτυγµένες
αλλά και τις αναπτυσσόµενες κοινωνίες, δεδοµένου ότι προσέφερε το πολύπλοκο και
σηµαντικότατο χρηµατοοικονοµικό προϊόν της εγγυηµένης συνταξιοδοτικής παροχής.
Σκοπός της κοινωνικής ασφάλισης είναι η απόδοση παροχών στους άµεσα
ασφαλισµένους, αλλά και τα εξαρτώµενα µέλη αυτών, σε περίπτωση εµφάνισης
ασφαλιστικού κινδύνου. Οι παροχές αυτές διακρίνονται σε βραχυχρόνιες και
µακροχρόνιες, ενώ οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι που καλύπτουν είναι πολλοί και
αλληλένδετοι µεταξύ τους. Κίνδυνοι όπως το γήρας, ο θάνατος, η ασθένεια, η
µακροζωία, η µητρότητα, η ανεργία ο πληθωρισµός (ο κίνδυνος σταθερότητας της
αγοραστικής δύναµης), η φτώχεια κ.α. είναι αρκετοί από τους κινδύνους που καλείται
να καλύψει η κοινωνική ασφάλιση σε µία ανεπτυγµένη κοινωνία.
Οι περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες από την περίοδο του µεσοπολέµου είχαν
εντοπίσει τη σηµαντικότητα της οργάνωσης του ασφαλιστικού τοµέα και την ανάγκη
δηµιουργίας αποτελεσµατικών συστηµάτων συνταξιοδότησης. Η εποχή που
ακολούθησε δε, συνοδευόταν µόνο από οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, αλλά
δηµιούργησε και νέα προβλήµατα. Η αστικοποίηση των δυτικών πληθυσµών
δηµιούργησε νέες συνθήκες εργασίας και ταυτόχρονα νέες ανάγκες που απαιτούσαν
ασφαλιστική κάλυψη.
Επίσης, άλλαξε το οικογενειακό πρότυπο όπου παραδοσιακά εργάζονταν µόνο
οι άντρες της οικογένειας και τα γηραιότερα µέλη ήταν εξαρτώµενα από τους νέους
που αποτελούσαν το τρέχον εργατικό δυναµικό. Τα µέλη της οικογένειας, που
εργάζονταν ήταν υπεύθυνα για τη φροντίδα των παιδιών, των γυναικών και των
γηραιότερων µελών αυτής. Οι ολοένα αυξανόµενες ανάγκες της κοινωνίας και το
δηµόσιο αίτηµα για βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης χωρίς την αλληλεξάρτηση των
µελών της οικογένειας, οδήγησαν στην ανάγκη δηµιουργίας συνταξιοδοτικών
συστηµάτων µέσα από την κοινωνική ασφάλιση.

Εποµένως, τα συνταξιοδοτικά συστήµατα που εµφανίστηκαν στα τέλη του
19ου αιώνα είχαν ως κύριο σκοπό να προστατεύσουν τις χήρες, τα ορφανά και τα
µέλη του εργατικού δυναµικού που επιβίωναν και µετά την ηλικία συνταξιοδότησης.
Η σηµαντικότητα της ύπαρξης συνταξιοδοτικής παροχής για το σύνολο των
µελών της κοινωνίας βρήκε την έκφρασή της µέσα από τα δηµόσια αναδιανεµητικά
συστήµατα συντάξεων ( Pay-As-You-Go). Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού µετά
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο δηµιούργησε ένα αυξανόµενο πληθυσµό εργατικού
δυναµικού. Ο θετικός ρυθµός αύξησης του εργατικού δυναµικού σε συνδυασµό µε το
ρυθµό αύξησης της παραγωγικότητας κατέστησε τα συνταξιοδοτικά συστήµατα PayAs-You-Go τα πλέον πετυχηµένα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης στις τότε
αναπτυσσόµενες κοινωνίες.
Με την «ενηλικίωση» των πλέον ανεπτυγµένων κοινωνιών, µεταξύ των
οποίων είναι οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, εµφανίστηκαν και τα πρώτα
σοβαρά προβλήµατα των Pay-As-You-Go συστηµάτων συνταξιοδότησης. Η κύρια
αιτία ήταν η γήρανση του πληθυσµού που οφείλεται στη µείωση των γεννήσεων σε
συνδυασµό µε την αύξηση του προσδόκιµου ζωής, µε αποτέλεσµα να µειωθεί το
εργατικό δυναµικό και µαζί µε αυτό να µειωθούν και οι εισφορές των ασφαλισµένων
που αποτελούσαν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης των ταµείων. Παράλληλα, µε τη
µείωση του εργατικού δυναµικού είχε αρχίσει και η συνταξιοδότηση της
προηγούµενης γενεάς, δηµιουργώντας ακόµη σοβαρότερα προβλήµατα στη
χρηµατοοικονοµική ισορροπία των Pay-As-You-Go συστηµάτων. Συνεπώς, η µηνιαία
σύνταξη από εργαλείο αντιµετώπισης ασφαλιστικών και επενδυτικών κινδύνων
άρχισε να δηµιουργεί η ίδια ασφαλιστικούς κινδύνους για τις µελλοντικές γενεές,
στην προσπάθεια να αντιµετωπίσει τις τρέχουσες αυξηµένες ανάγκες.
Την ανάγκη άµεσων µεταρρυθµίσεων εντόπισαν αρκετές ανεπτυγµένες χώρες,
µε πρωτοπόρο τη Σουηδία, η οποία προχώρησε στο σχεδιασµό ενός βιώσιµου
συνταξιοδοτικού συστήµατος που ενσωµατώνει τον κίνδυνο µακροζωίας και
προστασίας των δικαιωµάτων της κάθε γενεάς. Η συνδυασµένη αυτή προσπάθεια της
ασφαλιστικής µεταρρύθµισης µε ταυτόχρονη ώθηση στην οικονοµία και τις
επενδύσεις, ξεκίνησε µέσω του Σουηδικού Συστήµατος Συνταξιοδότησης το 1991 και
ολοκληρώθηκε το 1999. Η βασική αρχή της λειτουργίας του Σουηδικού συστήµατος
συνταξιοδότησης στηρίζεται σε «καθορισµένες εισφορές» που συσσωρεύονται σε ένα
«ενδεικτικό ατοµικό λογαριασµό».Το συσσωρευµένο κεφάλαιο ανατοκίζεται
ετησίως, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε συνταξιούχους που µπορούν να εργάζονται να

συνεχίσουν τη συσσώρευση κεφαλαίου. Ο κάθε ασφαλισµένος αντιµετωπίζεται
ανεξάρτητα, αφού η ενδεικτική ηλικία συνταξιοδότησης δεν είναι δεσµευτική και η
τελική ισόβια παροχή µεταβάλλεται ανάλογα µε το προσδόκιµο ζωής.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των NDC (Notional Defined Contribution –
Non-financial Defined Contribution) συστηµάτων συνταξιοδότησης θα αποτελέσουν
µία ιδανική λύση για τα υπερχρεωµένα συνταξιοδοτικά συστήµατα των
ανεπτυγµένων χωρών του δυτικού κόσµου και όχι µόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
1.1.

Το Ασφαλιστικό ως κοινωνικό πρόβληµα
Το ασφαλιστικό πρόβληµα είναι ένα ακανθώδες θέµα που ταλανίζει τις

κοινωνίες παγκοσµίως. Με απλά λόγια, είναι η αδυναµία που έχουν κάποια κράτη να
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τους κοινωνικά ασφαλισµένους (τους
συνταξιούχους επί το πλείστον). Είναι η ανικανότητα που επιδεικνύουν κάποια κράτη
για τη δηµιουργία ενός ασφαλιστικού συστήµατος βιώσιµου και αποδοτικού
προκειµένου να αποτρέψουν την οικονοµική εξαθλίωση των ασφαλισµένων. Σε αυτό
το πρόβληµα, δεν αποτελεί εξαίρεση η Ελλάδα για την οποία το ασφαλιστικό είναι
ένας από τους κύριους λόγους της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης.
Το πρόβληµα αυτό επιχειρείται να αντιµετωπιστεί µε περιοδικές και
ανεξάρτητες λύσεις, που το µόνο που επιτυγχάνουν είναι να αποµονώνουν το
πρόβληµα από την υπόλοιπη οικονοµία, αποκρύπτοντας το άµεσο αντίκτυπο στην
οικονοµική κρίση και κατ’ επέκταση την διαιώνιση του προβλήµατος. Η διατήρηση
αυτή, δεν διογκώνει µόνο το πρόβληµα σε σηµείο που κάποια στιγµή, ίσως, να µην
είναι αναστρέψιµο, αλλά στερεί από την κοινωνία τα πλεονεκτήµατα ενός υγιούς
ασφαλιστικού συστήµατος. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρειάζονται δραστικά
µέτρα, για την προώθηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος διάσωσης για το
σύνολο των ασφαλισµένων, ώστε να εξυγιανθεί το υπάρχον σύστηµα και να µη
µεταβιβάζεται το βάρος από γενιά σε γενιά.
Μία από τις κύριες αιτίες του ασφαλιστικού προβλήµατος παγκοσµίως, είναι
το πρόβληµα της γήρανσης. Με τον όρο γήρανση εννοούµε την συνεχή άνοδο ότι
προσδόκιµου ζωής σε συνδυασµό µε την µείωση του αριθµού των γεννήσεων, που
οδηγεί στο να αποτελούν τα επόµενα χρόνια οι ηλικιωµένοι το µεγαλύτερο ποσοστό
του συνολικού πληθυσµού, επιβαρύνοντας το ασφαλιστικό πρόβληµα.

1.2.

Ασφαλιστικοί κίνδυνοι στην κοινωνική ασφάλιση
Υπάρχουν πολλά είδη κινδύνων που καλείται να αντιµετωπίσει ο θεσµός της

κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ενδεικτικά
παρακάτω αναφέρονται ορισµένα είδη κινδύνων και η βαρύτητα αυτών στην
κοινωνική ασφάλιση.

Ο κίνδυνος αγοράς δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης, οι οποίοι δε συνδέονται µε κανόνες της αγοράς. Ακόµη, ο πιστωτικός
κίνδυνος δεν απασχολεί σε σηµαντικό βαθµό τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης.
Γενικά,

τα

όργανα

της

κοινωνικής

ασφάλισης

επηρεάζονται

από

µακροπρόθεσµους κινδύνους, παρόµοιους µε αυτούς που αντιµετωπίζουν οι
ασφαλιστικές εταιρίες και µάλιστα ορισµένες φορές αναλαµβάνουν και κινδύνους
που δε µπορεί να αναλάβει µία ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι
η αύξηση των παροχών των ασφαλισµένων, αλλαγές στην οικονοµία, µία
αναµενόµενη αύξηση των δαπανών για την υγειονοµική περίθαλψη, η ανεργία κ.α.
Είδη κινδύνων που αντιµετωπίζουν συχνά οι οργανισµοί κοινωνικής
ασφάλισης είναι:
•

Ο λειτουργικός κίνδυνος

•

Ο κίνδυνος ρευστότητας

•

Ο κίνδυνος υγειονοµικής περίθαλψης

•

Ο ηθικός κίνδυνος

•

Ο επενδυτικός κίνδυνος

•

Ο κίνδυνος καταστροφής

•

Ο πολιτικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τους οργανισµούς

κοινωνικής ασφάλισης δεδοµένου ότι µπορεί να εµφανιστεί παντού και είναι δύσκολα
προβλέψιµος. Περιπτώσεις λειτουργικού κινδύνου αποτελούν τυχούσες βλάβες σε
ηλεκτρονικές εφαρµογές, λάθη υπαλλήλων, λάθος εκτίµηση των αναµενόµενων
εισφορών και παροχών, κακή διαχείριση των κινδύνων κ.α. Ένα χαρακτηριστικό των
λειτουργικών κινδύνων είναι ότι δεν επαναλαµβάνονται και πάντα πρέπει να αναµένει
κανείς ένα νέο κίνδυνο να συµβεί. Εποµένως, η εµπειρία µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µόνο προς την κατεύθυνση πρόβλεψης και αποφυγής ενός νέου κάθε φορά κινδύνου.
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι µεγάλης βαρύτητας, ειδικά για οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούν µε αναδιανεµητικό σύστηµα, όπως το
σύστηµα συντάξεων Pay-As-You-Go. Αυτά τα συστήµατα συντάξεων δεν απαιτούν
τη συσσώρευση κεφαλαίων, αφού οι τρέχουσες εισφορές χρηµατοδοτούν τις
τρέχουσες παροχές. Εποµένως, είναι πιθανό, ενδεχόµενες καθυστερήσεις καταβολής

των εισφορών να δηµιουργήσουν πρόβληµα ρευστότητας και ο οργανισµός να µη
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Κίνδυνοι που µπορούν να προκαλέσουν πρόβληµα ρευστότητας είναι ο
κίνδυνος µακροζωίας, ο κίνδυνος πληθωρισµού, ο κίνδυνος µη καταβολής των
εισφορών από τα µέλη, ο κίνδυνος υπερβολικών διοικητικών εξόδων του οργανισµού
κοινωνικής

ασφάλισης

και

γενικά

οποιαδήποτε

αιτία

διαταράσσει

τη

χρηµατοοικονοµική ισορροπία του οργανισµού.
Ο κίνδυνος υγειονοµικής περίθαλψης περιλαµβάνει το δηµογραφικό
κίνδυνο που προκαλείται λόγω της µείωσης των γεννήσεων µε την ταυτόχρονη
αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης των ατόµων στην ηλικία συνταξιοδότησης.
Ακόµα, αφορά τον κίνδυνο υπερβολικών εξόδων λόγω µακροχρόνιας ιατρικής
φροντίδας.
Ο ηθικός κίνδυνος που οφείλεται σε υπερβολικές απαιτήσεις των µελών του
οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης, εξαιτίας της απεριόριστης πρόσβασης που έχουν
στις υπηρεσίες του συστήµατος. Για παράδειγµα, υπάρχουν περιπτώσεις που µέλη
λαµβάνουν επιδόµατα και παροχές που κανονικά δεν δικαιούνται.
Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι το αποτέλεσµα µίας αποτυχηµένης επενδυτικής
προσπάθειας του οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης. Ο επενδυτικός κίνδυνος είναι
αποτέλεσµα λάθος διοικητικών αποφάσεων ή διεθνών οικονοµικών αναταραχών και
µπορεί να περιλαµβάνει και άλλα είδη κινδύνων.
Ο πολιτικός κίνδυνος µπορεί να έχει πολλές διαστάσεις, όπως συµβαίνει και
µε το λειτουργικό κίνδυνο. Τα εθνικά συστήµατα ασφαλείας αλλάζουν τακτικά,
ανάλογα µε τις µεταβολές στην πολιτική ηγεσία, έχοντας σαν αποτέλεσµα την
αστάθεια των συστηµάτων ασφαλείας ενός κράτους. Τα θέµατα κοινωνικής πολιτικής
απαιτούν υπεύθυνο και µακροχρόνιο σχεδιασµό. Οι διαδοχικές αλλαγές στην ηγεσία
µίας χώρας σε συνδυασµό µε την έλλειψη συναίνεσης των πολιτικών παραγόντων,
δηµιουργεί προβλήµατα τόσο στο σχεδιασµό, όσο και την εφαρµογή ενός
µακρόπνοου σχεδίου για τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.
Συµπερασµατικά, οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ένας οργανισµός κοινωνικής
ασφάλισης είναι πολλοί και αλληλοσυµπληρώνονται. Βασική προϋπόθεση, για την
αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών, είναι η διοίκηση των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης από ένα κεντρικό διοικητικό όργανο που θα καταφέρει να επικοινωνήσει
µε τις επιµέρους υπηρεσίες. Αυτή η προσπάθεια µπορεί να οργανωθεί από στελέχη µε
άµεση πρόσβαση στις λειτουργίες του κράτους, δηλαδή από µέλη της εκάστοτε

κυβέρνησης. Βασική προσπάθεια είναι, όµως, να υπάρξει συναίνεση και ταύτιση σε
κάποιους κεντρικούς τοµείς διαχείρισης, ώστε να µη διακόπτεται κάθε προσπάθεια
εξυγίανσης των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης σε κάθε αλλαγή του πολιτικού
σκηνικού.

1.3.

Το Πρόβληµα της γήρανσης
Τα συστήµατα συντάξεων έχουν δύο πλευρές. Προσφέρουν κάλυψη στα

άτοµα (µικροοικονοµική πλευρά) και στην οικονοµία (µακροοικονοµική πλευρά). Το
προσδόκιµο ζωής, παγκοσµίως, αυξάνεται τόσο για τους άντρες όσο και για τις
γυναίκες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη µείωση του αριθµού των γεννήσεων,
οδηγούν στο πρόβληµα της γήρανσης, δηλαδή στην αύξηση του ποσοστού των
ηλικιωµένων σε σχέση µε το σύνολο του πληθυσµού, και κατ’ επέκταση µείωση των
διαθέσιµων εργαζοµένων. Η συγκεκριµένη µείωση προκαλεί πιέσεις στο κράτος για
δαπάνες στον τοµέα των συντάξεων και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Κατά
αυτόν τον τρόπο, θα αυξηθούν σηµαντικά οι κρατικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ
(Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) για συντάξεις και ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη.
Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, απαιτείται η χρησιµοποίηση
των ηλικιωµένων σε επαγγελµατικό επίπεδο, καθώς και άλλων κοινωνικών οµάδων
που αντιµετωπίζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας, όπως οι γυναίκες και οι νέοι. Επιπλέον,
η ανάπτυξη των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι ζωτικής σηµασίας, τόσο
για την ευηµερία των σηµερινών και µελλοντικών συνταξιούχων, όσο και για την
εξάλειψη του δηµογραφικού προβλήµατος.
Η αγνόηση του προβλήµατος της γήρανσης αποτελεί µεγάλο λάθος, καθώς
έρευνες δείχνουν ότι τα αρνητικά αποτελέσµατα της οικονοµικής κρίσης θα είναι
ασήµαντα µπροστά σε αυτά της δηµογραφικής κρίσης. Το εργατικό δυναµικό θα
µειώνεται όλο και περισσότερο, µε το πέρασµα των χρόνων, µέχρι που σε κάποιες
χώρες η µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης υπολογίζεται να φτάσει το ένα τρίτο. Η
υπογεννητικότητα θα επιβαρύνει ακόµα περισσότερο την κατάσταση, αφού τα
επίπεδα γεννητικότητας είναι χαµηλότερα του ορίου αναπλήρωσης.

1.4.

Είδη Συνταξιοδοτικών Συστηµάτων
Υπάρχουν δύο συστήµατα µε βάση τα οποία υπολογίζεται η σύνταξη του

εκάστοτε ατόµου :
Σύστηµα Καθορισµένων Παροχών : ο υπολογισµός σύνταξης γίνεται βάση
των τελευταίων µισθών, Σε αυτά τα συστήµατα η θεµελίωση δικαιωµάτων
συνδέεται µε τις αποδοχές και την επαγγελµατική σταδιοδροµία (η
µελλοντική συνταξιοδοτική παροχή προκαθορίζεται, και το σύστηµα την
υπόσχεται στο µέλος). Ο χρηµατοδότης του συστήµατος αναλαµβάνει κατά
κανόνα τον επενδυτικό κίνδυνο, και συχνά, τον κίνδυνο µακροζωίας. Αν οι
παραδοχές για τα ποσοστά επενδυτικής απόδοσης ή για το προσδόκιµο ζωής
δεν επαληθευτούν, ο χρηµατοδότης πρέπει να αυξήσει τις εισφορές του για να
πληρώσει τη σύνταξη που έχει υποσχεθεί. Συνήθως, αφορά επαγγελµατικά
συστήµατα.
Σύστηµα Καθορισµένων Εισφορών : τα άτοµα δίνουν περιοδικές εισφορές, οι
οποίες συσσωρεύονται και τοκίζονται, και από τις οποίες προκύπτει στο τέλος
η εκάστοτε σύνταξη. Σε αυτά τα συστήµατα, προκαθορίζεται το επίπεδο
εισφορών και όχι η τελική παροχή, δηλαδή δεν δίνεται καµία υπόσχεση για
την τελική συνταξιοδοτική παροχή. Τα συστήµατα καθορισµένων εισφορών
µπορεί να είναι δηµόσια, επαγγελµατικά ή ατοµικά, ενώ οι εισφορές µπορούν
να καταβάλλονται από το άτοµο, τον εργοδότη και/ή το κράτος, ανάλογα µε
τους κανόνες του συστήµατος. Το επίπεδο της σύνταξης εξαρτάται από την
απόδοση της επιλεχθείσας επενδυτικής στρατηγικής και από το επίπεδο
εισφορών. Συνεπώς, το κάθε επιµέρους µέλος του συστήµατος φέρει τον
επενδυτικό κίνδυνο και συχνά αποφασίζει για τον τρόπο µετριασµού αυτού
του κινδύνου.
Υβριδικά

Συστήµατα

:

εκτός

από

τα

συνταξιοδοτικά

συστήµατα

καθορισµένων παροχών και καθορισµένων εισφορών, υπάρχει και µια τρίτη
κατηγορία συνταξιοδοτικών συστηµάτων, η οποία έχει αναπτυχθεί τα
τελευταία χρόνια και γίνεται όλο και πιο δηµοφιλής σε πολλές χώρες
παγκοσµίως, τα λεγόµενα υβριδικά συστήµατα. Τα υβριδικά συστήµατα έχουν
στοιχεία τόσο από τα συστήµατα καθορισµένων παροχών, όσο και από τα
συστήµατα

καθορισµένων

εισφορών

και

γενικότερα,

ο

κίνδυνος

αναλαµβάνεται από κοινού από τον διαχειριστή και τους δικαιούχους του
συστήµατος.

1.5.

Κατηγορίες Συνταξιοδοτικών Συστηµάτων µε βάση τη Χρηµατοδότησή
τους
Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ως προς τον

τρόπο χρηµατοδότησής τους :
Το ∆ιανεµητικό Σύστηµα: δηλαδή η σηµερινή γενιά εργαζοµένων να καλύπτει
τις ανάγκες της σηµερινής γενιάς συνταξιούχων. Με άλλα λόγια, είναι ένα
σύστηµα στο οποίο οι τρέχουσες εισφορές χρηµατοδοτούν τις τρέχουσες
συνταξιοδοτικές δαπάνες.
Το Κεφαλαιοποιητικό Σύστηµα: οι εργαζόµενοι αποταµιεύουν ώστε να
εξασφαλίσουν τις µελλοντικές συντάξεις τους. Με άλλα λόγια, είναι ένα
σύστηµα στο οποίο οι υποσχέσεις παροχών υποστηρίζονται από ένα σύνολο
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία διαχωρίζονται και επενδύονται µε σκοπό
την κάλυψη των υποχρεώσεων του συστήµατος για πληρωµές παροχών,
καθώς προκύπτουν. Τα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα µπορούν να είναι είτε
συλλογικά ή ατοµικά.

1.6.

Πυλώνες Συνταξιοδοτικών Συστηµάτων
Υπάρχουν τρεις πυλώνες, πάνω στους οποίους, στηρίζεται το σύστηµα

συντάξεων παγκοσµίως :
1ος Πυλώνας: Κοινωνική (δηµόσια) Ασφάλιση
Ο πυλώνας αυτός, είναι ένα διανεµητικό (unfunded ή Pay-As-You-Go)
σύστηµα συντάξεων που η παρούσα γενιά εργαζοµένων χρηµατοδοτεί την
παρούσα γενιά συνταξιούχων. Τη διαχείριση του συστήµατος αναλαµβάνει το
κράτος ή δηµόσιοι φορείς και η συµµετοχή είναι υποχρεωτική. Οι εισφορές
είναι,

συνήθως,

συνάρτηση

του

ύψους

των

«τελικών»

αποδοχών

(υπολογισµένων µε κάποιο τρόπο), οι οποίες όµως δεν είναι γνωστές εκ των
προτέρων. Οι παροχές του συστήµατος, οι οποίες έχουν τη µορφή τακτικών
καταβολών σύνταξης ή/και εφάπαξ πληρωµής, είναι εγγυηµένες από δηµόσιο
και συνήθως προκαθορισµένες, υπό την έννοια ότι ορίζεται κάποιο ποσό είτε
ως απόλυτο µέγεθος, είτε σε σχέση µε κάποιο µέγεθος αναφοράς.
2ος Πυλώνας: Συλλογικές ή Επαγγελµατικές συµβάσεις συντάξεων
Ο πυλώνας αυτός, περιλαµβάνει συλλογικά σχήµατα για επαγγελµατικές
οµάδες. Νοµικά, συχνά, θεωρείται ως ένα είδος αναβληθείσας αµοιβής. Η
διαχείριση του ταµείου γίνεται από ιδιωτικά ασφαλιστικά ταµεία ή

ασφαλιστικές εταιρίες. Η συµµετοχή είναι είτε υποχρεωτική ή προαιρετική. Ο
δεύτερος πυλώνας, προσφέρεται από εταιρίες µε τη µορφή επαγγελµατικού
συνταξιοδοτικού συστήµατος ή πλάνου, ενώ οι ίδιες οι εταιρίες συνηθίζουν να
χρηµατοδοτούν τέτοια προγράµµατα. Τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά
συστήµατα είναι χρηµατοδοτούµενα, για παράδειγµα, από εισφορές και
ασφάλιστρα των εργοδοτών και των εργαζοµένων και από τις επενδυτικές
επιστροφές αυτών των εισφορών. Η σύνταξη του κάθε εργαζοµένου
πληρώνεται από τα δεδουλευµένα του, όταν συνταξιοδοτηθεί. Κάποιες φορές
τα δεδουλευµένα δίνονται σε µια ασφαλιστική εταιρία, η οποία µε τη σειρά
της παρέχει µια ασφάλεια ζωής στους συνταξιούχους.
3ος Πυλώνας: Ιδιωτική Σύνταξη
Ο

τρίτος

πυλώνας

αφορά

µακροπρόθεσµα,

ατοµικά,

αποταµιευτικά

προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά, προσφέρονται από ασφαλιστικές
εταιρίες προς τους εργαζοµένους µεµονωµένα. Εποµένως, αποτελούν ένα
είδος αποταµίευσης και η συµµετοχή σε αυτά είναι προαιρετική για τον κάθε
εργαζόµενο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται σε αυτά τα συστήµατα να
συµµετάσχουν εργοδότες ή το κράτος, µέσω φορολογικών κινήτρων, για
αυτού του είδους την αποταµίευση.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ο διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός Geneva
Association εξέδωσε ένα σύστηµα τεσσάρων πυλώνων αντί τριών, το οποίο
αναγνωρίστηκε και στην Αµερική. Οι τρεις πρώτοι πυλώνες παραµένουν, και
επιπλέον εµφανίζεται ένας νέος πυλώνας, ο οποίος εκφράζει τη µελλοντική ανάγκη
για µια ευµετάβλητη επέκταση της εργασίας, κυρίως σε βάση µερικής απασχόλησης,
µε σκοπό τη χρηµατική ενίσχυση των τριών υπαρχόντων πυλώνων. Ουσιαστικά, µέσα
από έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σχετικά µε τις πηγές προέλευσης του
εισοδήµατος των ηλικιωµένων, προέκυψε ότι, εκτός από τις τρεις γνωστές πηγές
εισοδήµατος κατά τη συνταξιοδότηση, πηγές που σχετίζονται µε τους τρεις πυλώνες,
υπάρχει και µια τέταρτη πηγή εισοδήµατος από µερική απασχόληση των
ηλικιωµένων.

1.7.

Pay-As-You-Go Συστήµατα Συνταξιοδότησης
Όπως αναφέραµε και σε προηγούµενη ενότητα, για ένα συνταξιοδοτικό

σύστηµα είναι πολύ σηµαντικό να εκπληρώνει τους στόχους του, ώστε να
ικανοποιήσει τους ασφαλισµένους του και να είναι βιώσιµο µακροχρόνια. Μία
σηµαντική παράµετρος, που παίζει ρόλο στην παραπάνω προσπάθεια, είναι ο
περιορισµός των εξόδων του συνταξιοδοτικού συστήµατος, γιατί σε αντίθετη
περίπτωση οι µεγάλες δηµοσιονοµικές δαπάνες θα καθιστούσαν το σύστηµα µη
αποδεκτό.
Το Pay-As-You-Go σύστηµα συνταξιοδότησης είναι ένα αναδιανεµητικό
σύστηµα συνταξιοδότησης, δηλαδή ανακατανέµει το εισόδηµα του εργατικού
δυναµικού ώστε να χρηµατοδοτήσει τις συνταξιοδοτικές παροχές των γηραιότερων
µελών του συστήµατος.

1.8.

Αιτία δηµιουργίας NDC Συστηµάτων Συνταξιοδότησης
Οι αυξανόµενες απαιτήσεις της κοινωνίας για βελτίωση του βιοτικού

επιπέδου,

σε

συνδυασµό

µε

τη

γήρανση

των

πληθυσµών,

δηµιουργούν

ανασταλτικούς παράγοντες βελτίωσης της οικονοµίας και της ανάπτυξης. Το βασικό
αίτηµα για πρόωρη συνταξιοδότηση των σύγχρονων κοινωνιών και οι δηµογραφικές
µεταβολές που εµφανίζονται ανά την υφήλιο, δηµιουργούν αναταραχές στα
συνταξιοδοτικά συστήµατα και κατ’ επέκταση στις οικονοµίες αυτών.
Η γήρανση των πληθυσµών είναι χαρακτηριστικό, τόσο των ανεπτυγµένων,
όσο και των αναπτυσσόµενων πληθυσµών και οφείλεται, από τη µία πλευρά στη
µείωση του αριθµού των γεννήσεων, και από την άλλη, στην αύξηση του
προσδόκιµου επιβίωσης. Στις ανεπτυγµένες χώρες, η γήρανση του πληθυσµού ήταν
αποτέλεσµα της ξαφνικής αύξησης των γεννήσεων των δεκαετιών του ’50 και ’60 σε
συνδυασµό µε την απότοµη µείωση των γεννήσεων τη δεκαετία του ’70. Αντίθετα,
στις αναπτυσσόµενες χώρες δεν υπάρχει µεγάλη µεταβολή των γεννήσεων στις
αντίστοιχες δεκαετίες. Πιο συγκεκριµένα, ο πληθυσµός της Ευρώπης θεωρείται ήδη
γερασµένος, ενώ παρόµοια αποτελέσµατα αναµένεται να εµφανισθούν σε Ασία και
Ιαπωνία, καθιστώντας τη γήρανση του πληθυσµού µία από τις βασικότερες αιτίες
αναζήτησης ενός µεταρρυθµιστικού συστήµατος συνταξιοδότησης.
Παράλληλα µε το δηµογραφικό, τα προβλήµατα της µειωµένης ανάπτυξης και
της υψηλής ανεργίας πιέζουν τις κοινωνίες για εύρεση µακροπρόθεσµα βιώσιµης
λύσης.

Η χαρτογράφηση του έντονου αυτού προβληµατισµού της κοινωνίας είναι µία
διαδικασία που ενέχει πολλές δυσκολίες και όταν µάλιστα πρόκειται για το σύστηµα
συνταξιοδότησης που καλείται να δώσει λύση σε χρόνια κοινωνικά και οικονοµικά
προβλήµατα, η διαδικασία αυτή αποτελεί πρόκληση. Τα πρώτα βήµατα για τα NDC
συνταξιοδοτικά συστήµατα έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 από τον
Buchanan, αλλά µόλις τη δεκαετία του 1990 άρχισαν να παίρνουν τη σηµερινή µορφή
του συνταξιοδοτικού συστήµατος καθορισµένης εισφοράς. Η διαδικασία ωρίµανσης
µίας τέτοιας ιδέας ήταν αποτέλεσµα συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών, τόσο µεταξύ
ειδικών σε συνταξιοδοτικά θέµατα, όσο και πολιτικών.

1.9.

Η µεταβολή από το Pay-As-You-Go στο NDC σύστηµα συνταξιοδότησης
Το δηµόσιο αναδιανεµητικό σύστηµα Pay-As-You-Go είναι προϊόν που

δηµιουργήθηκε από την ανάγκη των ανεπτυγµένων κοινωνιών για διατήρηση του
επιπέδου διαβίωσής τους και κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης. Τα βασικά
χαρακτηριστικά του συστήµατος αυτού διαµορφώθηκαν µε βάση τη δοµή της
κοινωνίας µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην προσπάθειά τους να καλύψουν την επιτακτική ανάγκη για εξασφάλιση
εισοδήµατος για την τρίτη ηλικία, προχώρησαν στη δηµιουργία αναδιανεµητικών
συνταξιοδοτικών σχεδίων.
Στο δηµόσιο αναδιανεµητικό σχέδιο οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές
χρηµατοδοτούσαν τις τρέχουσες συντάξεις, χωρίς να υπάρχει συσσώρευση
αποθεµατικών.

Η

δηµιουργία

αποθεµατικών,

τη

δύσκολη

εκείνη

περίοδο

αναδιάρθρωσης των κρατών, εκτός από ανέφικτη ήταν και «περιττή». ∆εδοµένου ότι,
ο αριθµός αύξησης του εργατικού δυναµικού σε συνδυασµό µε την αύξηση της
παραγωγικότητας ήταν µεγαλύτερη από το τρέχον επιτόκιο της οικονοµίας,
καθιστούσε τις εισφορές του εργατικού δυναµικού αρκετές ώστε να καλυφθούν οι
συντάξιµες αποδοχές.
Το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα ήταν σχεδιασµένο έτσι ώστε να υπάρχει
συστηµατική συσσώρευση για όλη τη διάρκεια της εργατικής ζωής του
ασφαλισµένου µε σκοπό να λάβει µία παροχή για όσα χρόνια θα ζούσε µετά τη
συνταξιοδότηση. Οι ασφαλισµένοι κατέβαλλαν συστηµατικά τις εισφορές τους, οι
οποίες χρησιµοποιούνταν για την πληρωµή των παροχών της τρέχουσας γενιάς. Με
τη σειρά τους και εκείνοι, µέσω του «συµβολαίου των γενεών», ανέµεναν να λάβουν

τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα από τα κεφάλαια που θα συσσωρεύονται από τις
επόµενες γενεές.
Η διασφάλιση αυτού του µοντέλου, όµως, είναι επισφαλής και σε ενδεχόµενη
διατάραξη της ισορροπίας εισφορών-παροχών, χρειάζεται κρατική παρέµβαση για
επιβολή επιπλέον φόρων ή αύξηση των εισφορών των ασφαλισµένων. Συνεπεία του
ντόµινο ευθυνών που δηµιουργείται, είναι να επηρεαστεί αρνητικά η ανάπτυξη της
οικονοµίας και το «συµβόλαιο των γενεών» να υπερχρεώσει τις µελλοντικές γενιές.
Η ύφεση στην οποία οδηγείται η οικονοµία ης χώρας, από το απαισιόδοξο
αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικό σενάριο, είναι τέτοια που καθιστά πολύ δύσκολη
την ανάκαµψη του συνταξιοδοτικού συστήµατος.
Η διάδοση των Pay-As-You-Go συστηµάτων στις κοινωνίες του δυτικού
κόσµου οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι δεν υπήρχε γνώση άλλου συστήµατος ώστε
να αποτελέσει πρότυπο, αλλά και στο γεγονός ότι δεν απαιτούσε αρχικά κεφαλαία για
να χρηµατοδοτήσει τις πληρωµές των πρώτων συντάξεων, αφού η αναδιανοµή του
πλούτου έδινε τη δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησης των αρχικών εισφορών σε
παροχές.
Το βασικό συστατικό βιωσιµότητας των αναδιανεµητικών συστηµάτων
συνταξιοδότησης, δηλαδή ο θετικός ρυθµός αύξησης του εργατικού δυναµικού, δεν
κράτησε για πάντα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το ποσοστό του ρυθµού
ανάπτυξης του εργατικού δυναµικού στις ανεπτυγµένες κοινωνίες άρχισε να γίνεται
αρνητικό.
Αιτία αυτού του φαινοµένου ήταν η γήρανση του πληθυσµού λόγω της
µείωσης του ρυθµού γεννήσεων και της αύξησης του προσδόκιµου ζωής.
Εξαιτίας του έντονου δηµογραφικού προβλήµατος που δηµιουργήθηκε, εκτός
του προβλήµατος της βιωσιµότητας των ταµείων, προέκυψαν και έµµεσα
προβλήµατα που έθιγαν βασικά ασφαλιστικά δικαιώµατα. Η άνιση µεταχείριση των
πολιτών, η ανεπάρκεια των παροχών και η µείωση της ανάπτυξης της οικονοµίας
κλόνισαν την εµπιστοσύνη των ασφαλισµένων προς το υπάρχον αναδιανεµητικό
σύστηµα.
Οι περισσότερες ανεπτυγµένες κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι
µόνο, προβληµατίστηκαν από το µήνυµα της δυσαρέσκειας των πολιτών, αλλά και
από τα οικονοµικά στοιχεία που πρόδιδαν την κατάρρευση του αναδιανεµητικού
συστήµατος µε τη µορφή που είχε ως τότε. Η αφύπνιση των περισσότερων
ανεπτυγµένων κοινωνιών, µεταξύ των οποίων δεν περιλαµβάνεται η Ελλάδα,

εκφράσθηκε από την προσπάθεια δηµιουργίας ενός δικαιότερου συστήµατος
συνταξιοδότησης αλλά και τη συνολική βελτίωση της απασχόλησης και του ρυθµού
ανάπτυξης. Οι δύο αυτές πτυχές της οικονοµίας, η απασχόληση και οι επενδύσεις,
µπορεί να µην εξασφαλίσουν άµεσες και απτές λύσεις στο πρόβληµα των
συνταξιοδοτικών συστηµάτων, επηρεάζουν όµως δραµατικά τη µακροβιότητα και
αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών.
Πρωτοπόρος στη διαδικασία εύρεσης ενός βιώσιµου

συνταξιοδοτικού

συστήµατος ήταν η Σουηδία, όπου το 1991 µε τη σύσταση διακοµµατικής επιτροπής
κατέληξε σε ένα δηµόσιο Pay-As-You-Go σύστηµα συνταξιοδότησης µε «ατοµικούς
ενδεικτικούς λογαριασµούς» (defined contribution accounts) και «καθορισµένες
εισφορές» (defined contributions). Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ενέπνευσαν και την
ονοµασία του νέου αυτού µοντέλου συνταξιοδότηση, γνωστό ως NDC (Notional
Defined Contribution).
Στην ουσία το NDC σύστηµα συνταξιοδότησης είναι ένα Pay-As-You-Go
σύστηµα συνταξιοδότησης, όπου οι ετήσιες καθορισµένες εισφορές συγκεντρώνονται
σε ένα ατοµικό λογαριασµό. Το κεφάλαιο αυτό τοκίζεται µε ένα επιτόκιο κοντά στο
ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ και κατά τη συνταξιοδότηση το κεφάλαιο που έχει
συσσωρευτεί µετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το
προσδόκιµο ζωής του ασφαλισµένου κατά την ηλικία αποχώρησης από την εργασία.
Επίσης, υπάρχει µία ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης και ο ασφαλισµένος
έχει τη δυνατότητα αφού συνταξιοδοτηθεί να συνεχίσει να εργάζεται για να
συµπληρώσει το εισόδηµά του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η γενεσιουργός αιτία αυτής
της καινοτόµου ιδέας ήταν µεν η απόλυτη ανάγκη για ένα µακροχρόνια βιώσιµο
σύστηµα συντάξεων, αλλά και η απόφαση της σύστασης διακοµµατικής επιτροπής. Η
κατάθεση απόψεων όλων των παρατάξεων και οι ζυµώσεις που δήχθηκε η αρχική
ιδέα, συνέβαλαν καθοριστικά στη δηµιουργία ενός γενικά αποδεκτού συστήµατος
συντάξεων.
Το νέο σύστηµα συνταξιοδότησης, που είναι απόγονος του γνωστού
αναδιανεµητικού συστήµατος Pay-As-You-Go, διατήρησε την αναδιανοµή πόρων
από το εργατικό δυναµικό προς τους συνταξιούχους και ταυτόχρονα επιχείρησε να
δώσει λύση στο θέµα της «ισότητας» µεταξύ των ασφαλισµένων, αλλά και της
«µακροβιότητας» του συνταξιοδοτικού συστήµατος.
Το Σουηδικό µοντέλο δεν εµφανίζει απλά συγκριτικό πλεονέκτηµα προς τις
υπόλοιπες προτάσεις ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. ∆εδοµένης της οικονοµικής

δυσχέρειας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, οι κοινωνίες αναζητούν ένα νέο
βιώσιµο µοντέλο που δε χρειάζεται υπέρογκα έξοδα µετάβασης. Επιπλέον, το NDC
µοντέλο στην πραγµατικότητα είναι ένα εξελιγµένο Pay-As-You-Go σύστηµα,
απαλλαγµένο

από

τα

µειονεκτήµατα

του

κλασσικού

Pay-As-You-Go

συνταξιοδοτικού συστήµατος, καθιστώντας το NDC σύστηµα την πλέον ιδανική
επιλογή µεταρρύθµισης.
Το πρόβληµα της χρηµατοοικονοµικής ανισορροπίας, η µεταβολή του
πληθυσµού, η άνιση µεταχείριση των ασφαλισµένων και η έλλειψη αναλογικότητας
των εισφορών µε τις παροχές είναι ορισµένα από τα προβλήµατα που απαλλάσσεται
το Σουηδικό Σύστηµα Συνταξιοδότησης. Η καινοτοµία του Σουηδικού Μοντέλου,
που αποτελεί ένα µη-κεφαλαιοποιητικό σύστηµα καθορισµένων εισφορών, έγκειται
στο συνδυασµό ενός συστήµατος συντάξεων µε θετικές συνέπειες στην οικονοµική
ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ο σηµαντικός ρόλος που θα διαδραµατίσουν
στην παγκόσµια εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης τα αποθεµατικά των κρατικών
και επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών ταµείων. Τα επαγγελµατικά ταµεία είναι ένας
θεσµός που συµβάλλει επικουρικά στα ασφαλιστικά ταµεία, αφού τα αποθεµατικά
τους συσσωρεύονται µε τη µέθοδο της πλήρους κεφαλαιοποίησης.

1.10.

Βασικά χαρακτηριστικά των NDC συνταξιοδοτικών συστηµάτων
Για να κατανοήσουµε τη σηµαντικότητα ενός NDC συνταξιοδοτικού

συστήµατος είναι χρήσιµο να κάνουµε πρώτα µία περιγραφή των δοµικών του
χαρακτηριστικών και να αναφέρουµε εν συντοµία τις διαφορές που παρουσιάζει
συγκριτικά

µε

εναλλακτικές

λύσεις

υποχρεωτικής

συνταξιοδότησης

που

εφαρµόζονται σε άλλες χώρες.
Το NDC είναι ένα σύστηµα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών,
δηλαδή ένα Pay-As-You-Go συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι εισφορές ορίζονται ως ένα
σταθερό ποσοστό επί του ατοµικού κέρδους των ασφαλισµένων και πιστώνονται σε
ατοµικό λογαριασµό, χωρίς όµως το σύστηµα να είναι κεφαλαιοποιητικό. Συγκριτικά
µε ένα FDC1 συνταξιοδοτικό σύστηµα, όπου οι ατοµικοί λογαριασµοί επενδύονται σε
προϊόντα χρηµατοπιστωτικής αγοράς, ο ατοµικός λογαριασµός καθορισµένης
εισφοράς ενός Pay-As-You-Go συστήµατος στην πραγµατικότητα είναι ένα
1

FDC (Financial Defined Contribution)

πλασµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα καθορισµένης εισφοράς. Στο NDC, οι παροχές
πληρώνονται από τις τρέχουσες εισφορές, όπως ακριβώς συµβαίνει και σε ένα
συµβατικό Pay-As-You-Go σύστηµα, εντούτοις η σύνδεση των εισφορών µε τις
παροχές είναι εξατοµικευµένη. Στην πραγµατικότητα, η ισορροπία εισφορών και
παροχών είναι ενδεικτική, αφού κανένα κεφάλαιο δε συσσωρεύεται. Το
συσσωρευµένο ποσό αντιστοιχεί στον ενδεικτικό συνταξιοδοτικό πλούτο. Κατά τη
συνταξιοδότηση, το «ενδεικτικό» κεφάλαιο µετατρέπεται σε σύνταξη, λαµβάνοντας
υπόψη ορισµένες βασικές παραµέτρους:
•

Το ενδεικτικό κεφάλαιο, που συσσωρεύεται σε ατοµικούς λογαριασµούς και
υπολογίζεται µε βάση την αρχή της αναλογικότητας, όσον αφορά τις εισφορές
και τις παροχές.

•

Το συντελεστή εσωτερικής απόδοσης, µε τον οποίο υπολογίζονται οι ετήσιες
συντάξεις.

•

Το προσδόκιµο ζωής κατά την ηλικία συνταξιοδότησης, µε βάση το οποίο
µεταβάλλεται και το ύψος της παροχής.

∆ύο χαρακτηριστικές διαφορές των NDC και FDC είναι ότι, ένα NDC
σύστηµα συνταξιοδότησης δεν προβλέπει καµία άµεση συνεισφορά στα ταµεία του
κράτους, εκτός από µία προσδοκώµενη µακροχρόνια δηµοσιονοµική εξοικονόµηση,
σε αντίθεση µε ένα FDC σύστηµα που προσφέρει άµεσα έσοδα στο κράτος κατά την
περίοδο δηµιουργίας του συνταξιοδοτικού σχεδίου, το οποίο στη συνέχεια θα
απαιτήσει τη συµµετοχή της ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης, για να εξασφαλίσει
τη βιωσιµότητά του. Επίσης, τα δύο είδη συνταξιοδοτικών συστηµάτων (NDC και
FDC) διαφέρουν ως προς το ποσοστό απόδοσης. Πιο συγκεκριµένα, οι
συµµετέχοντες σε ένα FDC σύστηµα κερδίζουν από την οικονοµική απόδοση της
χρηµατοοικονοµικής αγοράς στην οποία συµµετέχει το συνταξιοδοτικό σύστηµα, ενώ
οι συµµετέχοντες σε ένα NDC σύστηµα επωφελούνται από ένα εσωτερικό
συντελεστή απόδοσης, που καθορίζεται από παράγοντες που επηρεάζουν την
ανάπτυξη της οικονοµίας.
Μία γενική περιγραφή της λειτουργίας των NDC συνταξιοδοτικών
συστηµάτων θα διευκολύνει την παρουσίαση και αιτιολόγηση των συνθηκών που
οδήγησαν στη δηµιουργία τους. Σε ένα NDC σύστηµα, οι συµµετέχοντες, ή οι
εργοδότες αυτών, καταβάλλουν εισφορές αντίστοιχες των αποδοχών τους για όλη τη

διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Αν και υπάρχει µία ελάχιστη
ηλικία στην οποία µπορεί να απαιτηθεί συνταξιοδοτικό δικαίωµα, θεωρητικά δεν
υπάρχει ηλικία συνταξιοδότησης. Όσο οι εργαζόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές των
εργασιών τους, τόσο τα κέρδη της απασχόλησής τους δηµιουργούν εισφορές σε
ατοµικούς λογαριασµούς. Οι ατοµικοί λογαριασµού αυξάνονται από τις νέες
εισφορές και επιπλέον, πιστώνεται σε αυτούς το ποσοστό της εσωτερικής απόδοσης.
Το όφελος του NDC συνταξιοδοτικού συστήµατος αντιστοιχεί σε ισόβια
ράντα, η οποία µπορεί να απαιτηθεί µετά την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης. Η
ετήσια γενική NDC ράντα, ενσαρκώνει ένα ποσοστό απόδοσης, το οποίο βασίζεται
στον ίδιο εσωτερικό συντελεστή απόδοσης που έχουν οι λογαριασµοί συσσώρευσης
των εισφορών των ασφαλισµένων, καθιστώντας το NDC ένα αναλογιστικά δίκαιο
συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Η ίση µεταχείριση των ασφαλισµένων, καθιστά µε τους ασφαλισµένους
συµµέτοχους στην εύρυθµη λειτουργία του ταµείου, δηµιουργεί όµως και πρακτικά
προβλήµατα. ∆εδοµένου ότι, οι παροχές των ασφαλισµένων βασίζονται αποκλειστικά
στις ατοµικές εισφορές των εισοδηµάτων τους, υπάρχει το ενδεχόµενο να µην
παρέχεται επαρκής κάλυψη στις µεγάλες ηλικίες για όλους. Εποµένως, ορισµένα
άτοµα που δεν είχαν τα απαραίτητα εισοδήµατα πριν τη συνταξιοδότηση, δεν
µπορούν να µεταφέρουν επαρκή κέρδη στην τρίτη ηλικία. Σε αντίθεση µε άλλα
συστήµατα συνταξιοδότησης ορισµένης εισφοράς, σε ένα NDC συνταξιοδοτικό
καθεστώς, δεν προβλέπεται ανακατανοµή του συστήµατος εσόδων προς όλους τους
ασφαλισµένους.
Συνεπώς, το NDC σύστηµα πρέπει

να

ενισχυθεί

µε µία µορφή

συµπληρωµατικής οικονοµικής ενίσχυσης για τα χαµηλά εισοδήµατα. Ορίζοντας µία
ελάχιστη παροχή ως εγγύηση. Επιπλέον, οι NDC λογαριασµοί µπορούν να
ενισχυθούν µε τη συµµετοχή σε προγράµµατα στήριξης ειδικών κατηγοριών
ασφαλισµένων (π.χ. ενίσχυση για τη φροντίδα ατόµων µε χρόνια προβλήµατα). Το
αξιοσηµείωτο, όσον αφορά την ενίσχυση των NDC λογαριασµών, είναι ότι οι
λογαριασµοί αυτοί θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται από εξωγενείς προς το NDC
σύστηµα φορείς, δηλαδή µέσω των γενικών φορολογικών εσόδων του κράτους, ώστε
να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης αυτής.
Τα µη-χρηµατοπιστωτικά συστήµατα συνταξιοδότησης, µεταξύ των οποίων
είναι και τα NDC, διαφέρουν από τα χρηµατοπιστωτικά, όσον αφορά την οικονοµική
τους αποτελεσµατικότητα. Τα µη-χρηµατοπιστωτικά συστήµατα συνταξιοδότησης θα

ήταν εξίσου αποτελεσµατικά µε τα χρηµατοπιστωτικά υπό σταθερές συνθήκες της
οικονοµίας,

σε

αντίθετη

περίπτωση

όµως

δεν

προβλέπεται

αντίστοιχη

αποτελεσµατικότητα.
Μία επιπλέον διαφορά, ενός NDC συστήµατος από ένα Pay-As-You-Go
συστήµατος καθορισµένης εισφοράς, εντοπίζεται στο πώς εξετάζει τα αποτελέσµατα
δηµογραφικών και οικονοµικών µεταβολών. Σε ένα NDC συνταξιοδοτικό σχέδιο τα
αποτελέσµατα των οικονοµικών και δηµογραφικών διακυµάνσεων προσαρµόζονται
εσωτερικά, δεδοµένου ότι το εσωτερικό ποσοστό επιστροφής των NDC καθορίζει τις
τιµές απολογισµού, τόσο κατά τη διάρκεια της συσσώρευσης, όσο και κατά την
καταβολή της παροχής. Αντίθετα, σε ένα σύστηµα καθορισµένης εισφοράς Pay-AsYou-Go, οι ενδεχόµενες οικονοµικές και δηµογραφικές µεταβολές επιφέρουν
αντίστοιχες αλλαγές στο ποσοστό συµβολής των ασφαλισµένων, αυξάνοντας τις
τακτικές εισφορές.
Με δεδοµένο ότι, ένα NDC πλάνο έχει ένα ποσοστό συµβολής που είναι
σταθερό στη διάρκεια του χρόνου, οι διαδοχικές γενεές των ασφαλισµένων
περιµένουν ότι θα συµµετέχουν µε το ίδιο σταθερό ποσοστό επί των αποδοχών τους.
Η δίκαιη αυτή αντιµετώπιση των ασφαλισµένων, όσον αφορά την καταβολή των
εισφορών τους, καθιστά το NDC σύστηµα ως µακροχρόνια δίκαιο συνταξιοδοτικό
σχέδιο. Συνεπώς, κάθε γενιά θα καταβάλλει ένα σταθερό ποσοστό επί των αποδοχών
της, κατά τη διάρκεια της περιόδου εργασίας, κα θα αναµένει να λάβει παροχές που
θα καθορίζονται από τις µεµονωµένες πληρωµές στους ατοµικούς λογαριασµούς,
καθώς και το ποσοστό του συστήµατος επιστροφών.
Παρά την προβλεψιµότητα, στις παροχές ενός NDC συστήµατος, υπάρχουν
αρκετές περιπτώσεις όπου η έκβαση των αναµενόµενων παροχών µεταβάλλεται. Το
γεγονός αυτό, οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στο γεγονός ότι η
αξία των «ατοµικών παροχών» εξαρτάται από το εσωτερικό ποσοστό επιστροφής, το
οποίο ποικίλει ανά χρονικά διαστήµατα. ∆εύτερον, οφείλεται στην ποικιλία που
εµφανίζει το αναµενόµενο προσδόκιµο ζωής του εκάστοτε ασφαλισµένου κατά την
ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά, οι ατοµικές εκβάσεις είναι ένα χαρακτηριστικό που
εντοπίζεται σε όλα τα συνταξιοδοτικά σχέδια.
Ένα γενικό NDC σχέδιο, διανέµει τους πόρους του µέσω της χρονικής
διάστασης του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι, τα NDC
συστήµατα των χωρών που έχουν σχεδιαστεί ως σήµερα, έχουν χρησιµοποιήσει ένα

µηχανισµό συσχετισµού του πραγµατικού ετήσιου εισοδήµατος, µε το αντίστοιχο
προσδόκιµο ζωής ανάλογα µε το φύλο του ασφαλισµένου.
Εποµένως, συµπεραίνουµε ότι, η προβλεψιµότητα των NDC συστηµάτων
είναι µεν περιορισµένη, αλλά οργανώνει µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα τη
λογιστική ροή των χρηµάτων και των πηγών χρηµατοδότησης αυτών των ροών.
Συνεπώς, τα NDC συστήµατα συνταξιοδότησης, δεν απαλλάσσονται του πολιτικού
κινδύνου, αλλά παρέχουν ένα διαφανές πλαίσιο για τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα των πολιτικών αποφάσεων που αφορούν την πορεία των ταµείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
2.1. Ιστορική εξέλιξη των Συνταξιοδοτικών Ταµείων Παγκοσµίως
Σύµφωνα µε τον Blake2, η έννοια της σύνταξης δεν είναι σηµερινή επινόηση,
αλλά επινόηση των αναπτυσσόµενων χωρών, τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές
του 20ου αιώνα. Πριν από αυτό, οι άνθρωποι στις λεγόµενες αναπτυγµένες χώρες δεν
συνταξιοδοτούνταν, αλλά δούλευαν µέχρι να καταλήξουν. Ο Bismarck δηµιούργησε
το πρώτο εθνικό σύστηµα συνταξιοδότησης στην Γερµανία το 1880. Κατά τη
διάρκεια του 20ου αιώνα ακολούθησαν και οι άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως και οι
ΗΠΑ και η Αυστραλία. Παρ’ όλα αυτά, ακόµα και σήµερα για χώρες της Αφρικής,
της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής, η συνταξιοδότηση εξακολουθεί να είναι ένα
όνειρο.
Η «American Express» δηµιούργησε το πρώτο ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πλάνο
παρεχόµενο από τον εργοδότη στην Αµερική. Το 1875 και µέχρι το τέλος του αιώνα,
είχαν εµφανιστεί µόνο δέκα τέτοια παρόµοια προγράµµατα στη χώρα. Στην Αγγλία,
οι εταιρίες που πρωτοπόρησαν στη χρησιµοποίηση τέτοιων συνταξιοδοτικών
προγραµµάτων στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα ήταν µερικές από τις
µεγαλύτερες της χώρας. Η ίδια περίπτωση και στη Γερµανία, όπου η πρώτη εταιρία
που προσέφερε σύνταξη ήταν η γνωστή και στην ελληνική αγορά «Siemens». Τέλος,
το πρώτο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα παρεχόµενο από τον εργοδότη στην Αγγλία,
δόθηκε στα στελέχη του εµφυλίου πολέµου του 1859.
∆ύο παράγοντες οδήγησαν τα τελευταία 50 µε 60 χρόνια στην εδραίωση των
παρεχοµένων από τον εργοδότη συνταξιοδοτικών συστηµάτων στο βιοµηχανικό
κόσµο:
Το διάστηµα που επιλέγει κάποιος να εργαστεί δεν αυξήθηκε, µάλιστα σε
πολλές περιπτώσεις µειώθηκε καθώς οι πολίτες επέλεγαν να σπουδάσουν
περισσότερα χρόνια και να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα,
Το εισόδηµα ανά εργαζόµενο έχει αυξηθεί διαχρονικά κατά ένα πολύ µεγάλο
ποσοστό.
Οι δύο αυτοί παράγοντες, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι αποταµιεύσεις
κατά τη διάρκεια της εργασίας, θα πρέπει να αυξηθούν ώστε να εξασφαλιστεί
παραπάνω κατανάλωση την περίοδο της συνταξιοδότησης.
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Επίσης, υπήρχαν δύο σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους οι εταιρίες
αποφάσισαν να προσφέρουν ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράµµατα:
2. Η απόδοση σύνταξης στους εργαζοµένους που πρόκειται να σταµατήσουν να
εργάζονται, δηµιουργεί ένα κλίµα πίστης και αφοσίωσης στον εργασιακό
χώρο.
3. Η

διευκόλυνση

της

αποµάκρυνσης

από

την

εταιρία

ηλικιωµένων

εργαζοµένων, οι οποίοι δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στα καθήκοντά
τους.
Με τον καιρό εµφανίστηκε η ανάγκη για δηµιουργία ενός οργανωµένου
συστήµατος συντάξεων από το οποίο οι εργοδότες δεν θα µπορούσαν να απέχουν
όποτε το επιθυµούν. ∆ηλαδή, ανάγκη για καταχώρηση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων
στους εργαζοµένους. Επιπλέον, η οικονοµική σταθερότητα της αγοράς θα ήταν
απαραίτητη, καθώς µεγάλες µεταβολές σε µεγέθη, όπως αυτό του πληθωρισµού θα
µπορούσαν να διαλύσουν το συνταξιοδοτικό σύστηµα. Τέλος, δύο σηµαντικές πτυχές
είναι η δηµιουργία ενός ισχυρού οικονοµικού τοµέα και η ενίσχυση των µεσαίων
επιχειρήσεων.
Ανά τον κόσµο, η ιδιωτικοποίηση των συστηµάτων συντάξεων έγινε µε τρεις
τρόπους:
•

Πρώτον, τη καθολική αντικατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης µε
ιδιωτικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασµούς. Πρωτοπόρα σε αυτό το
πρόγραµµα ήταν η Χιλή το 1981, δίνοντας στους ασφαλισµένους στη δηµόσια
ασφάλιση κρατικά οµόλογα, αξίας ανάλογης της εισφοράς τους και
εισάγοντας ένα νέο σύστηµα ατοµικών λογαριασµών, στο οποίο η συµµετοχή
ήταν υποχρεωτική. Τελευταίες χώρες που υιοθέτησαν αυτό το σύστηµα ήταν
η Νιγηρία και η Ταϊβάν το 2004.

•

∆εύτερον, τη µερική αντικατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης µε ιδιωτικούς
λογαριασµούς. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, οι ασφαλισµένοι κάτω από ένα
συγκεκριµένο όριο ηλικίας ήταν υποχρεωµένοι να µεταφέρουν µέρος των
εισφορών τους για κοινωνική ασφάλιση σε ιδιωτικούς λογαριασµούς. Σε αυτό
το σύστηµα πρωτοπόρα ήταν η Σουηδία, το 1994, µε πιο πρόσφατες
συµµετοχές τη Ρουµανία και το Ουζµπεκιστάν, το 2004.

•

Τρίτον, την εθελοντική µερική ή ολική συµµετοχή σε ιδιωτικούς
λογαριασµούς

συνταξιοδότησης

µε

χρήµατα

που

προέρχονται

από

φορολογικές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση. Το σύστηµα αυτό αποτελεί
πολιτικά την καλύτερη λύση, αφού ο εθελοντικός χαρακτήρας του, το καθιστά
πιο ευπρόσδεκτο από τους ασφαλισµένους. Πρωτοπόρο σε αυτό το σύστηµα
ήταν το Ηνωµένο Βασίλειο, το 1986, και πιο πρόσφατη η Λιθουανία, το 2002.

2.2. Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα του σήµερα
Το σύστηµα καθορισµένων παροχών είναι διεθνώς το κύριο συνταξιοδοτικό
σύστηµα για πάνω από εκατό χρόνια. Σχεδόν όλες οι αναπτυγµένες χώρες έχουν
υιοθετήσει το σύστηµα καθορισµένων παροχών, όπως και πολλές αναπτυσσόµενες.
Αποτελεί τη βασική µορφή του δεύτερου πυλώνα στον δηµόσιο τοµέα, και µέχρι
πρόσφατα, ήταν κυρίαρχο και στον ιδιωτικό τοµέα, στις χώρες που στο δεύτερο
πυλώνα συµµετέχει ένα σηµαντικό κοµµάτι του εργατικού δυναµικού. Τα
περισσότερα συστήµατα καθορισµένων παροχών, παρεχόµενα από τους εργοδότες
υπολογίζουν τη σύνταξη ως ποσοστό του µέσου µισθού ενός εργαζοµένου ή του
τελικού του µισθού.
Η ασφάλιση του εργατικού δυναµικού µε συστήµατα που παρέχουν οι
εργοδότες ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Στην Γαλλία και στην Ιταλία µια τέτοιου
είδους ασφάλιση είναι µικρή. Παρ’ όλα αυτά, σε δέκα άλλες χώρες (Αµερική,
Καναδάς, Γερµανία, Αγγλία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ολλανδία, ∆ανία, Σουηδία και
Ελβετία) συνταξιοδοτικά προγράµµατα παρεχόµενα από τους εργοδότες καλύπτουν
ένα πολύ µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού. Η ιδιωτική ασφάλιση υπολογίζεται
ως το 70% του ΑΕΠ των χωρών αυτών. Το 1989 τα συστήµατα καθορισµένων
παροχών της Αµερικής καλύπτουν το 32% του εργατικού δυναµικού έναντι 32% που
καλύπτουν τα συστήµατα καθορισµένων εισφορών. Στην Αγγλία, ο αριθµός που ήταν
ασφαλισµένα στον ιδιωτικό τοµέα σε συστήµατα καθορισµένων παροχών µειώθηκε
από 4.000.000 που ήταν το 2000 σε 1.300.000 το 2007. Στην Αυστραλία η εξαφάνιση
των συστηµάτων καθορισµένων παροχών ήταν σχεδόν ολοκληρωτική µε τα
συστήµατα καθορισµένων εισφορών να είναι ιδιαιτέρως δηµοφιλή. Στις υπόλοιπες
χώρες η µείωση των συστηµάτων καθορισµένων παροχών δεν ήταν τόσο δραµατική,
αλλά και πάλι ήταν εµφανής. Ο Καναδάς γνώρισε µια πτώση της τάξεως του 12% του
συνολικού εργατικού δυναµικού (το 87% που χρησιµοποιούσε συστήµατα
καθορισµένων παροχών µειώθηκε σε 75%). Στην Γερµανία και την Ιαπωνία, η
µεταρρύθµιση είναι πιο πρόσφατη αλλά και πάλι τα συστήµατα καθορισµένων
εισφορών, ήδη εξαπλώνονται. Στην Ολλανδία, τα συστήµατα καθορισµένων

εισφορών είναι ακόµη σπάνια, αλλά τα παραδοσιακά συστήµατα γνώρισαν κάποιες
µεταρρυθµίσεις ώστε να παρουσιάζουν κάποια από τα πλεονεκτήµατα των
συστηµάτων καθορισµένων εισφορών. Η Σουηδία γνώρισε µια πλήρη µετατόπιση
όλου του συνταξιοδοτικού συστήµατος σε συστήµατα καθορισµένων εισφορών το
1999 και έτσι ο ιδιωτικός τοµέας αποµακρύνθηκε από τα συστήµατα καθορισµένων
παροχών. Στην ∆ανία και την Ελβετία, τα συστήµατα καθορισµένων εισφορών έχουν
επικρατήσει, αλλά υιοθετώντας στοιχεία ώστε να µοιάζουν και µε συστήµατα
καθορισµένων παροχών.

2.3. Το συνταξιοδοτικό σύστηµα της Σουηδίας: Η πρώτη εφαρµογή του NDC
Η Σουηδία είναι µία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει
υψηλό βιοτικό επίπεδο. Η συνολική εικόνα του προτύπου διαβίωσης ενισχύεται από
το ανεπτυγµένο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Οι ηλικίες συνταξιοδότησης είναι από τα 61 έως τα 65 έτη, µε ποσοστά
αναπλήρωσης, περίπου 50% έως 60% του µισθού αντίστοιχα, ενώ για κάθε έτος άνω
των 65 υπάρχει επιβράβευση παραµονής που φθάνει και το 85% του µισθού για την
ηλικία των 70 ετών. Εποµένως, για τον υπολογισµό της παροχής υπολογίζονται όλα
τα χρόνια ασφάλισης. Τα άτοµα που δεν κατοχυρώνουν δικαίωµα σύνταξης ή
δικαιούνται χαµηλή σύνταξη, τελικά συνταξιοδοτούνται στα 65 και λαµβάνουν µία
εγγυηµένη κατώτατη παροχή.
Η χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης γίνεται από τις αποδόσεις των
επενδυόµενων κεφαλαίων. Επίσης, υπάρχει και εξωτερική ενίσχυση από τα γενικά
φορολογικά έσοδα του κράτους για την καταβολή των «κοινωνικών» κατώτατων
συντάξεων. Το ενδεχόµενο εισφοροδιαφυγής είναι σπάνιο, δεδοµένου ότι οι εισφορές
καταβάλλονται από τον εργοδότη στην εφορία και από εκεί στη συνέχεια στο
Κρατικό Ταµείο.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού συστήµατος της Σουηδίας
είναι:
Υπολογισµός των συντάξιµων αποδόσεων συνάρτηση του συνόλου των ετών
ασφάλισης και όχι µόνο υπολογίζοντας τ έτη µε τις υψηλότερες αµοιβές.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής περισσότερου «ελεύθερου χρόνου» έναντι
µεγαλύτερης συνταξιοδοτικής παροχής, δηλαδή η ηλικία συνταξιοδότησης
αρχίζει στο 61ο έτος και µπορεί να αυξηθεί µε αντίστοιχη αύξηση των
αποδοχών.

Για όσους ασφαλισµένους δεν κατοχυρώνουν το δικαίωµα συνταξιοδότησης,
υπάρχει εγγυηµένη κατώτατη σύνταξη κοινωνικού χαρακτήρα.
Η εφαρµογή ελέγχου των ασφαλισµένων που νοσούν και απουσιάζουν από
την εργασία.
Το 50% του εργατικού δυναµικού αποτελείται από γυναίκες.
Η εφαρµογή του Σουηδικού συστήµατος συνταξιοδότησης έθεσε υπό έλεγχο
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας.
Το Σουηδικό σύστηµα συνταξιοδότησης αποτελεί ίσως την καλύτερη
µεταρρυθµιστική πρόταση για τα συνταξιοδοτικά συστήµατα των χωρών του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Περισσότερες από
τις µισές χώρες του ΟΟΣΑ, από το 1990 έως σήµερα, έχουν επιχειρήσει
µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού τους συστήµατος. Ειδικά για αρκετές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ήδη κάποιο αναδιανεµητικό σύστηµα Pay-As-YouGo, το Σουηδικό µοντέλο συνταξιοδότησης αποτελεί ιδανική επιλογή µεταρρύθµισης.

2.4. Γενική εικόνα των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη
Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης διαµορφώνεται ένα µοντέλο κοινωνικής
προστασίας που έχει στοιχεία και από το πρότυπο κοινωνικής ασφάλισης που
προτάθηκε στην Γερµανία από τον Bismark και στοιχεία που πηγάζουν από το
πρότυπο κοινωνικής ασφάλισης που προτάθηκε στη Μεγάλη Βρετανία από τον
Beveridge.
Σε σχέση µε την οργάνωση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στην
Ευρώπη παρατηρούµε την ύπαρξη τριών βασικών πυλώνων. Ο πρώτος πυλώνας,
όπως ήδη έχουµε αναφέρει, αφορά την ύπαρξη ενός δηµόσιου συστήµατος, όπου η
κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική και καλύπτει το σύνολο του πληθυσµού. Ο
δεύτερος πυλώνας αφορά στην επαγγελµατική ασφάλιση µέσω χρηµατοδοτούµενων
σχεδίων και ο τρίτος σε ιδιωτικά αποταµιευτικά προγράµµατα ή ασφαλιστικά
συµβόλαια (ιδιωτική ασφάλιση).
Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, οι χώρες οι οποίες προσφέρουν καθολική
κάλυψη µέσα από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και το καθεστώς είναι µε
έλεγχο πόρων εκτός από την Ολλανδία και τη Γαλλία είναι οι ακόλουθες: ∆ανία,
Ισπανία, Γαλλία , Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία και Αγγλία.
Επίσης, όλα τα κράτη, εκτός της Ολλανδίας, προσφέρουν συνταξιοδοτικά συστήµατα
ανάλογα µε την εργασία. Τα συστήµατα αυτά είναι υποχρεωτικά για τους

εργαζοµένους στο δηµόσιο τοµέα. Όσον αφορά το καθεστώς χρηµατοδότησης για τον
ιδιωτικό τοµέα και για τους αυτοαπασχολούµενους είναι σχεδόν το ίδιο για όλους. Η
Ελλάδα, Ιταλία, Γερµανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Αυστρία έχουν
διανεµητικά συστήµατα µε συχνή παράλληλη κρατική χρηµατοδότηση. Στην ∆ανία,
το σύστηµα στον ιδιωτικό τοµέα είναι τελείως κρατικά χρηµατοδοτούµενο, ενώ στην
Σουηδία και στην Φιλανδία είναι σχεδόν κεφαλαιοποιητικό.
Τα σχήµατα συνταξιοδότησης στο δηµόσιο τοµέα παρουσιάζουν έντονες
διαφοροποιήσεις στον τοµέα της χρηµατοδότησης. Στην Ελλάδα και την ∆ανία, το
σύστηµα για τους δηµοσίους υπαλλήλους είναι πλήρως χρηµατοδοτούµενο από τον
κρατικό προϋπολογισµό. Στην Σουηδία υπάρχει συνδυασµό των τριών πυλώνων, ενώ
στη Φιλανδία το χρηµατοδοτικό σύστηµα είναι µερικά κεφαλαιοποιητικό. Όσον
αφορά τον δεύτερο πυλώνα, σε ορισµένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικός και σε
ορισµένες προαιρετικός, είτε στον δηµόσιο τοµέα είτε στον ιδιωτικό.
Για τις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, η ασφάλιση
είναι υποχρεωτική στον πρώτο πυλώνα, όπου υπάρχει και η χρηµατοδότηση του
κράτους, και ο δεύτερος µε τον τρίτο πυλώνα είναι ελάχιστα αναπτυγµένοι. Στις
Κάτω Χώρες, ο δεύτερος πυλώνας είναι υποχρεωτικός και για τον δηµόσιο αλλά και
για τον ιδιωτικό τοµέα. Στην ∆ανία, όπως και στην Γαλλία, ο δεύτερος πυλώνας είναι
προαιρετικός µόνο για τον δηµόσιο τοµέα, ενώ είναι υποχρεωτικός για τον ιδιωτικό
τοµέα(µόνο για τους ανεξάρτητους και προέρχεται από συµφωνία µεταξύ
εργαζοµένων και εργοδοτών). Ο τρίτος πυλώνας και για τις δύο αυτές χώρες είναι
προαιρετικός. Συγκεκριµένα, στην Αγγλία η συµµετοχή στα επαγγελµατικά
ασφαλιστικά προγράµµατα γίνεται µέσω του εργοδότη. Η συµµετοχή αυτή στην
∆ανία µπορεί να είναι υποχρεωτική ή εν µέρει υποχρεωτική µέσω συλλογικών
συµβάσεων για εργαζοµένους και εργοδότες, ενώ στην Ιταλία είναι προαιρετική για
εργαζοµένους και εργοδότες.
Η ∆ανία έχει προχωρήσει την συνταξιοδοτική της προστασία σε
επαγγελµατικές συντάξεις και έχει περιορίσει τον πρώτο πυλώνα έως το 70,8%. Ο
δεύτερος πυλώνας κατέχει ένα 25% των εισοδηµάτων των συνταξιούχων και το
υπόλοιπο περίπου 5% ανήκει στον τρίτο πυλώνα. Στην Ιταλία, ο πρώτος πυλώνας
κατέχει ακόµα το 93,1%. Επειδή όµως και αυτή προχώρησε στην εισαγωγή
συµπληρωµατικών πυλώνων την τελευταία δεκαετία, ο δεύτερος και τρίτος πυλώνας
έχουν αρχίσει να απορροφούν σηµαντικό κοµµάτι των συντάξεων µε την πάροδο του
χρόνου. Συγκεκριµένα, οι δύο πυλώνες κατέχουν το 6.9% των εισοδηµάτων των

συνταξιούχων αλλά η παρουσία τους θα είναι πιο αισθητή τα επόµενα χρόνια. Το
ασφαλιστικό σύστηµα της Αγγλίας βασίζεται σε συνδυασµό των τριών πυλώνων. Οι
µη κρατικοί πυλώνες κατέχουν ένα ποσοστό της τάξεως του 20% µε 30% του
συνολικού συνταξιοδοτικού αποθέµατος. Το υπόλοιπο περίπου 70% αντιστοιχεί στον
πρώτο πυλώνα. Στην Ελλάδα, το συνταξιοδοτικό σύστηµα βασίζεται σε ένα µοναδικό
πυλώνα, των κρατικών συντάξεων του διανεµητικού χαρακτήρα. Οι µη κρατικοί
πυλώνες κατέχουν το 1.9% των εισοδηµάτων των συνταξιούχων, αφού το υπερβολικό
ποσό της τάξεως του 98,1% απορροφάται από τον πρώτο πυλώνα.

2.5. Ανάλυση των Ασφαλιστικών Συστηµάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για τη διευκόλυνση της παρουσίας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα οµαδοποιήσουµε τα συνταξιοδοτικά συστήµατα
µε βάση τη χώρα προέλευσης τους και τις οµοιότητες που παρουσιάζουν µε
συστήµατα άλλων χωρών, όπως αντίστοιχα είχε προτείνει και ο Σουηδός
κοινωνιολόγος Esping Andersen σε πρόσφατη µελέτη.
Από την οµαδοποίηση προκύπτουν τέσσερις µεγάλες κατηγορίες:
•

Βόρειες χώρες : ∆ανία Σουηδία και Ολλανδία

•

Νότιες χώρες : Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

•

Κεντρικέ χώρες : Αυστρία Βέλγιο Γαλλία, Γερµανία και Ελβετία

•

Χώρες µετάβασης : Τσεχία και Πολωνία

2.5.1. Βόρειες Χώρες
Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων στις
βόρειες χώρες δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην ηλικία συνταξιοδότησης ανάµεσα
στα δύο φύλα.

∆ανία
Η ∆ανία έχει κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό σύστηµα που στηρίζει τους
συνταξιούχος µε χαµηλό εισόδηµα. Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι στα 67
έτη και το δικαίωµα σύνταξης γήρατος απαιτεί 40 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών.
Παρέχει δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης µε 3 χρόνια ασφάλισης, αλλά µε
αισθητά µειωµένο εισόδηµα. Η βασική σύνταξη είναι 7,060 ευρώ ετησίως και στόχος
είναι να φτάσει τα 7.110 ευρώ ετησίως, αν κάποιος µένει µόνος του. Στο πλαίσιο

ενίσχυσης του κεφαλαιοποιητικού συστήµατος στους συνταξιούχους φορολογείται το
εισόδηµα, δεν λαµβάνουν κάποιο επιπρόσθετο επίδοµα, αλλά λαµβάνουν δωρεάν
κοινωνική ασφάλισης.

Ολλανδία
Στην Ολλανδία, το ασφαλιστικό σύστηµα είναι κεφαλαιοποιητικό µέσα από
τα επαγγελµατικά προγράµµατα ιδιωτικής συµµετοχής, αλλά χαρακτηρίζεται και από
τις δηµόσιες συντάξεις. Οι επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωµένες να ασφαλίζουν τους
εργαζοµένους τους, παρόλα αυτά το 91% αυτών είναι ασφαλισµένοι, επιλέγοντας
ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράµµατα.
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα, στην Ολλανδία δεν υπάρχει ανώτατο όριο
συντάξιµων αποδοχών, ούτε κάποια νοµική απαίτηση για την ηλικία εισόδου στην
αγορά εργασίας. Κάποιος υποψήφιος συνταξιούχος, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί
συνταξιοδοτικές αποδοχές από το ολλανδικό δηµόσιο στα 65 του χρόνια ζωής. Οι
συνταξιούχοι µε χαµηλό εισόδηµα διευκολύνονται µε κάποιες φοροαπαλλαγές, όµως
όλοι πληρώνουν αναλογικά ένα ποσοστό από το εισόδηµά τους για κοινωνική
ασφάλιση και ανεργία.

Σουηδία
Στη Σουηδία υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να εισπράξει σύνταξη εγγύησης,
όπως αποκαλείται µε µόλις 3 χρόνια ασφάλισης, επίσης η µέγιστη σύνταξη απαιτεί 40
εργάσιµα χρόνια και µειώνεται αναλογικά αν δεν φτάσει αυτά τα έτη. Η κανονική
ηλικία συνταξιοδότησης είναι στα 65 και η πρόωρη είναι στα 55 έτη. Η κατώτερη
σύνταξη είναι η σύνταξη εγγύησης και είναι ίση µε 9.145 ευρώ ετησίως. Οι
συνταξιούχοι δεν λαµβάνουν κάποια συµπληρωµατικά επιδόµατα, δεν έχον
φορολογικές ελαφρύνσεις, παρά µόνο τους παρέχεται δωρεάν κοινωνική ασφάλιση.

2.5.2. Κεντρικές Χώρες
Αυστρία
Η κανονική σύνταξη χορηγείται στους άνδρες στην ηλικία των 65 και στα 60
για τις γυναίκες. Χρειάζονται 15 χρόνια ασφάλισης τα τελευταία 30 χρόνια πριν την
συνταξιοδότηση ή 25 εργάσιµα χρόνια συνολικά. Το σύστηµα της Αυστρίας είναι
κεφαλαιοποιητικό, συνεπώς οι εισφορές συγκεντρώνονται από την εργασία τους και
από άλλες εθελοντικές επενδύσεις. Αποτελεί ένα ευνοϊκό µοντέλο που στηρίζει τους

χαµηλόµισθους συνταξιούχους. Στόχος του είναι η κατώτατη σύνταξη να είναι ίση µε
631 ευρώ για κάποιον που ζει µόνος του ή 900 ευρώ για το ζευγάρι και χορηγείται για
14 µήνες. Οι συνταξιούχοι δεν λαµβάνουν κάποιο ιδιαίτερο επίδοµα και πληρώνουν
για το σύστηµα υγείας της χώρας.
Βέλγιο
Η ηλικία συνταξιοδότησης είναι το 60ο έτος και για τα δύο φύλα, ενώ
απαιτούνται 30 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών. Από το 2005, η διάρκεια των
ασφαλιστικών εισφορών και της ηλικίας συνταξιοδότησης αυξήθηκαν κατά 5 χρόνια.
Το σύστηµα στο Βέλγιο είναι κεφαλαιοποιητικό, προστατεύοντας την κατώτερη
σύνταξη µε ένα δίκτυ ασφαλείας στο εισόδηµα των συνταξιούχων από τα εργασιακά
τους χρόνια. Στόχος του συστήµατος είναι η κατώτερη σύνταξη να ισούται µε 7.163
ευρώ ετησίως για κάποιον που ζει µόνος και 4.775 ευρώ για κάποιον που ζει µε
κάποιον άλλο. Το εισόδηµα των συνταξιούχων φορολογείται αλλά στα πλαίσια
προστασίας των χαµηλοσυνταξιούχων υπάρχει κάποιο συµπληρωµατικό επίδοµα.

Γαλλία
Το γαλλικό συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι ένα σύστηµα δύο ταχυτήτων µε
βάση τις δηµόσιες συντάξεις και αυτές που χορηγούνται από τα υποχρεωτικά
επαγγελµατικά συστήµατα. Είναι από τα πρώτα ασφαλιστικά συστήµατα που
µάχονται για τα εργατικά ατυχήµατα και την προστασία της µητρότητας. Μία πλήρη
σύνταξη απαιτεί 40 έτη ασφαλιστικών εισφορών και χορηγείται στην ηλικία των 60.
Η κατώτατη σύνταξη έχει τις ίδιες απαιτούµενες προϋποθέσεις όπως η πλήρης
σύνταξη και ισούται µε 525 ευρώ. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν έξοδα για την
κοινωνική ασφάλιση όµως πληρώνουν το 6% του συνολικού κοινωνικού φόρου, µε
εξαίρεση τους συνταξιούχους χαµηλού εισοδήµατος.

Γερµανία
Το ασφαλιστικό σύστηµα στη Γερµανία είναι ένας συνδυασµό διανεµητικού,
καφαλαιοποιητικού και ιδιωτικού συστήµατος. Κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύει και
ένα πυλώνα του συστήµατος. Ο πρώτος πυλώνας στηρίζεται στην αναδιανεµητική
βάση και στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων. Ο δεύτερος πυλώνας
περιλαµβάνει τις συµπληρωµατικές συντάξεις ανά επιχείρηση και οι εισφορές
καταβάλλονται κυρίως από τον εργοδότη. Τέλος, ο τρίτος πυλώνας περιέχει

συνταξιοδοτικά προγράµµατα σε ιδιωτικές εταιρίες, το κράτος παροτρύνει τη
συµµετοχή των εργαζοµένων σε αυτά µε παροχή κινήτρων και φοροαπαλλαγών.
Επιπρόσθετα, το γερµανικό σύστηµα βασίζεται σε συνταξιοδοτικά µόρια,
κάθε χρόνος εισφοράς σηµαίνει και αύξηση των συνταξιοδοτικών µορίων. Η σύνταξη
καταβάλλεται από το 65ο έτος ηλικίας, έχοντας 5 χρόνια ασφάλισης και η πλήρης
σύνταξη στα 63 µε απαραίτητα τα 35 έτη ασφαλιστικών εισφορών. Σε περίπτωση που
κάποιος δεν έχει 5 έτη ασφάλισης δεν δικαιούται σύνταξη. Στόχος της γερµανικής
κυβέρνησης για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος είναι η µείωση των
συντάξεων αναφορικά µε το πραγµατικό εισόδηµα. Το ποσό της κατώτερης σύνταξης
ανέρχεται σε 648 ευρώ. Λαµβάνοντας υπόψη το προσδόκιµο ζωής, οι συνταξιούχοι
ανάλογα µε την ηλικία τους έχουν και την αντίστοιχη έκπτωση στο φόρο
εισοδήµατος. ∆εν καταβάλουν εισφορές για κοινωνική ασφάλιση παρά µόνο στην
περίπτωση ασθενείας και νοσοκοµειακής περίθαλψης. Αντιθέτως, λαµβάνουν
διάφορα επιδόµατα, όπως στέγασης κλπ.

Ελβετία
Το ελβετικό συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι κεφαλαιοποιητικό, συµµετοχή
των κρατικών εισφορών και των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών προγραµµάτων. Η
κανονική ηλικία συνταξιοδότησης για τους άνδρες είναι το 65ο έτος και για τις
γυναίκες το 64ο. Η κατώτερη σύνταξη ανέρχεται στα 16.880 ελβετικά φράγκα, αλλά
σε αρκετές περιπτώσεις χορηγούνται επιδόµατα και η περίθαλψη παρέχεται δωρεάν.
Ωστόσο, κανένας συνταξιούχος δεν απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος.

2.5.3. Νότιες Χώρες
Ιταλία
Το ιταλικό συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι ένα κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, το
οποίο στηρίζεται σε πλασµατικούς λογαριασµούς, αφού το ποσό της σύνταξης
σχετίζεται µε τις ασφαλιστικές εισφορές και το µέσο προσδόκιµο ζωής κατά τη
συνταξιοδότηση. Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι το 65ο έτος, αλλά
κάποιος µε 5 χρόνια ασφαλιστικών εισφορών µπορεί να βγει στη σύνταξη και στο
57ο. Το κατώτερο ποσό σύνταξης είναι ίσο µε 608 ευρώ, αλλά σε πολλές περιπτώσεις
προβλέπονται επιπλέον επιδόµατα για συνταξιούχους µε χαµηλά εισοδήµατα. Επίσης,
ανάλογα µε το εισόδηµα των συνταξιούχων µεταβάλλονται και οι φορολογικές
ελαφρύνσεις. Τέλος, δεν επιβαρύνονται µε εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση,

αλλά

φορολογούνται

για

τα

εισοδήµατα

που

προκύπτουν

από

ιδιωτικά

συνταξιοδοτικά προγράµµατα.

Ισπανία
Στην Ισπανία, το ασφαλιστικό σύστηµα είναι διανεµητικό και στηρίζεται
αποκλειστικά στις εισροές – εκροές του συστήµατος. Η ηλικία συνταξιοδότησης είναι
κοινή και για τα δύο φύλα και ορίζεται ως το 65ο έτος της ηλικίας, µε 35 έτη
ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο, ένας ασφαλισµένος µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε
15 έτη ασφαλιστικών εισφορών λαµβάνονται το ήµισυ της συντάξεως. Για τα
επόµενα 10 έτη προστίθεται ένα 3% στο ποσό της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης
και για τα υπόλοιπα έτη µέχρι την πλήρη συνταξιοδότηση προστίθεται ένα 2% για
κάθε έτος. Συνεπώς, το µέγιστο των δεδουλευµένων εισπράττεται στα 35 χρόνια
ασφαλιστικών εισφορών. Η κατώτερη σύνταξη είναι 393 ευρώ και χορηγείται για 14
µήνες. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις παρά µόνο ότι
έχουν δωρεάν κοινωνική ασφάλιση.

2.5.4. Χώρες Μετάβασης
Τσεχία
Το ασφαλιστικό σύστηµα της Τσεχίας είναι διανεµητικό και στηρίζεται στις
ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων και των εργοδοτών. Το 2013, η τσέχικη
κυβέρνηση προχώρησε σε αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και
συγκεκριµένα το 63ο έτος ηλικίας και για τα δύο φύλα, εξετάζοντας ταυτόχρονα των
αριθµό των παιδιών της οικογένειας. Η πλήρης συνταξιοδότηση απαιτεί 25 έτη
ασφαλιστικών εισφορών, αλλά υπάρχει η δυνατότητα κάποιος µε 15 έτη ασφάλισης
να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 65 ετών. Η αξία της ελάχιστης σύνταξης είναι
2.080 κορώνες (περίπου 76 ευρώ) και οι συνταξιούχοι καλύπτονται από το σύστηµα
υγείας. Επιπροσθέτως, οι συνταξιούχοι χαµηλού εισοδήµατος έχουν κάποιες
οικονοµικές ενισχύσεις µε φοροαπαλλαγές και επιδόµατα.

Πολωνία
Το ασφαλιστικό σύστηµα της Πολωνίας είναι διανεµητικό και στηρίζεται στις
ασφαλιστικές

εισφορές

των εργαζοµένων
ο

και

των εργοδοτών.

Η ηλικία

ο

συνταξιοδότησης είναι το 65 έτος για τους άνδρες και το 60 για τις γυναίκες. Για τη
συνταξιοδότηση απαιτούνται τουλάχιστον 25 και 20 έτη ασφαλιστικών εισφορών

αντίστοιχα. Η κατώτερη σύνταξη είναι ίση µε 530 PLN το µήνα (περίπου 127 ευρώ),
οι συνταξιούχοι δεν απαλλάσσονται από φόρο εισοδήµατος και συµµετέχουν στην
κοινωνική ασφάλιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
3.1. Συνταξιοδοτικά Ταµεία στην Ελλάδα
Με τον όρο ασφαλιστικά ταµεία εννοούµε τους φορείς που υλοποιούν το
σύνολο ή ένα µέρος της κοινωνικής ασφάλισης, στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων και εργοδοτών και εν µέρη στην
κρατική χρηµατοδότηση. Η οργάνωση και η δοµή των ασφαλιστικών ταµείων θα
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τoν επιµερισµό και την διασπορά του
κινδύνου µείωσης του εισοδήµατος των πιο ηλικιωµένων ανθρώπων µε άλλους
ανθρώπους ίδιας ηλικίας ή µικρότερης.
Τα συνταξιοδοτικά ταµεία στην Ελλάδα είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
∆ικαίου και υπάγονται στην εποπτεία του κράτους (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας3).
Μερικά από τα κυριότερα στη χώρα µας είναι ονοµαστικά και ενδεικτικά τα εξής:
Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ταµείο Νοµικών, Τ.Σ.Α.Υ., ΤΣΜΕ∆Ε, Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.,
ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ,
Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η Εθνική»,
Ταµείο Συντάξεων του Προσωπικού Της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,
Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας
Ταµείο Συντάξεων Πρόνοιας Προσωπικού Α.Τ.Ε., Ταµείο Προνοίας Ξενοδόχων,
Οργανισµός Ασφάλισης Προσωπικού ∆.Ε.Η.,
Ταµείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνετ/κών
Οργανώσεων, Ταµείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, Ταµείο
Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της
Ελλάδος και Κτηµατικής, Ταµείο Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
Βασικός στόχος ενός συνταξιοδοτικού πλάνου είναι η παροχή εισοδήµατος
στους εργαζοµένους, όταν αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία. Ειδικότερα, η
παροχή σύνταξης µε επιπλέον :
•

παροχή κατά την ηλικίας συνταξιοδότησης που θεµελιώθηκε σε προγενέστερο
χρόνο µετά την συµπλήρωση συγκεκριµένου αριθµού ετών υπηρεσίας

•

3

παροχή στην περίπτωση µετάβασης σε κατάσταση ανικανότητας
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•

παροχή στο θάνατο.

3.2. Πορεία του συνταξιοδοτικού συστήµατος της Ελλάδας
Η πρώτη οργανωµένη προσπάθεια έκφρασης της κοινωνικής ασφάλισης στην
Ελλάδα, µετά την ίδρυση του ΝΑΤ (Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου) το 1836 και το
νόµο Ν.2868, σχετικά µε την ψήφιση της υποχρεωτικής ασφάλισης εργατών και
ιδιωτικών υπαλλήλων, επικυρώθηκε το 1934 µε το νόµο Ν.6298/34. Η ψήφιση του
νόµου αυτού προέβλεπε την ίδρυση ενός κρατικού ιδρύµατος ασφαλίσεων υγείας και
ταυτόχρονα ενός φορέα συντάξεων, το Ι.Κ.Α.
Το ΙΚΑ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1951 και προσπάθησε από την αρχή
να ενσωµατώσει και άλλα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης. Το γεγονός αυτό, δεν έγινε
εφικτό αφού το πλήθος των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκε από 157 το
1957 σε 325 το 1997. Η αρχική αξιόλογη προσπάθεια ίδρυσης ενός διευρυµένου
φορέα κοινωνικής ασφάλισης, δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, εξαιτίας
των πολιτικών εξελίξεων που ακλούθησαν από την ίδρυση του ΙΚΑ.
Το 1934, ήδη είχε ξεκινήσει µία προσπάθεια οργάνωσης του κοινωνικού
φορέα ασφάλισης. Οι πολιτικές εξελίξεις, σε παγκόσµιο επίπεδο, ανέτρεψαν τα
σχέδια αναβάθµισης της κοινωνικής ασφάλισης. Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, στη
συνέχεια ο εµφύλιος και η δικτατορία, ανέκοψαν τα σχέδια οργάνωσης της
κοινωνικής ασφάλισης. Τα κόµµατα της µεταπολίτευσης, αλλά και οι πρόσφατες
κυβερνήσεις των δεκαετιών του ’80 και ’90 αν και εντόπισαν το διαχρονικό
πρόβληµα του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, δεν βρήκαν το θάρρος να αναλάβουν το
πολιτικό κόστος µίας ριζικής µεταρρύθµισης και αρκέστηκαν σε ένα πλήθος
ρυθµίσεων.
Η δυσχερής κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα ο βασικός φορέας
κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, το ΙΚΑ, αποτυπώνεται σε ορισµένα στατιστικά
στοιχεία. Αν και το 70% των ασφαλισµένων λαµβάνει την κατώτατη σύνταξη, το
ταµείο χρειάστηκε κρατική χρηµατοδότηση τις δεκαετίες του ’80 και ’90 για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Συγκεκριµένα, η κρατική χρηµατοδότηση έφτανε
το 4,8% του ΑΕΠ το 2000 και το 2006 αυξήθηκε στο 6,1% του ΑΕΠ. Την περίοδο
αυτή µάλιστα, οι εισφορές των ασφαλισµένων ήταν σε υψηλά επίπεδα, σε αντίθεση
µε τις παροχές.
Η οικονοµική δυσχέρεια των συνταξιοδοτικών ταµείων οφείλεται:
στο πλήθος των φορέων ασφάλισης, που συνεπάγεται αύξηση των
διαχειριστικών τους εξόδων,

στη µείωση του εργατικού δυναµικού, φαινόµενο που θα αυξηθεί τις επόµενες
δεκαετίες,
στη µη καταβολή των εισφορών από τους ασφαλισµένους και τους εργοδότες.

Το πρόβληµα των πολυάριθµων ασφαλιστικών φορέων έχει δροµολογηθεί και
ήδη υπήρξε περιορισµός τους σε 13 φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το θέµα του
χαµηλού εργατικού δυναµικού προβλέπεται να επεκταθεί, ενώ το ζήτηµα της
εισφοροδιαφυγής απαιτεί αύξηση των ελέγχων του κρατικού µηχανισµού.
Ενδεικτική της κρίσιµης κατάστασης που βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταµεία
της χώρας, είναι η πρόσφατη έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Στην
έκθεση επισηµαίνεται ότι, η έλλειψη αναλογιστικών µελετών για τα περισσότερα
ασφαλιστικά ταµεία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την οργάνωση µίας
αξιόπιστης µεταρρυθµιστικής πρότασης. Προϋπόθεση είναι η προετοιµασία
λεπτοµερούς έκθεσης µε τις προβλεπόµενες δαπάνες του πληθυσµού και να γίνει µία
πρόταση µεταρρύθµισης µε βάση τα δεδοµένα της έκθεσης.
Οι κατατεθειµένες προτάσεις, σε συνδυασµό µε τη συναίνεση των πολιτικών
εκπροσώπων και την αποφυγή γραφειοκρατικών χρονοβόρων διαδικασιών, είναι τα
πρώτα

βήµατα

για

τη

µεταρρύθµιση

του

συστήµατος

συντάξεων.

Οι

εµπειρογνώµονες προβλέπουν σοβαρότερα προβλήµατα τα επόµενα 15 έτη, ακόµα
και αν η µεταρρύθµιση ξεκινήσει άµεσα. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα
συνταξιοδοτικά συστήµατα επιδεινώνεται από την περιορισµένη γονιµότητα και την
αύξηση της µέσης ηλικίας των ασφαλισµένων.

3.3. ∆ιαχρονικές τάσεις στην πορεία των συντάξεων στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα, όπως η Ιταλία και η Αυστρία, ξοδεύουν τα περισσότερα ποσά για
τις συντάξεις, µε αποτέλεσµα να έχουν και οι τρεις αυτές χώρες συνολικά ποσοστά
που υπερβαίνουν το 12% του ΑΕΠ. Με βάση µελέτες του παρελθώντος, ξεχωρίζουν
τέσσερις περίοδοι για τις δαπάνες συνταξιοδοτικής προστασίας στην Ελλάδα4.
1η περίοδος: ∆εκαετία του ’70. Παρουσιάζει µία στασιµότητα µε δεδοµένο
ότι κυρίαρχο χαρακτήρα της περιόδου ήταν ο πληθωρισµός. Η καθιέρωση του
ΑΤΑ στις συντάξεις έφερε ανόδους µετά το 1978.
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2η περίοδος: 1982 – 1990. Παρατηρούµε µία αρκετά απότοµη αύξηση το έτος
1982 και στη συνέχεια µία σταθερή άνοδο για κάθε έτος µέχρι και το 1991
αντίστοιχα.
3η περίοδος: 1991 – 2000. Αυτή η δεκαετία χαρακτηρίζεται από µία πτώση
κατά µία µονάδα του ΑΕΠ την περίοδο 1990 – 1992 λόγω τις ελλιπούς
τιµαριθµοποίησης και µία σταθερότητα µεταξύ της περιόδου 1997 – 2000,
4η περίοδος: 2005 έως και σήµερα. Το χρονικό διάστηµα αυτό
χαρακτηρίζεται από συνεχόµενες αυξήσεις που είχαν ως αποτέλεσµα να
αυξήσουν το ύψος των συνολικών συντάξεων τόσο το έτος 2007 πάνω από το
13%, όσο και το έτος 2009 πάνω από το 14%. ∆ιακρίνουµε από το συνολικό
ποσοστό ότι, το 11% οφείλεται σε κύριες συντάξεις και το υπόλοιπο 1% σε
εφάπαξ. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιήθηκαν
δύο αναθεωρήσεις του ΑΕΠ προς τα πάνω. Αυτό το γεγονός, αν και ώθησε το
ποσοστό των συντάξεων σε χαµηλότερα επίπεδα, δεν ανέκοψε την αυξητική
τους πορεία.

3.4. Ανατροπές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς από 1.1.2013
3.4.1. Τί ίσχυε µέχρι σήµερα
Στην Ελλάδα, η ηλικία συνταξιοδότησης για τους άντρες ήταν µέχρι σήµερα
το 65ο έτος ηλικίας και για τις γυναίκες το 60ο, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση
παρέµενε ο ασφαλισµένος να έχει τουλάχιστον 4.500 ηµέρες εργασίας.
Οι εργαζόµενοι µε 37 έτη εργασίας και άνω συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτου
ηλικίας και µε πλήρη σύνταξη. Η σύνταξη γήρατος και αναπηρίας υπολογίζεται ως το
2% επί του µέσoυ των αποδοχών της τελευταίας 5-ετίας, επί το σύνολο των ετών
εργασίας , µέχρι τη συµπλήρωση των 35 ετών. Το ποσοστό αυτό αλλάζει σε 3% για
ασφαλισµένους που θα συνταξιοδοτηθούν µετά τα 67. Ανάλογα η µέγιστη επικουρική
σύνταξη µπορεί να είναι το 20% του µισθού ή 70% του κατώτατου µισθού5 για όσους
συγκεντρώσουν 35 εργασίας.
Το ύψος των συνολικών συνταξιοδοτικών εισφορών είναι το 30% επί των
αποδοχών του ασφαλισµένου και καταβάλλεται το 6,67% από τον εργοδότη, το
13,33% από τον εργαζόµενο και το 10% από το κράτος.
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Συγκεκριµένα αναφέρεται στον κατώτατο µισθό έγγαµου µε πλήρη απασχόληση

Σύµφωνα µε το δείκτη συνταξιοδοτικής περιουσίας, ο οποίος υπολογίζεται
συνδυασµένα από το προσδόκιµο ζωής και την τιµαριθµική αναπροσαρµογή των
συντάξιµων αποδοχών, η Ελλάδα ενδεικτικά βρίσκεται σε σειρά κατάταξης µετά το
Λουξεµβούργο και πριν το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ιαπωνία , τις Η.Π.Α. και τη Μ.
Βρετανία. Ο δείκτης αυτός αντιστοιχεί στην συνταξιοδοτική υπόσχεση προς τους
ασφαλισµένους και παίρνει τιµές κοντά στα 2/3 του µέσου όρου των χωρών του
ΟΟΣΑ.

3.4.2. Η Ασφαλιστική µεταρρύθµιση του 2010
Με την ασφαλιστική µεταρρύθµιση του 2010 και τους Ν. 3863/10 και
3865/10, έγινε ένα καθοριστικό βήµα για την αντιµετώπιση δύο µεγάλων
προβληµάτων του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.
Πρώτον, διασφαλίστηκε η µακροχρόνια βιωσιµότητα του συστήµατος των
κύριων συντάξεων, καθώς και των δηµοσίων οικονοµικών, µε τη σηµαντική µείωση
των κύριων συντάξεων στην περίοδο 2010-2060 (το ποσοστό αναπλήρωσης από
περίπου 100% στην περίοδο πριν το 2010, έχει µειωθεί πολύ κάτω του 50% τα
τελευταία χρόνια). Οι σχετικές ρυθµίσεις προβλέπουν:
• Σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη.
• Ελάχιστη ηλικία 60 ετών για πρόωρη συνταξιοδότηση.
• Σταδιακή αύξηση του χρόνου ασφάλισης.
• Απόδοση πλήρους σύνταξης µετά από 40 έτη ασφαλιστικών εισφορών (από
το 2015).
• Αντικίνητρα για πρόωρες συντάξεις (µείωση 6% για όσους είναι κάτω των 65
και έχουν λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης).
• Αναπροσαρµογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης µε βάση το προσδόκιµο
ζωής (από το 2021, ανά τρία έτη).
• Ενιαίο συντελεστή αναπροσαρµογής συντάξεων, µε βάση το ΑΕΠ και τον
πληθωρισµό (από το 2014).
∆εύτερον ,εξασφαλίστηκε η ίση µεταχείριση των διαδοχικών γενεών, µε την
παραµετρική εναρµόνιση των κύριων ταµείων συντάξεων. Οι σχετικές ρυθµίσεις
είναι:

•

Χορήγηση αναλογικής σύνταξης (από το 2015) βάσει των συντάξιµων
αποδοχών ολόκληρου του εργασιακού βίου (από 1/1/2011) και βάσει ενιαίων
ετήσιων ποσοστών προσαύξησης.

•

Θεσµοθέτηση βασικής µη ανταποδοτικής σύνταξης για όλους τους
ασφαλισµένους και βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων για όσους δεν
θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα (εξοµαλύνεται το πρόβληµα του
υψηλού ποσοστού αναπλήρωσης της προηγούµενης ρύθµισης, η οποία
δηµιούργησε σοβαρά κίνητρα εισφοροδιαφυγής).

3.4.3. Ο νόµος Ν. 4093/2012
Από 1.1.2013 και µετά τέθηκαν σε ισχύ οι διατάζεις του άρθρου 1 του ν.
4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222, τεύχος Α’), οπότε και επήλθαν ουσιαστικές µεταβολές στις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, κυρίως, των ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με τις διατάξεις αυτές, από 1.1.2013 και εντεύθεν καθορίστηκε για

τη

θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο έτος και ως
ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη. Επίσης, ως γενικής προϋπόθεση πλήρους
συνταξιοδότησης καθορίστηκε η συµπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους
της ηλικίας ια πλήρη σύνταξη. Επιπλέον προβλέπεται ότι:
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και µετά εφαρµόζονται κατά
2 χρόνια νωρίτερα οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, που
επρόκειτο να ισχύουν από 1.1.2015. Αυτό ισχύει για όσες περιπτώσεις
συνταξιοδότησης εθίγησαν µε την προαναφερόµενη διάταξη.
Από 1.1.2013 όλα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ίσχυαν κατά την
31.12.2012 των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας
και

Κοινωνικής Ασφάλισης και της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία

προβλέπονται από γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και δεν εθίγησαν
µε τις διατάξεις του ν. 3863/2010, αυξάνονται κατά 2 έτη.

Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης:
Οι ασφαλισµένες που θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης ως µητέρες
τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία, σύµφωνα µε γενικές ή
ειδικές διατάξεις, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική
εργασία τέκνων

Οι ασφαλισµένοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που έχουν
ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.

3.4.4. Θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα
∆ιασφαλίζονται τα θεµελιωµένα έως και 31.12.2012 συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν κατοχυρωθεί ή
κατοχυρώνονται – µε ή χωρίς αναγνώριση πλασµατικών χρόνων- προκειµένου για
συνταξιοδότηση µε προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012.
∆ιευκρινίζουµε ότι, θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σηµαίνει ότι
ταυτόχρονα έχουν συµπληρωθεί τόσο οι ελάχιστες απαιτούµενες από τη
συνταξιοδοτική νοµοθεσία ηµέρες ασφάλισης, όσο και η ηλικία. Από την ηµεροµηνία
κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές µπορεί να ασκηθεί το
θεµελιωµένο δικαίωµα συνταξιοδότησης και να χορηγηθεί η σύνταξη.
Θεµελιωµένο δικαίωµα υφίσταται όταν, ο ασφαλισµένος συµπληρώνει τον
ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται) που
απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα
µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ενώ ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να
συνεχίζει να εργάζεται.
Επίσης,

κατοχύρωση

συνταξιοδοτικού

δικαιώµατος

σηµαίνει

ότι,

ο

ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί µε τις προϋποθέσεις που
ισχύουν κατά τον χρόνο που συµπληρώνει:
o είτε τις απαιτούµενες ηµέρες συνταξιοδότησης, οπότε και κατοχυρώνεται το
δικαίωµα συνταξιοδότησης στο όριο ηλικίας και µε τις ηµέρες εργασίας που
έχουν καθοριστεί για το συγκεκριµένο έτος,
o είτε την ηλικία – στις περιπτώσεις των γυναικών µε 4.500 ηµέρες εργασίας
στη µικτή ασφάλιση για πλήρη ή µειωµένη σύνταξη-, οπότε κατοχυρώνεται το
δικαίωµα συνταξιοδότησης µε το όριο ηλικίας ποτ έχει καθοριστεί για το
συγκεκριµένο έτος

3.4.5. «ΝΕΟΙ» Ασφαλισµένοι
Ως «Νέοι» Ασφαλισµένοι θεωρούνται οι ασφαλισµένοι που ασφαλίστηκαν για
πρώτη φορά σε οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1.1.1993 και µετά.
Με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 ανακαθορίζεται για τους «νέους» ασφαλισµένους

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παρ. 10 του ν. 3863/2010
όριο ηλικίας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ασφαλισµένων στο ΙΚΑΕΤΑΜ οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

«Νέοι» Ασφαλισµένοι του κλάδου «ΙΚΑ – ΜΙΚΤΑ»
ΑΝ∆ΡΕΣ µε 40ετία
Οι

«ΝΕΟΙ»

ασφαλισµένοι

της

κατηγορίας

αυτής,

από

1.1.2013,

συνταξιοδοτούνται µε την πραγµατοποίηση 12.000 ηµερών ασφάλισης (πραγµατικής
και πλασµατικής) και τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.
Πίνακας 3.1: ΑΝ∆ΡΕΣ µε 40ετία
ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
των 12.000
ηµερών

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που
απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη

2012

12.000

60

2013

12.000

62

Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 2014

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ME 40ετία
Οι

«ΝΕΕΣ»

ασφαλισµένες

της

κατηγορίας

αυτής,

από

1.1.2013,

συνταξιοδοτούνται µε την πραγµατοποίηση 12.000 ηµερών ασφάλισης (πραγµατικής
και πλασµατικής) και τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.
Πίνακας 3.2: ΓΥΝΑΙΚΕΣ µε 40ετία
ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
των 12.000
ηµερών
2012
2013
Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 2014

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που
απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
12.000
12.000

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
60
62

ΜΗΤΕΡΕΣ ανήλικων παιδιών
Για τις «ΝΕΕΣ» ασφαλισµένες µητέρες ανηλίκων παιδιών αυξάνονται από
1.1.2013 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης, σύµφωνα µε τον
παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3.3: ΜΗΤΕΡΕΣ ανήλικων παιδιών
ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
των 12.000
ηµερών

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που
απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση

2010
2011
2012
2013

6.000

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ
σύνταξη
55

ΜΕΙΩΜΕΝΗ
σύνταξη
50

67

62

Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 2014

ΑΝ∆ΡΕΣ µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης
Για τους «ΝΕΟΥΣ» ασφαλισµένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται
µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013 από το 65ο έτος
της ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης στο 67ο και από το 60ο έτος της ηλικίας
για τη λήψη µειωµένης σύνταξης στο 62ο.
Πίνακας 3.4: ΑΝ∆ΡΕΣ µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης
ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
των 4.500 ηµερών
2010
2011
2012
2013

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που
απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση
4.500

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ6
σύνταξη
σύνταξη
65

60

67

62

Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 2014
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Στην περίπτωση λήψης Μειωµένης σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πρόσθετη προϋπόθεση
των 750 ηµερών ασφάλισης τουλάχιστον την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης
Για τις «ΝΕΕΣ» ασφαλισµένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που συνταξιοδοτούνται µε
4.500 ηµέρες ασφάλισης, το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013 από το 65ο έτος της
ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης στο 67ο και από το 60ο έτος της ηλικίας για τη
λήψη µειωµένης σύνταξης στο 62ο.

Πίνακας 3.5: ΓΥΝΑΙΚΕΣ µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης
ΕΤΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
των 4.500 ηµερών

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που
απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση

2010
2011
2012
2013

4.500

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ7
σύνταξη
σύνταξη
65

60

67

62

Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 2014

«ΝΕΟΙ» Ασφαλισµένοι µε ειδικότητες που υπάγονται στα ΒΑΡΕΑ &
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ επαγγέλµατα
Ο νέος πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων εφαρµόζεται από
1.7.2011 για όλους τους εργαζοµένους. Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή
επαγγέλµατα που εξαιρέθηκαν από τον πίνακα των ΒΑΕ8, εφόσον συµπληρώνουν τις
ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έως 31.12.2015, εξακολουθούν να
υπάγονται στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ΒΑΕ. Οι λοιποί εργαζόµενοι που
εξαιρούνται από τον πίνακα ΒΑΕ λαµβάνουν την προσαύξηση που προβλέπεται από
τον ν. 1902/1990 για τις ηµέρες ασφάλισης τους στα ΒΑΕ.

7

Στην περίπτωση λήψης Μειωµένης σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πρόσθετη προϋπόθεση
των 750 ηµερών ασφάλισης τουλάχιστον την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης.
8

Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα

ΑΝ∆ΡΕΣ µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.375 ηµέρες
εργασίας στα ΒΑΡΕΑ
Για τους «ΝΕΟΥΣ» ασφαλισµένους που συνταξιοδοτούνται µε 4.500 ηµέρες
ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.375 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ν.
2084/1992 και νέες ειδικότητες από 1.7.2011), το όριο ηλικίας αυξάνεται από
1.1.2013 από το 60ό στο 62ο έτος.

Πίνακας 3.6: ΑΝ∆ΡΕΣ µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.375
ηµέρες εργασίας στα ΒΑΡΕΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
απαιτούνται για
των 4.500 ηµερών
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
τη
συνταξιοδότηση
2012
4.500
60
2013

62

Πηγή: ΙΚΑ 2014

ΓΥΝΑΙΚΕΣ µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.375 ηµέρες
εργασίας στα ΒΑΡΕΑ
Για τις «ΝΕΕΣ» ασφαλισµένες που συνταξιοδοτούνται µε 4.500 ηµέρες
ασφάλισης, από τις οι 3.375 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ν. 2084/1992 και
νέες ειδικότητες από 1.7.2011), το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013 από το 60ό
στο 62ο έτος.

Πίνακας 3.7: ΓΥΝΑΙΚΕΣ µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι
3.375 ηµέρες εργασίας στα ΒΑΡΕΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
απαιτούνται για
των 4.500 ηµερών
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
τη
συνταξιοδότηση
2012
4.500
60
2013
62
Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 2014

«ΝΕΟΙ» Ασφαλισµένοι Λοιπών Ειδικοτήτων (που δεν εντάσσονται στις
παραπάνω κατηγορίες)
ΑΝ∆ΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Η κατηγορία αφορά ηθοποιούς µελοδραµατικού θεάτρου, µουσικού θεάτρου,
θεάτρου πρόζας, προσωπικό σκηνής, υποβολείς, χορευτές, τεχνικούς θεάτρου,
τεχνικούς κινηµατογράφου, µουσικούς εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων,
προσωπικό υγιεινής και καθαριότητας ΟΤΑ, οικοδόµοι, προσωπικό αεροπορικών
εταιρειών, πτυχιούχους χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες.
Για τους «ΝΕΟΥΣ/ΕΣ» ασφαλισµένους/ες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ανωτέρω
ειδικοτήτων που συνταξιοδοτούνται µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι
3.375 στην ασφάλιση των αντίστοιχων ειδικοτήτων, το όριο ηλικίας αυξάνεται από
1.1.2013 από το 60ό στο 62ο έτος.

Πίνακας 3.8: ΑΝ∆ΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ Λοιπών Ειδικοτήτων

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
απαιτούνται για
των 4.500 ηµερών
ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη
τη
συνταξιοδότηση
2012
4.500
60
2013
62
Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 2014

3.5. Τρόπος υπολογισµού της σύνταξης
Για τα άτοµα που εισήλθαν στην αγορά εργασίας µετά το 1993, η σύνταξη
είναι 2% των εσόδων για κάθε έτος εισφορών µέχρι και 35 έτη. Το µέγιστο ποσοστό
αναπλήρωσης είναι 70% για την κύρια σύνταξη ενώ µπορεί να φθάσει µέχρι
καιτο76% αν κάποιος συνταξιοδοτηθεί στα 67. Για τον υπολογισµό της σύνταξης
βρίσκεται ο µέσος όρος των αποδοχών των τελευταίων πέντε ετών. Τα έσοδα αυτά
χωρίς να συνυπολογίζονται τα επιδόµατα εορτών και διακοπών αναπροσαρµόζονται
σύµφωνα µε τις αυξήσεις που ορίζονται στην εθνική πολιτική και λαµβάνονται
υπόψη του τελικού υπολογισµού της σύνταξης για την οποία υπάρχει ένα ανώτατο
όριο που υπολογίζεται ως το τετραπλάσιο του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.

Για παράδειγµα το 2008 το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. διαµορφώθηκε ως εξής:
Από την 1η Ιανουαρίου µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρίου του 2008 στα 679,75
ευρώ, εποµένως η µέγιστη σύνταξη ανερχόταν στα 2.719 ευρώ, και από την 1η
Οκτωβρίου έως και το τέλος του έτους στα 693,35 ευρώ µε κατά συνέπεια µέγιστη
σύνταξη τα 2.773,4 ευρώ.
Από το 2005 έως το 2008 όλες οι συντάξεις αυξήθηκαν κατά την ίδια
αναλογία µε βάση την τιµαριθµική αναπροσαρµογή ενώ οι πληρωµές τους ανάγονται
σε 14 µήνες.

Επικουρική (συµπληρωµατική) σύνταξη
Η πλήρης επικουρική (συµπληρωµατική) σύνταξη είναι το 20% των
αποδοχών για τους εργαζοµένους µε 35 χρόνια εισφορών στο ΕΤΕΑΜ. Η σύνταξη
µειώνεται αναλογικά για µικρότερες περιόδους καταβολής εισφορών υποθέτοντας
ένα γραµµικό δείκτη προσαύξησης 0,57%. Η αξία αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε έτος
εισφορών άνω των 35 ετών.
Τα επικουρικά ταµεία, τα οποία είναι και πιο πρόσφατα, επειδή
χρηµατοδοτούνται βάση του διανεµητικού συστήµατος, η ασφάλειά τους είναι
υποχρεωτική και έχουν µεγαλύτερη περιουσία και λιγότερα συσσωρευµένα
ελλείµµατα. Οι παροχές καθορίζονται βάση µε τα ποσοστά αναπλήρωσης και όταν
κάποιος συνταξιοδοτηθεί θα λάβει δύο συντάξεις, υπολογιζόµενες ως ποσοστό του
µέσου όρου των πέντε τελευταίων µισθών. Όσο για τις πληρωµές των συντάξεων
υπάρχει κρατική εγγύηση ανάλογη µε αυτής που υπάρχει για την κύρια σύνταξη και
όσο αναφορά το σύστηµα των ταµείων αυτών, είναι κλαδικό. Οι επικουρικές
συντάξεις, επειδή έχουν πολλά κοινά µε τις κύριες συντάξεις, δεν µπορούν να έχουν
ένα διακριτό ρόλο στην κοινωνική προστασία, αλλά αντίστροφα, βοηθούν στην
επιδείνωση των επιπτώσεων του κατακερµατισµού. Από την άλλη µεριά όµως, τα
πλεονεκτήµατα των επικουρικών συντάξεων είναι ότι, µε µία ενδεχόµενη
µεταρρύθµιση, θα µπορούσε να περιλαµβάνει ως ένα µέτρο της τη σταδιακή τους
µετατροπή σε οργανισµούς επαγγελµατικής ασφάλισης του «δεύτερου πυλώνα».
Στην Ελλάδα υπάρχουν έξι µεγάλοι κλάδοι δικαιούχων: οι δηµόσιοι
υπάλληλοι, οι αγρότες, οι µισθωτοί ιδιωτικού τοµέα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι
µισθωτοί ∆ΕΚΟ και τέλος οι αυτοαπασχολούµενοι.

Κατώτατη Σύνταξη
Τα κατώτατα όρια συντάξεων θεσµοθετήθηκαν για να λειτουργήσουν σαν
ασφαλιστική δικλείδα ώστε να υπάρχει ένα όριο ασφαλείας για τις χαµηλότερες
συντάξεις. Άρα, οι βασικές συντάξεις που είναι χαµηλότερες από το κατώτατο όριο
εξισώνονται

στο

κατώτατο

όριο

της

βασικής

σύνταξης

στο

ΙΚΑ,

ενώ

αναπροσαρµόζεται µόνο εφόσον υπάρξει σχετική υπουργική απόφαση.
Οι άνδρες εργαζόµενοι που δεν έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας
τους και οι γυναίκες εργαζόµενοι που δεν έχουν συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας
τους, καθώς και τα άτοµα που λαµβάνουν διπλές συντάξεις, δεν δικαιούνται να
λάβουν τα κατώτατα όριο συντάξεων.

Πίνακας 3.9: Κατώτατα όρια Συντάξεων στην Ελλάδα για το 2014
Βασικό Κ.Ο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κ.Ο. µε
Χωρίς
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σύζυγο
προσαυξήσεις
Γήρατος

486,84 €

Θανάτου

486,84 €

Αναπηρίας

438,16 €

537,19
€
537,19
€
488,51
€

Κ.Ο. µε
Σύζυγο
και 1
παιδί
644,63 €
644,63 €
586,21 €

Κ.Ο.
Με
Σύζυγο
και 2
παιδιά
741,32
€
741,32
€
674,14
€

Κ.Ο. Με
Σύζυγο
και 3
παιδιά
815,45 €
815,45 €
741,56 €

Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 2014

Τα κατώτατα όρια προσαυξάνονται κατά 1% για κάθε 300 ηµέρες ασφάλισης
πάνω από τις 4.500. Υπολογίζεται στο 25πλάσιο της Ασφαλιστικής Κλάσης µε την
οποία συνταξιοδοτήθηκε ο ασφαλισµένος και προστίθεται στο κατώτατο όριο. Όταν
το ποσό της σύνταξης είναι µεγαλύτερο από το κατώτατο όριο, αλλά δεν υπερβαίνει
αυτό µε την προσαύξηση των ηµερών ασφάλισης, τότε χορηγείται το κατώτατο όριο
προσαυξηµένο γιατί συµφέρει τον συνταξιούχο.
Το επίδοµα συζύγου είναι ίσο µε το 1,5 Η.Α.Ε9. (33,57 ευρώ) και ανέρχεται
στα 50,36 ευρώ, ενώ τα επιδόµατα παιδιών υπολογίζονται ως εξής;
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-

20% της σύνταξης για το πρώτο παιδί

-

15% για το δεύτερο παιδί

-

10% για το τρίτο παιδί

Ηµεροµίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη

Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)
Το καθεστώς αυτό καθιερώθηκε το 1996, είναι µη ανταποδοτικού χαρακτήρα,
δίνεται σε χαµηλοσυνταξιούχους και δεν αφορά τον ΟΓΑ. Οι παροχές αυτού του
καθεστώτος, γνωστό ως ΕΚΑΣ, προϋποθέτει ότι το συνολικό καθαρό εισόδηµα από
συντάξεις δεν υπερβαίνει τα 8.472,09 ευρώ (για το 2014). Το συνολικό φορολογητέο
εισόδηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ και το συνολικό
οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα να µην ξεπερνά τα 13.500 ευρώ.
Το ΕΚΑΣ βασίζεται σε τρεις επάλληλους ελέγχους του εισοδήµατος:
i. έναν έλεγχο του συνόλου του εισοδήµατος από συντάξεις του υπόχρεου ώστε
να εξαιρούνται όσοι λαµβάνουν επικουρική σύνταξη,
ii. έναν έλεγχο στο συνολικό εισόδηµα του ατόµου από όλες τις πηγές,
συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών από εργασία και των εισοδηµάτων από
ακίνητη περιουσία
iii. έναν έλεγχο στο οικογενειακό εισόδηµα, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και
το τεκµαρτό εισόδηµα

Πρόωρη συνταξιοδότηση
Η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι δυνατή, αλλά υπόκειται σε µειώσεις σε
κάποιες περιπτώσεις. Συγκεκριµένα, η προσαρµογή είναι 1/200 για κάθε επιπλέον
µήνα της πρόωρης συνταξιοδότησης, η οποία ισοδυναµεί µε 6% ετησίως.

Ανεργία
Οι άνεργοι (που είναι τουλάχιστον 12 µήνες χωρίς δουλειά) ηλικίας
τουλάχιστον 62 για άνδρες και γυναίκες ή 57 όταν απασχολούνται σε επαγγέλµατα
βαρέα και ανθυγιεινά, που στερούνται µέχρι 1.500 ηµέρες για να δικαιούνται σύνταξη
γήρατος ή συµπληρωµατική σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, µπορούν να συνεχίσουν
την ασφάλιση µέχρις ότου να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Οι αντίστοιχες κοινωνικές εισφορές καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ10.
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3.6. Έκθεση Ο.Ο.Σ.Α. για την Ελλάδα 2013
Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α11. για το συνταξιοδοτικό
σύστηµα στην Ελλάδα και την εξέλιξη το 2013, η συζήτηση και η ανησυχία γύρω από
την οικονοµική βιωσιµότητα έχουν οδηγήσει σε επιτάχυνση της µεταρρύθµισης του
συνταξιοδοτικού συστήµατος. Στον προηγούµενο γύρο των ευρωπαϊκών προβλέψεων
(στην έκθεση για το βαθµό γήρανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2009) είχε
προταθεί ότι οι συνταξιοδοτικές δαπάνες θα έχουν αυξηθεί από περίπου 13% του
ΑΕΠ σε περίπου 24% µέχρι το 2050. Η ταχεία γήρανση του πληθυσµού, σε
συνδυασµό µε την επίδραση της οικονοµικής κρίσης και των κανόνων και όρων του
συνταξιοδοτικού συστήµατος, έθεταν τη χρηµατοδότηση των συντάξεων κάτω από
έντονο στρες.
Τα τελευταία τρία χρόνια, η Ελλάδα έχει ουσιαστικά µεταρρυθµίσει το
συνταξιοδοτικό της σύστηµα. Οι δράσεις που αναλαµβάνονται στοχεύουν στη
δηµιουργία µιας στενότερης σχέσης µεταξύ εισφορών και παροχών, τη βελτίωση της
διοικητικής

αποτελεσµατικότητας,

συνταξιοδοτικών

παροχών,

τη

παράταση

µείωση
του

της

γενναιοδωρίας

επαγγελµατικού

βίου

και

των
την

αλληλεπίδραση του συστήµατος µε τις δηµογραφικές και οικονοµικές εξελίξεις.
Παρόλο που οι τρέχουσες δαπάνες για τις συντάξεις εξακολουθούν να είναι σχετικά
υψηλές, η αύξηση αναµένεται και στο µέλλον να µειωθεί δραστικά και να φτάσει στο
15% του ΑΕΠ έως το 2050.
Επίσης, τα επίπεδα φτώχειας στους χαµηλοσυνταξιούχους ήταν περίπου στο
16% στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Παρόλο που οι
χαµηλοσυνταξιούχοι

επηρεάστηκαν

λιγότερο

από

τις

µεταρρυθµίσεις

του

συνταξιοδοτικού συστήµατος, από ότι επηρεάστηκαν οι εργαζόµενοι της µεσαίας
τάξης, ωστόσο, επηρεάστηκαν από τη συνολική προσαρµογή του δηµόσιου τοµέα, µε
αποτέλεσµα οι συντάξεις τους να αντανακλούν το 70% του παλαιότερου εισοδήµατός
τους. Για παράδειγµα, το επίδοµα αλληλεγγύης, που απευθύνεται σε συνταξιούχους
µε χαµηλά εισοδήµατα, και είχε εισαχθεί το 2009 ως ένα µέτρο για να µετριαστούν οι
δυσκολίες που απορρέουν από την οικονοµική κρίση, καταργήθηκε το 2010. Επίσης,

11

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organization for Economic Co-operation
and Development – OECD)

από τον Ιανουάριο του 2013, οι συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ µειώθηκαν από 5%
έως και 15% ανάλογα µε τα εισοδήµατα.

∆ιάγραµµα 3.1: ∆ηµόσιε ∆απάνες για Συντάξεις ως % του ΑΕΠ

Πηγή: OECD (2013), Pensions at a Glance 2013

Επίσης, η παράταση του επαγγελµατικού βίου θα βοηθούσε στην βελτίωση
του εισοδήµατος των συνταξιούχων στο µέλλον. Ακολούθως, ο συνυπολογισµός του
συνόλου των αποδοχών κατά των εργασιακό βίο και όχι µόνο τελευταίων χρόνων
πριν τη σύνταξη, για τον υπολογισµό της σύνταξης θα βοηθούσε στην άτυπη µείωση
των αδικιών και θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγµα για τα εισοδήµατα
καθόλη τη διάρκεια της εργασίας.
Η πραγµατική ηλικία κατά την οποία οι Έλληνες εργαζόµενοι αποχωρούν από
την αγορά εργασίας είναι η πέµπτη χαµηλότερη στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α µε 61,9 για
τους άνδρες και 60,3 για τις γυναίκες ενώ ο µέσος όρος του Ο.Ο.Σ.Α. είναι 64,2 για
τους άνδρες και 63,1 για τις γυναίκες αντίστοιχα. Τέλος, η συµµετοχή των
ηλικιωµένων στην αγορά εργασίας είναι σχετικά χαµηλή στην Ελλάδα, µε το 40%
αυτού του εργατικού δυναµικού να κυµαίνεται µεταξύ 55 και 64 ετών.

∆ιάγραµµα 3.2: Οι αλλαγές στα ποσοστά συµµετοχής των εργαζοµένων ηλικίας
µεταξύ 55 και 64 ετών

Πηγή : OECD (2013), Pensions at a Glance 2013

3.7. Προοπτικές βελτίωσης του συστήµατος συντάξεων στην Ελλάδα
Το εργατικό δυναµικό βρίσκεται σε χαµηλά ποσοστά συγκριτικά µε άλλες
ανεπτυγµένες χώρες και µάλιστα θα µειωθούν περισσότερο τα επόµενα χρόνια. Το
1980, η αναλογία εργαζοµένων προς συνταξιούχους ήταν 2,7 και το 2000 ήταν 2,1. Η
µείωση του εργατικού δυναµικού σε συνδυασµό µε τις οικονοµικές πιέσεις που
δέχονται τα οικονοµικά της χώρας λόγω της εισόδου στην ΟΝΕ, θα εντείνουν τη
δυσκολία βιωσιµότητας του φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Οι δυσοίωνες προοπτικές
για το ΙΚΑ οδήγησαν σε ένα σύνολο µελετών, µεταξύ αυτών και η αναλογιστική
µελέτη της Μ. Βρετανίας µετά από αίτηµα της ελληνικής κυβέρνησης το 2011, στις
οποίες φαίνεται ότι οι συνολικές δαπάνες της Ελλάδας θα διπλασιαστούν
τουλάχιστον ως το 2050.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αναµενόµενες δαπάνες συντάξεων στην
Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Πίνακας 3.10: Συνταξιοδοτικές δαπάνες ως % του ΑΕΠ

Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Ολλανδία
Αυστρία
Πορτογαλία
Φιλανδία
Σουηδία
Ηνωµ.
Βασίλειο
Ευρώπη των
15

Αύξηση
2000 2050

2000

2010

2020

2030

2040

2050

10,0

9,9

11,4

13,5

13,7

13,3

3,7

10,5
11,8
12,6
9,4
12,1
4,6
13,8

12,5
11,2
11,7
8,9
13,1
5,0
13,9

13,8
12,6
13,9
9,9
15,0
6,7
14,8

14,5
15,5
17,3
12,6
16,0
7,6
15,7

14,0
16,6
20,6
16,0
15,8
8,3
15,7

13,3
16,9
20,8
17,3
16,1
9,0
14,1

4,1
5,0
8,2
7,9
4,0
4,4
2,1

7,9

9,1

11,1

13,1

14,1

13,6

6,2

14,5
9,8
11,3
9,0

14,9
11,8
11,6
9,6

16,0
13,1
12,9
10,7

18,1
13,6
14,9
11,4

18,3
13,8
16,0
11,4

17,0
13,2
15,9
10,7

4,2
4,1
4,7
2,6

5,5

5,1

4,9

5,2

5,0

4,4

-1,1

10,4

10,4

11,5

13,0

13,6

13,3

3,2

Πηγή: EPC 2001

Αν και η σύγκριση αυτή αποτυπώνει µία απογοητευτική εικόνα των δηµόσιων
οικονοµικών της χώρας, είναι απαραίτητο να επισηµάνουµε ότι αυτή η εικόνα δεν
είναι αληθινή. Τα στοιχεία της βρετανικής αναλογιστικής µελέτης του παραπάνω
πίνακα προέρχονται από τη µελέτη του EPC (2001) και άλλων διεθνών οργανισµών,
για την Ελλάδα όµως δεν είναι σωστά. Ο υπολογισµός των αναµενόµενων
µελλοντικών δαπανών έγινε υπό την υπόθεση ότι η ετήσια αναπροσαρµογή των
συντάξεων γίνεται συναρτήσει του πληθωρισµού συν µίας επιπλέον µονάδας.
Στην πραγµατικότητα όµως, η αναπροσαρµογή των συντάξεων γίνεται µόνο
µε βάση τον πληθωρισµό όπως και για τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Εποµένως,
οι συνταξιοδοτικές δαπάνες για την περίοδο 2000 – 2050, ως ποσοστό του ΑΕΠ,
αναµένεται να αυξηθούν κατά 8,2% και όχι 12,2%, όπως αρχικά είχε εκτιµηθεί από
την αναλογιστική µελέτη της Μ. Βρετανίας.

Είναι εµφανές ότι, η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος είναι
αβέβαιη και πως είναι απαραίτητο να γίνει µία εκτεταµένη ασφαλιστική
µεταρρύθµιση. Οι παράµετροι της µεταρρύθµισης αυτής πρέπει να είναι
συγκεκριµένοι και να έχουν την αποδοχή των ασφαλισµένων. Εποµένως, σηµαντικές
παράµετροι είναι η διαφάνεια και η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των ασφαλισµένων,
ώστε να µπορούν να υπολογίζουν σε ένα εισόδηµα την περίοδο που θα
συνταξιοδοτηθούν. Είναι σηµαντικό οι ασφαλισµένοι να γνωρίζουν την πραγµατική
κατάσταση του ταµείου συντάξεών τους, ώστε να µπορούν να κάνουν προβλέψεις για
τις

µελλοντικές

τους

παροχές

και

να

προβούν

σε

οποιαδήποτε

µορφή

συµπληρωµατικής ασφάλισης επιθυµούν.
Επιπλέον

παράµετρος

είναι

η

δηµιουργία

αισθήµατος

δικαίου.

Οι

ασφαλισµένοι θέλουν να νιώθουν ότι αντιµετωπίζονται ίσα και όχι να υπάρχει
απόκλιση των συντάξιµων αποδοχών ανά κατηγορία ασφαλισµένων, λόγω θετικών
ρυθµίσεων σε συγκεκριµένους κλάδους ασφαλισµένων. Επίσης, είναι απαραίτητο ότι
θα υπάρξει χρηµατοοικονοµική ισορροπία του συνταξιοδοτικού συστήµατος τόσο
εντός όσο και µεταξύ των γενεών.
Μία ακόµη παράµετρος της µεταρρύθµισης του κοινωνικού συστήµατος
ασφάλισης είναι η επάρκεια των παροχών των ασφαλισµένων ώστε να διατηρήσουν
το επίπεδο διαβίωσης που είχαν πριν τη συνταξιοδότηση. Αυτό απαιτεί υψηλό
ποσοστό αναπλήρωσης των µισθών των ασφαλισµένων.
Λαµβάνοντας υπόψη το άµεσο δηµογραφικό πρόβληµα (µε επιπτώσεις στο
ποσοστό απασχόλησης), την εισφοροδιαφυγή και τη διάθεση ενός µεγάλου µέρους
του ΑΕΠ για τη συντήρηση του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, διαπιστώνουµε την
άµεση ανάγκη για διευθέτηση του φορέα κοινωνικής ασφάλισης µε την εφαρµογή
ενός µακροχρόνια βιώσιµου σχεδίου.
Η Ελλάδα ίσως έχει καθυστερήσει την οργάνωση µίας µεταρρυθµιστικής
πρότασης που θα εξυγιάνει το συνταξιοδοτικό της σύστηµα. Ο χρόνος που πέρασε
χωρίς να υπάρξει πολιτική πρωτοβουλία διόρθωσης της κατάστασης, µπορεί να
αναπληρωθεί αξιοποιώντας την εµπειρία άλλων χωρών του δυτικού κόσµου που
επιχείρησαν παρόµοιες µεταρρυθµίσεις. Ένα τέτοιο πρότυπο µεταρρύθµισης για
µελέτη είναι και το Σουηδικό σύστηµα συνταξιοδότησης, που έχει µεγάλη επιτυχία
στην εφαρµογή του και συζητείται ήδη να υιοθετηθεί και από άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :
4.1. «Ιδιωτικοποίηση» του ρίσκου
Μακροοικονοµικός Ορισµός
Η τάση να µεταφέρεται το ρίσκο από τα ασφαλιστικά ταµεία στους
ασφαλισµένους ονοµάζεται σε µακροοικονοµικό επίπεδο, «ιδιωτικοποίηση» του
ρίσκου. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται µέσω της συµµετοχής των ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και πιο συγκεκριµένα η
δραστηριοποίησή τους στον λεγόµενο δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τα επαγγελµατικά
ταµεία. Αυτό που προσπαθεί να προωθηθεί είναι να δοθεί η δυνατότητα σε
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης.
Καθώς και να ιδρύουν ανοικτά ταµεία επαγγελµατικής συνταξιοδότησης. Με πιο
απλά λόγια, µιλάµε για συνταξιοδοτικά προγράµµατα (είτε συστήµατα καθορισµένων
παροχών, είτε συστήµατα καθορισµένων εισφορών) συγκεκριµένων επαγγελµατικών
κλάδων, µέσω των οποίων θα δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να δηλώνουν
τα ασφάλιστρα ως δαπάνες και να τους αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδηµα το
αντίστοιχο ποσό. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταφέρουν οι πολίτες να καλύψουν τις
µειώσεις στις οποίες υπόκεινται οι συντάξεις τους.
Σαν αποτέλεσµα, η ανάπτυξη ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και η συνολική
συµµετοχή της στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, πρόκειται να βοηθήσει
σηµαντικά την οικονοµία του κράτους, κυρίως σε ότι αφορά το ύψος των
ελλειµµάτων της. Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί σηµαντικά και ο κλάδος των ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες παρουσιάζουν µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης
κατά κόρον στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης.
Στον αντίποδα, ένα θέµα που αποτελεί τροχοπέδη στο εγχείρηµα αυτό είναι
ότι η ολοένα και πιο επιβαρυµένη οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών δεν
αφήνει µεγάλα περιθώρια στους πολίτες για αποταµιεύσεις µε σκοπό την κοινωνική
ασφάλιση και κατ’ επέκταση δεν αφήνει µεγάλα περιθώρια στο πρόγραµµα να
ευδοκιµήσει.

Μικροοικονοµικός Ορισµός
Στα πλαίσια της µικροοικονοµικής διάστασης της ιδιωτικοποίησης του ρίσκου
αναφερόµαστε στην κατανοµή του ρίσκου µεταξύ του ασφαλισµένου και του
ασφαλιστικού φορέα, δηλαδή στη λήψη της ευθύνης για την εξασφάλιση της

σύνταξης. Με αλλά λόγια, µιλάµε για το ποιός επωµίζεται όλο το κόστος που µπορεί
να προκληθεί από απρόσµενα γεγονότα, όπως µια αύξηση του προσδόκιµου ζωής των
ασφαλισµένων. Επιπλέον, όταν λέµε ιδιωτικοποίηση του ρίσκου µπορούµε να µιλάµε
για µετατόπιση από ένα σύστηµα καθορισµένων παροχών σε ένα σύστηµα
καθορισµένων εισφορών. Εποµένως, δεδοµένης της λογικής ότι στα συστήµατα
καθορισµένων παροχών όλη την ευθύνη για την εξασφάλιση της σύνταξης της
επωµίζεται ο εργοδότης, ενώ στα συστήµατα καθορισµένων εισφορών την ευθύνη
την επωµίζεται ο ασφαλισµένος, καταλαβαίνουµε ότι η ιδιωτικοποίηση του ρίσκου σε
µικροοικονοµική βάση ουσιαστικά σηµαίνει µετατόπιση του κινδύνου από τους
εργοδότες στους ασφαλισµένους.

4.2. Συµµετοχή στην ιδιωτική ασφάλιση
Στο σύνολό τους το 17,4% των ευρωπαίων συνταξιούχων λαµβάνει ιδιωτικές
συνταξιοδοτικές απολαβές, ενώ το 82,6% προτίµησε τη µη συµµετοχή σε ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Στις χώρες που εξυπηρετούνται από διανεµητικό
σύστηµα συνταξιοδότησης, όπως η Ελλάδα, η Τσεχία και η Ισπανία, τα ποσοστά
συµµετοχής είναι πολύ χαµηλά. Οι Έλληνες εµφανίζουν τη µικρότερη συµµετοχή
στην ιδιωτική ασφάλιση µε ποσοστό ίσο µε 3,2%. Αντιθέτως, µε τα κράτη αυτού του
συστήµατος, η Πολωνία έχει τελείως διαφορετική αντιµετώπιση. Οι Πολωνοί
δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στην ιδιωτική ασφάλιση και η συµµετοχή τους αγγίζει
το 33,5%. Είναι η δεύτερη µεγαλύτερη συµµετοχή στα ιδιωτικά προγράµµατα
συνταξιοδότησης στα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης.
Αναφορικά µε τις χώρες που στηρίζονται στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα,
όπως είναι αναµενόµενο λόγω της δοµής του συστήµατος, η συµµετοχή στην ιδιωτική
ασφάλιση είναι µεγαλύτερη. Στα πλαίσια που ο εργαζόµενος αναλαµβάνει το
προσωπικό του συνταξιοδοτικό χαρτοφυλάκιο, ενισχύει τις συνταξιοδοτικές του
απολαβές επενδύοντας σε ιδιωτικά προγράµµατα. Η συµµετοχή αυτή είναι πολύ
έντονη στη Σουηδία µε 36,2% των συνταξιούχων, το ποσοστό σε Γαλλία και Αυστρία
αγγίζει το 21%. Σύµφωνα µε το συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ολλανδίας, όπου το
κράτος δεν υποχρεώνει τους εργοδότες να ασφαλίζουν τους εργαζόµενους κάποιος θα
περίµενε η συµµετοχή σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράµµατα να είναι
µεγαλύτερη. Αυτό δεν ισχύει, αλλά το ποσοστό συµµετοχής δεν είναι αµελητέο,
17,3%, κατατάσσοντας την Ολλανδία µέσα στις πέντε κορυφαίες συµµετοχές.

Το µικρότερο ποσοστό συµµετοχής ανήκει στην Ελβετία, όπου το 90% των
Ελβετών συνταξιούχων δεν προτίµησαν τη συµµετοχή σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά
προγράµµατα. Αυτό αποτελεί µία ένδειξη ότι οι εργαζόµενοι είναι ικανοποιηµένοι
από τις κρατικές παροχές και δεν στοχεύουν σε αύξηση του ποσού σύνταξης µέσω
της οδού της ιδιωτικής ασφάλισης. Τέλος, στη Γερµανία έχουµε µια µείξη των τριών
τύπων συνταξιοδοτικών συστηµάτων, το οποίο διαµορφώνει το τελικό ποσό της
σύνταξης. Το γεγονός αυτό, εξηγεί, την ικανοποιητική συµµετοχή των Γερµανών
στην ιδιωτική ασφάλιση. Σχεδόν το 20% των συνταξιούχων πλήρωσε ασφάλιστρα σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την µελλοντική τους εκµετάλλευση κατά την διάρκεια της
συνταξιοδότησής τους.

4.3. Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης στην Ελλάδα
Σύµφωνα µε τις τρέχουσες εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση, όπου το
ποσοστό αναπλήρωσης είναι της τάξεως του 75% - 80% έχει γίνει ακόµα πιο
επιτακτική ανάγκη για προαιρετική, συµπληρωµατική προς την κοινωνική ασφάλιση.
Επιπλέον, σε συνδυασµό µε τις περιορισµένες δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας,
είναι και η δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού, η οποία δηµιουργεί ασφυκτικό
κλοιό για αλλαγές των συνταξιοδοτικών παροχών. Για το λόγο αυτό, κατόπιν του Ν.
3029/2002, σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/41/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εισάγονται οι ρυθµίσεις για την έναρξη Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Ταµείων
στην Ελλάδα.
Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3029/2002, τα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης
ιδρύονται ως πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα,
προαιρετικά ανά επιχείρηση, κλάδο ή κλάδους επιχειρήσεων, είτε µε συλλογική
σύµβαση εργασίας. Στην περίπτωση των αυτοτελώς απασχολούµενων ατόµων,
ελευθέρων επαγγελµατιών, αγροτών ή των επαγγελµατικών τους οργανώσεων
ιδρύονται προαιρετικά µε πρωτοβουλία τους. Οι καλύψεις, συµπληρωµατικές προς
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, που παρέχονται προς τα ασφαλισµένα µέλη
είναι γήρατος, θανάτου, ανικανότητας, ατυχήµατος ή ασθένειας. Οι συνταξιοδοτικές
παροχές λειτουργούν µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα και µπορεί να είναι είτε
καθορισµένων εισφορών, είτε καθορισµένων παροχών. Επιπλέον, απαιτείται ένας
ελάχιστος αριθµός 100 ατόµων για την ίδρυσή του.
Επίσης, οι επενδύσεις των αποθεµάτων των ταµείων επαγγελµατικής
ασφάλισης µπορεί να είναι:

Έως 10% σε ακίνητα.
Έως 70% σε µετοχές και εταιρικά οµόλογα έως 20% σε έντοκα
γραµµάτια και καταθέσεις
Έως 5% σε χρεόγραφα από ένα εκδότη.
Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης, για σκοπούς φερεγγυότητας, µπορούν
να αντασφαλίζονται ή να πραγµατοποιούν αµοιβαίες ασφαλίσεις µε άλλα
επαγγελµατικά ταµεία, µετά από έγκριση του αρµόδιου Υπουργού. Εποπτεύονται από
την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ενώ δεν παρέχονται εγγυήσεις από το κράτος.
Σχετικά µε το 2ο Πυλώνα, την Επαγγελµατική ασφάλιση, προτάθηκε η άµεση
προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης, η οποία θα επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρίες να
διαχειρίζονται Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης και να ιδρύουν Ανοικτά Ταµεία
Επαγγελµατικής Συνταξιοδοτικής Ασφάλισης (τύπου οµαδικών συνταξιοδοτικών
προγραµµάτων), µε πλήρη απαλλαγή των ασφαλίστρων ως δαπάνη από το
φορολογητέο εισόδηµα του δικαιούχου.
Για τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου συνταξιοδοτικού συστήµατος στην
Ελλάδα, την ενεργοποίηση του τοµέα των Επαγγελµατικών Συντάξεων µέσω της
Ιδιωτικής Ασφάλισης αλλά και την ενθάρρυνση των ιδιωτικών προγραµµάτων
ειδικών προδιαγραφών που έχουν ως στόχο τη συνταξιοδοτική αποταµίευση.
Η πρόταση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), σε ό,τι
αφορά τους ατοµικούς (προσωπικούς) λογαριασµούς αποταµίευσης είναι να
εκπίπτουν σε ποσοστό 20% επί του ετήσιου µισθού του ανειδίκευτου εργάτη κατά το
πρώτο έτος και να αυξηθεί το ποσοστό στο 30% κατά το δεύτερο χρόνο, το 40% κατά
τον τρίτο χρόνο και κατά 50% από τον τέταρτο χρόνο και µετά.
Προκειµένου να ιδρυθεί ένα Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης πρέπει να
συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα είδη των καλύψεων που πρόκειται να
ασφαλίσει και κατάθεση από τον ιδρυτή του Ταµείου γραπτών προτάσεων οδηγιών
για το σχεδιασµό του Ταµείου, σύνταξη Προκαταρκτικής Αναλογιστικής Μελέτης εκ
µέρους του Αναλογιστή, καθώς και ιδρυτικής Αναλογιστικής Μελέτης πριν την
έναρξη, η οποία θα περιέχει στοιχεία, όπως το αναλογιστικό ισοζύγιο, πρόβλεψη για
τη βιωσιµότητα, χρηµατοροές, στρατηγική επενδύσεων και αντασφαλιστική κάλυψη.
Επιπλέον, πρέπει να κατατεθεί το κείµενο των οδηγιών για τον σχεδιασµό του
Ταµείου από τον Αναλογιστή και τον Νοµικό Σύµβουλο, το καταστατικό και ο
Κανονισµός Παροχών.

4.4. Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής
ασφάλισης
Πλεονεκτήµατα
Η µείωση της κοινωνικής ασφάλισης µε σκοπό τη χρηµατοδότηση των
ατοµικών λογαριασµών δεν απαιτεί αύξηση των φόρων, κάτι το οποίο
αποτελεί συνήθως την τελευταία και λιγότερο δηµοφιλή λύση των πολιτικών.
Η µείωση της κοινωνικής ασφάλισης µειώνει, συνήθως, τα έξοδα του κράτους
βελτιώνοντας την οικονοµική του κατάσταση.
Η εισαγωγή ατοµικών συνταξιοδοτικών λογαριασµών δίνει τη δυνατότητα
στο κράτος να µειώσει τις παροχές προς τους ασφαλισµένους χωρίς αυτοί να
το αντιληφθούν. Κάτι τέτοιο συµβαίνει αφού δεν είναι εύκολο να
υπολογίσουν οι ασφαλισµένοι τις µελλοντικές παροχές που θα λάβουν από
τους ατοµικούς τους λογαριασµούς.
Οι ατοµικοί λογαριασµοί αντιµετωπίζουν την επίδραση του δηµογραφικού
προβλήµατος στο συνταξιοδοτικό σύστηµα, αφού ο κάθε ασφαλισµένος
αποταµιεύει προς όφελός της δικής του σύνταξης και έτσι δεν εξαρτάται η
βιωσιµότητα του συστήµατος από τις µελλοντικές γενιές εργαζοµένων.
Τέλος, η διαχείριση του συνταξιοδοτικού συστήµατος περνάει από τον
δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα. Κάτι τέτοιο, ενδυναµώνει οικονοµικά τους
ιδιωτικούς οργανισµούς.

Μειονεκτήµατα
Ιδιωτικοποίηση σηµαίνει κατά κύριο λόγο µετατόπιση του ρίσκου στους
ασφαλισµένους. Κάτι τέτοιο είναι εξ ορισµού µειονέκτηµα, καθώς ένα µεγάλο
ποσοστό ασφαλισµένων περνάει από διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια της
ζωής του, όπως σπουδές ανεργία, οικιακή εργασία, στα οποία δεν έχει τη
δυνατότητα να πληρώσει για τη συνταξιοδότησή του.
Η

µετατόπιση

από

καθολική

κοινωνική

ασφάλιση

σε

ιδιωτικούς

συνταξιοδοτικούς λογαριασµούς δηµιουργεί οικονοµική επιβάρυνση για το
κράτος, το οποίο θα στερηθεί µέρος των φορολογικών εισφορών που
λαµβάνει από τους ασφαλισµένους, ενώ την ίδια στιγµή θα πρέπει να
παραµείνει φερέγγυο απέναντί τους. Αυτό θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί αν
το κράτος δανειζόταν ένα ποσό ίσο µε την αξία όλων των ιδιωτικών
συνταξιοδοτικών λογαριασµών, όµως κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε µεγάλο

µεταβατικό κόστος το οποίο θα επιβάρυνε σηµαντικά την οικονοµική
κατάσταση της χώρας.
Τέλος, ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι τια έξοδα διαχείρισης των ατοµικών
λογαριασµών. Η κοινωνική ασφάλιση απαιτεί χαµηλά διαχειριστικά έξοδα ,
ενώ αντίθετα οι ατοµικοί λογαριασµοί εµπεριέχουν υψηλά έξοδα διαχείρισης
τα οποία θα επιβαρύνουν κυρίως τις παροχές της πρώτης γενιάς που θα
εγγραφεί στο νέο σύστηµα.

4.5. Πρότυπο σύστηµα συνταξιοδότησης
Οι ανάγκες που οδήγησαν στη δηµιουργία συνταξιοδοτικών συστηµάτων
σχετίζονταν µε την επιθυµία των ανθρώπινων κοινωνιών να διατηρήσουν ένα
δεδοµένο επίπεδο διαβίωσης και µετά την έξοδό τους από τον εργασιακό στίβο. Τα
στάδια από τα οποία πέραν τα πρώτα συνταξιοδοτικά συστήµατα και οι δυσκολίες
που κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν µε τις διαδοχικές µεταρρυθµίσεις τους, µας δίνουν
µια αρκετά καθαρή εικόνα της επιρροής που έχει η εύρυθµη λειτουργία τους στη
συνολική εικόνα ενός κράτους ή µιας κοινωνίας.
Τα ποσοστά των σηµερινών ασφαλιστικών εισφορών σε σύγκριση µε τις
εκτιµήσεις που έχουν γίνει για τις αναµενόµενες ασφαλιστικές εισφορές του έτους
2050, αποτυπώνουν την αναγκαιότητα των ασφαλιστικών µεταρρυθµίσεων στα
τρέχοντα συνταξιοδοτικά συστήµατα. Οι µέσες ασφαλιστικές εισφορές στην Ευρώπη
απέχουν αρκετά από τις αντίστοιχες των Η.Π.Α., όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα, και µάλιστα οι προβλέψεις για το 2050 ώστε να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο
παροχών (European Commission 2001 and Social Security Administration 2001)
αυξάνουν τη διαφορά αυτή.

Πίνακας 4.1 : Ποσοστό Ασφαλιστικών Εισφορών
Ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών
2001
2050
ΕΥΡΩΠΗ
Η.Π.Α.
Πηγή : European Commission 2001

16 %

27 %

12,4 %

17,8 %

Για την εκτίµηση της αξιοπιστίας των µεταρρυθµιστικών προτάσεων
χρησιµοποιούνται τρεις παράγοντες προς εξέταση:
Ο βαθµός «αναλογιστικής ισότητας» που επηρεάζει τα κίνητρα για εργασία
και γενικά τη λειτουργία της αγοράς απασχόλησης.
Ο βαθµός «κεφαλαιοποίησης» που σχετίζεται µε το επίπεδο αποταµίευσης
µιας χώρας.
Η «κατανοµή των ασφαλιστικών κινδύνων» της κάθε γενεάς, η οποία
διαµορφώνει τη χρηµατοοικονοµική ισορροπία των καθορισµένων εισφορών
και παροχών.
Οι ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις οµαδοποιούνται ανάλογα µε το σκοπό που
θα εξυπηρετήσει η εφαρµογή τους. Έτσι έχουµε παραµετρικές µεταρρυθµίσεις,
συστηµικές µεταρρυθµίσεις ή ακόµα και πρόσθετα συνταξιοδοτικά συστήµατα που
λειτουργούν συµπληρωµατικά στα ήδη υπάρχοντα.
Οι παραµετρικές µεταρρυθµίσεις στοχεύουν σε αλλαγή συγκεκριµένων
παραµέτρων, ώστε να µειωθεί το µακροχρόνιο έλλειµµα ενός συνταξιοδοτικού
συστήµατος. Το έλλειµµα αυτό, µπορεί να αντιµετωπιστεί είτε µε αύξηση των
εισφορών, είτε µε κρατική χρηµατοδότηση. Πιο συγκεκριµένα, σε ορισµένες χώρες
µειώθηκε η ονοµαστική αξία των συντάξεων (Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία) και σε
κάποιες αυξήθηκε σταδιακά η ηλικία συνταξιοδότησης (Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία)
και σε κάποιες αυξήθηκαν οι προϋποθέσεις για το συνταξιοδοτικό δικαίωµα (Βέλγιο,
Γερµανία, Η.Π.Α.). Έχει εκτιµηθεί ότι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65
έτη θα µείωνε το αναµενόµενο απαιτούµενο ποσοστό εισφορών το 2050 από 27% σε
20,5%.
Οι

συστηµικές

ασφαλιστικές

µεταρρυθµίσεις

έχουν

µακροχρόνια

αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, η συσσώρευση αποθεµατικών σήµερα µε σκοπό την
κάλυψη µελλοντικών ελλειµµάτων (Καναδάς, Η.Π.Α., Γαλλία). Σε ορισµένες χώρες
µάλιστα, εφαρµόστηκε πλήρως κεφαλαιοποιηµένο σύστηµα συντάξεων (Αργεντινή,
Μεξικό). Το Σουηδικό σύστηµα συνταξιοδότησης αποτελεί µία συστηµική
ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αφού προτείνει ριζοσπαστικές αλλαγές για τη
µακροχρόνια βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων.
Ορισµένες χώρες µετατόπισαν την ευθύνη της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης
των συνταξιοδοτικών συστηµάτων τους σε ιδιωτικούς φορείς. Στην Αγγλία για
παράδειγµα υπήρξαν συµπληρωµατικά συνταξιοδοτικά προγράµµατα ιδιωτικών
φορέων , τα οποία πρόσφεραν φοροαπαλλαγές.

Με τόσες πολλές διαφορετικές προτάσεις ασφαλιστικών µεταρρυθµίσεων ανά
τον κόσµο, γεννάται εύλογα το ερώτηµα ποιά από τις παραπάνω µεταρρυθµίσεις είναι
η ιδανική για µία χώρα της οποίας το σύστηµα συντάξεων βρίσκεται σε αδιέξοδο.
Σίγουρα η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι σύνθετη και εξαρτάται από την
οικονοµική κατάσταση της εκάστοτε χώρας και του βιοτικού επιπέδου των
ασφαλισµένων της. Σε µία ανεπτυγµένη κοινωνία του δυτικού κόσµου, τα στοιχεία
που επιθυµούν οι ασφαλισµένοι της να προστατευθούν µετά από µία µεταρρύθµιση
είναι:
•

το επίπεδο απασχόλησης

•

οι επενδύσεις

•

η κατανοµή των κινδύνων ανάµεσα στις γενεές των ασφαλισµένων

•

το τρέχον βιοτικό επίπεδο
Αυτά τα χαρακτηριστικά εµφανίζονται στην ασφαλιστική µεταρρύθµιση του

Σουηδικού µοντέλου συνταξιοδότησης. Τα δεδοµένα αυτά εξασφαλίζονται µε τη
διατήρηση «ατοµικών ονοµαστικών λογαριασµών καθορισµένης εισφοράς», χωρίς να
απαιτείται κεφαλαιοποίηση και διατηρώντας τα επίπεδα αποταµίευσης υψηλά. Οι
ατοµικοί λογαριασµοί ικανοποιούν και το αίσθηµα δικαίου για τους ασφαλισµένους,
αφού ανά πάσα στιγµή µπορούν να έχουν εικόνα του ατοµικού τους λογαριασµού.
Η ίση αυτή µεταχείριση των ασφαλισµένων που εξασφαλίζει το Σουηδικό
µοντέλο, τόσο ανάµεσα στους ασφαλισµένους της ίδιας γενεάς, όσο και διαχρονικά
ανάµεσα σε ασφαλισµένους διαφορετικών γενεών, είναι η ειδοποιός διαφορά του µε
τα Pay-As-You-Go συστήµατα καθορισµένων παροχών. Αν και το Σουηδικό µοντέλο
αποτελεί ένα κατεξοχήν σύστηµα αναλογικών παροχών, υπάρχει η ρύθµιση της
εξωγενούς χρηµατοδότησης του ταµείου από τα γενικά φορολογικά έσοδα του
κράτους, ώστε να παρέχεται µία κατώτατη σύνταξη σε όσους ασφαλισµένους δεν
κατοχυρώσουν δικαίωµα σύνταξης.
Το Σουηδικό µοντέλο, εποµένως, συγκλίνει σε µία πρότυπη ασφαλιστική
µεταρρύθµιση, αφού ικανοποιεί αρκετά από τα αιτήµατα που επιβάλλουν οι
σύγχρονοι ασφαλισµένοι. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι:
Το αίσθηµα ισότητας των ασφαλισµένων της ίδιας γενεάς ή και ανάµεσα σε
διαφορετικές γενεές, που ικανοποιείται µέσω της αναλογιστικής ισότητας.
Η εφαρµογή ενός σύνθετου συστήµατος συνταξιοδότησης Pay-As-You-Go
συνδυασµένο µε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.

Η οµαλή µετάβαση των συνταξιοδοτικών Pay-As-You-Go συστηµάτων στο
νέο σύστηµα, αφού δεν απαιτείται η ύπαρξη συσσωρευµένου κεφαλαίου.
Η διαφάνεια που παρέχεται µέσω των ατοµικών λογαριασµών ικανοποιεί τους
ασφαλισµένους και τους δίνει τη δυνατότητας να ενηµερώνονται τακτικά για
την πορεία του ατοµικού τους λογαριασµού. Η ενηµέρωση αυτή βοηθάει σε
εκτιµήσεις των µελλοντικών παροχών, ώστε οι ασφαλισµένοι να µπορούν να
κάνουν ένα οικονοµικό προγραµµατισµό και να προβούν σε πρόσθετη
ιδιωτική ασφάλιση εάν το επιθυµούν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η διαφάνεια
είναι ένα από τα βασικά αιτήµατα των ασφαλισµένων , γιατί η εµπιστοσύνη
του

εργατικού

δυναµικού

στο

σύστηµα

συνταξιοδότησης

αποτελεί

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του συστήµατος.
Η απόδοση του συστήµατος είναι ανεξάρτητη από δηµογραφικές µεταβολές,
αφού οι εισφορές λειτουργούν εξατοµικευµένα και δε µεταφέρουν
υποχρεώσεις µίας γενεάς σε επόµενη.
Η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης, ανάλογα την επιθυµία του κάθε
ασφαλισµένου,

διατηρώντας

όµως

ένα

ελάχιστο

ηλικιακό

όριο

συνταξιοδότησης.
Η ενίσχυση της αποταµίευσης και της οικονοµικής ανάπτυξης.
Το συνταξιοδοτικό µοντέλο είναι κατανοητό από το µέσο πολίτη.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτυπώνουν τη µορφή ενός πρότυπου
συστήµατος

συνταξιοδότησης,

ικανοποιώντας

τόσο

τις

απαιτήσεις

των

ασφαλισµένων, όσο και τις ανάγκες βιωσιµότητας των συστηµάτων συνταξιοδότησης
στα δεδοµένα των σύγχρονων κοινωνιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
5.1 Συµπεράσµατα
Από το ξεκίνηµα της παρούσας µελέτης ήταν εµφανές ότι το ασφαλιστικό
πρόβληµα είναι ένα ακανθώδες θέµα που ταλανίζει την οικονοµία πολλών χωρών σε
διεθνές επίπεδο και επιζητά άµεση λύση. Ανάµεσα σε αυτές τις χώρες δεν θα
µπορούσε να µην είναι και η Ελλάδα, της οποίας το συνταξιοδοτικό σύστηµα απαιτεί
άµεσες και διαρθρωτικές αλλαγές.
Όπως παρουσιάστηκε στη συνέχεια, λύση σε αυτό το πρόβληµα και µία
ανάσα στην οικονοµία των χωρών µπορεί να δώσει µια αναδιάρθρωση του
ασφαλιστικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, η λεγόµενη «ιδιωτικοποίηση» του
ρίσκου µέσω της εφαρµογής του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικών συστηµάτων θα
µπορούσε να στηρίζει το έκαστε συνταξιοδοτικό σύστηµα, καλύπτοντας το κενό που
δεν µπορεί το ίδιο το κράτος.
Παρ’ όλα αυτά, ένα τέτοιο εγχείρηµα απαιτεί πολλές προϋποθέσεις για να
καρποφορήσει. Προϋποθέσεις που εξ ορισµού τα περισσότερα κράτη δεν µπορούν να
καλύψουν. Στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα ο ασφαλισµένος έρχεται αντιµέτωπος
µε µια σειρά από επιλογές προκειµένου να ενισχύσει την ασφάλισή του. Εποµένως, οι
εργαζόµενοι πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις για να αποφασίσουν για το
µέλλον τους. Επιπλέον, «ιδιωτικοποίηση» του ρίσκου σηµαίνει µετακύλιση του από
τους εργοδότες στους εργαζοµένους. Έτσι, η ανάληψη του κινδύνου σε συνδυασµό
µε την έλλειψη των απαραίτητων ικανοτήτων µπορεί να επιβαρύνει σηµαντικά την
ευηµερία ενός ατόµου.
Η ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς προϋποθέτει την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας και, σε δεύτερη φάση, η ασφαλιστική αγορά µπορεί να
λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής την οικονοµικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη της
οικονοµίας, µε βάση την προηγούµενη ανάλυση, θα επέλθει µόνο εάν δηµιουργηθεί
µια νέα δηµόσια διοίκηση , απαλλαγµένη από τη δυνατότητα πολιτικών
παρεµβάσεων. Αυτή είναι η αναγκαία συνθήκη. Η ικανή συνθήκη είναι η έναρξη ενός
νέου κύκλου χρηµατοδότησης της οικονοµίας και των επενδύσεων.
Στο νέο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον που θα δηµιουργηθεί στη
χώρα, το κέντρο βάρους θα µετακινηθεί από το «δηµόσιο» στο «ιδιωτικό». Στον
τοµέα της διαχείρισης των κινδύνων, τα άτοµα και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
αντιµετωπίζουν τα ζηµιογόνα ενδεχόµενα µε ιδία µέσα και όχι να βασίζονται στο

κράτος, στην έκταση που αυτό συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτή είναι µια τάση που θα
επικρατήσει σε όλη την ανεπτυγµένη ∆ύση.
Το νέο ισοζύγιο στη διαχείριση των κινδύνων δεν συνεπάγεται την
αντικατάσταση του ρόλου του κράτους από τις ασφαλιστικές αγορές. Αυτό που θα
συµβεί είναι η δηµιουργία συµπληρωµατικών ιδιωτικών σχηµάτων ασφάλισης, τα
οποία θα λειτουργούν παράλληλα µε τα δηµόσια συστήµατα. Αυτό είναι το βασικό
µήνυµα αυτής της µελέτης.
Η µετάβαση της ασφαλιστική αγοράς από τη σηµερινή φάση της υπανάπτυξης
στη φάση της ανάπτυξης προϋποθέτει τη σταδιακή δηµιουργία ορισµένων υποδοµών,
θεσµών και λειτουργιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και τη δραστική
αναβάθµιση των ενεργειών της ίδιας της ασφαλιστικής αγοράς.
Η σηµαντικότερη προϋπόθεση είναι η αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς
και των φορέων της. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει πληγεί καίρια στο θέµα
αυτό από τις συνεχείς ανακλήσεις περίπου 70 αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών
επιχειρήσεων στα τελευταία τριάντα χρόνια. Εποµένως, χρειάζεται συγκέντρωση
δυνάµεων µε τη δηµιουργία µεγάλων µονάδων µέσω συγχωνεύσεων, µεταβίβαση
χαρτοφυλακίων ασφάλισης και οµαλή διαδικασία ρευστοποίησης ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, χωρίς προσφυγή πλέον στο έσχατο µέτρο της ανάκλησης άδειας
λειτουργίας. Η Κυβέρνηση και η Εποπτική Αρχή πρέπει να επεξεργαστούν το νέο
πλαίσιο άσκησης της εποπτείας.
Η Εποπτική Αρχή στοχεύει στην οριοθέτηση του χώρου των µεγάλων και
αξιόπιστων εταιρειών, οι οποίες θα ασκούν όλους τους κλάδους ασφάλισης και
ιδιαίτερα αυτούς των συντάξεων και υγείας, Οι υπόλοιπες θα περιοριστούν σε
ορισµένους κλάδους γενικών ασφαλίσεων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αδήριτη
νοµοτέλεια και του νέου κανονιστικού πλαισίου Solvency II, του οποίου ο
πραγµατικός στόχος είναι η «συγκέντρωση» του ασφαλιστικού τοµέα στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών προώθησε στις
αρχές του 2013 νοµοθετική ρύθµιση για τη δηµιουργία κινήτρων για συγχωνεύσεις
ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι υπό
συγχώνευση επιχειρήσεις θα κατάρτιζαν βιώσιµο επιχειρησιακό σχέδιο που θα
εγκρινόταν από την Εποπτική Αρχή, και µόνο τότε το νέο σχήµα θα λάµβανε
οµόλογα του «Νόµου Αλογοσκούφη» (τα οποία είχαν χρησιµοποιηθεί για την
κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών). Η πρωτοβουλία του υπουργείου ήταν εύλογη
διότι το «κούρεµα των οµολόγων» προκάλεσε µεγάλη µείωση στα αποθεµατικά των

εταιρειών, χωρίς οι ίδιες να έχουν καµία ευθύνη. Η επίκαιρη και απόλυτη θεµιτή
επιδίωξη του Υπουργείου Οικονοµικών συνάντησε τη συνδυασµένη και εξαιρετικά
αποτελεσµατική αντίδραση της τρόικας και της Εποπτικής Αρχής µε αποτέλεσµα την
ακύρωση οποιασδήποτε σχετικής προοπτικής.
Μία δεύτερη προϋπόθεση για τη µετάβαση της ασφαλιστικής αγοράς στη
φάση της ανάπτυξης είναι η δηµιουργία κουλτούρας για σχήµατα σύµπραξης
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στη διαχείριση των κινδύνων και η επεξεργασία
ολοκληρωµένων προτάσεων προς την Πολιτεία για την τεκµηρίωση του
συµπληρωµατικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης. Το καθήκον αυτό ανήκει στην
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και επιβάλλεται από την πλήρη αδυναµία της
δηµόσιας διοίκησης όχι µόνο να επεξεργαστεί αλλά και να αξιολογήσει τέτοια
θέµατα. Εποµένως, οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να είναι αναλυτικές, να
τεκµηριώνουν το κοινωνικό όφελος και να περιέχουν συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών έχει καθήκον να εκπονήσει, το
ταχύτερο δυνατόν, προτάσεις συνεργασίας του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα για
ασφαλίσεις υγείας και συντάξεων. Η παρούσα µελέτη έχει αποδείξει ότι τουλάχιστον
στον τοµέα του συνταξιοδοτικού συστήµατος υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες για την
επέκταση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης και τη δηµιουργία µιας κρίσιµης
ασφαλιστικής ύλης που θα επιτρέψει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά να περάσει
στην κατηγορία των ανεπτυγµένων αγορών.
Η τρίτη προϋπόθεση για τη µετάβαση της ασφαλιστικής αγοράς στη φάση
της ανάπτυξης απαιτεί την ενίσχυση της εξωστρέφειας και του σεληνοκεντρικού
προσανατολισµού της αγοράς, µε τη συστηµατική ενηµέρωση του ασφαλιστικού
κλάδου αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας πάνω σε επίκαιρα θέµατα ειδικού αλλά και
γενικότερου επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στις θετικές
επιδράσεις των ασφαλιστικών θεσµών στην ευρύτερη κοινωνία. Υπεύθυνοι για την
υλοποίηση του στόχου αυτού είναι οι συλλογικοί φορείς της ασφαλιστικής αγοράς.
Τα µέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού περιλαµβάνουν τη διεύρυνση και
επέκταση της ασφαλιστικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια
εκπαίδευση και τη διενέργεια ενηµερωτικών σεµιναρίων σε δηµόσιες υπηρεσίες και
οργανισµούς, ενέργειες δηµοσιότητας υψηλού κύρους, ενηµερωτικές καµπάνιες,
σύναψη συµµαχίας µε καταναλωτικές οργανώσεις, οργάνωση συστηµατικού
Lobbying της αγοράς στα κέντρα εξουσίας, απλοποίηση ασφαλιστηρίων και χρήση
σύγχρονης τεχνολογίας για το διακανονισµό ζηµιών.

Τέταρτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αγοράς είναι η βελτίωση του
ανθρώπινου δυναµικού και η αναβάθµιση των δικτύων πωλήσεων ασφαλιστικών
προϊόντων. Το έργο αυτό πρέπει να αναλάβει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών
Σπουδών, µε την προσφορά κλαδικής εκπαίδευσης/κατάρτισης/εξειδίκευσης υψηλού
επιπέδου και ποιότητας, στην ασφαλιστική και χρηµατοοικονοµική αγορά, µε βάση
τις εξελίξεις της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και την Αµερική. Η
επανεκπαίδευση των δικτύων όλων των µορφών, Agencies και Πρακτορείων, πρέπει
να αποτελέσει τον νέο στρατηγικό προσανατολισµό της ασφαλιστικής αγοράς στην
επόµενη τριετία, µε στόχο την Πιστοποίηση όλων σε επίπεδο ∆’, διότι µόνο
ασφαλιστικοί σύµβουλοι αυτού του επιπέδου θα είναι σε θέση να συµβουλεύουν
αποτελεσµατικά τους πολίτες για προϊόντα συντάξεων/υγείας/ µακροχρόνιας
φροντίδα κ.λ.π., σε καθεστώς διαφάνειας και αξιοπιστίας. Μόνο κάτω από τέτοιες
προϋποθέσεις θα µπορέσουν τα δίκτυα των ασφαλιστικών εταιρειών να συµβάλουν
στην ανάπτυξη των εργασιών που θα δηµιουργήσει το νέο και ευνοϊκότερο ισοζύγιο
µεταξύ ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης, και να σταθούν ανταγωνιστικά προς τα
αντίστοιχα δίκτυα που ετοιµάζουν οι τραπεζικοί οργανισµοί.
Παράλληλα, µε την εκπαίδευση των δικτύων, πρέπει οι ασφαλιστικές
εταιρείες να φροντίζουν για τη συνεχή εκπαίδευση των υφιστάµενων στελεχών τους,
καθώς και για την εκµετάλλευση των νέων τεχνολογιών στην εσωτερική τους
οργάνωση και την ανάπτυξη των νέων καναλιών πρόσκτησης εργασιών.
Τέλος, εξίσου σηµαντική µε την πρώτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
ασφαλιστικής αγοράς είναι η αναβάθµιση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
των ασφαλιστικών εταιρειών. Σχετικές µελέτες έχουν τεκµηριώσει τη χαµηλή
αποδοτικότητα (efficiency) των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών.12 Οι ανάγκες
εφαρµογής των τριών πυλώνων του Solvency II θα επιβάλουν στις ασφαλιστικές
εταιρείες την άµεση αναδιοργάνωση του τρόπου οργάνωσης, λειτουργίας, εταιρικής
διακυβέρνησης και εµφάνισης των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Η αναδιοργάνωση
αυτή θα έχει µεγάλο κόστος, ιδιαίτερα για τις ασφαλιστικές που δεν µπορούν να
αναθέσουν αυτό τον ρόλο στις µητρικές εταιρείες, και στη συνέχεια θα απαιτήσουν
συνεχή στάθµιση των κινδύνων µε αντίστοιχες επιπτώσεις στις κεφαλαιακές
απαιτήσεις και στις αποδόσεις των επενδύσεων των µετόχων. Η επιβάρυνση των
ασφαλιστικών εταιρειών στο εγγύς µέλλον από τους παράγοντες αυτούς θα
12
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προκαλέσει συνεχείς ανακατατάξεις στην εγχώρια αγορά και τότε θα διαπιστωθεί
ακριβώς, αλλά δυστυχώς εκ των υστέρων, το κόστος της µη έγκαιρης διενέργειας των
αναγκαίων συγχωνεύσεων.
Εν κατακλείδι, το εγχείρηµα της αναµόρφωσης του συνταξιοδοτικού
συστήµατος είναι λογικό να έχει δύο όψεις. Αρκετές οικονοµίες διεθνώς κατάφεραν
να

χρησιµοποιήσουν

αποτελεσµατικά

την

καινοτοµία

αυτή,

άλλες

φορές

αποκλειστικά και άλλες σε συνδυασµό µε το πρότερο παραδοσιακό σύστηµα. Όµως,
αν δούµε από µικροοικονοµική σκοπιά τον κάθε ασφαλισµένο, η ευηµερία του
φαίνεται να επιβαρύνεται από την δράση αυτή. ∆ηλαδή, η ιδιωτικοποίηση του ρίσκου
είµαι µια µέθοδος που µπορεί να αποδώσει µόνο κάτω από συγκεκριµένες
προϋποθέσεις, όπως την προσεκτική καθοδήγηση του ασφαλισµένου µέσω
προεπιλογών και άλλων εργαλείων που θα του δώσουν µια αίσθηση ασφάλειας.
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