
Αναλογιςτικι Μελζτθ ΤΑΙΣΥΤ 2007 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ 
 
Ι. Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΟΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΑΙΣΗΚΕ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΗΜΕΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ: 
 
1. Στο κεφαλαιοποιθτικό ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ, 
 

2. Στθν εξακρίβωςθ τθσ μακροχρόνιασ βιωςιμότθτασ όλων των Κλάδων του, υπό τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: 

2.1. Τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ επάρκειασ των αποκεματικϊν, ϊςτε να καλφπτουν, ςε παροφςεσ 
αξίεσ, τισ υποχρεϊςεισ του ΤΑΙΣΥΤ, ζναντι των προςδοκϊμενων απαιτιςεων επί των παροχϊν, 
των ιδθ εν ενεργεία αςφαλιςμζνων, των ιδθ ςυνταξιοφχων κακϊσ και των ενδεχομζνων 
δικαιοδόχων αυτϊν. 
2.2. Τθσ επίςθσ επιπρόςκετθσ εξαςφάλιςθσ τθσ επάρκειασ των αποκεματικϊν, ϊςτε να 
καλφπτουν, ςε παροφςεσ αξίεσ, τισ υποχρεϊςεισ του ΤΑΙΣΥΤ ζναντι των αναμενόμενων 
απαιτιςεων επί των παροχϊν από τουσ αςφαλιςμζνουσ που κα ενταχκοφν το Ταμείο κατά τα 
επόμενα 50 ζτθ, κακϊσ και των ενδεχομζνων δικαιοδόχων αυτϊν. 

 

3. Στισ παραδοχζσ τθσ μελζτθσ, κακϊσ και ςτθν ακρίβεια και ποιότθτα των, ανά αςφαλιςμζνο και 
ςυνταξιοφχο ςτο ΤΑΙΣΥΤ, ςτοιχείων όπωσ μασ εδόκθςαν. 
 

Αυτονόθτο είναι ότι τα αποτελζςματα των αναλογιςτικϊν ιςοηυγίων ζχουν άμεςθ ςυναρτθςιακι 
ςχζςθ με τισ παραδοχζσ τθσ μελζτθσ κακϊσ και τα ανωτζρω βαςικά ςθμεία αναφοράσ τθσ 
ςτρατθγικισ τθσ όλθσ αναλογιςτικισ ανάπτυξθσ. 
 
ΙΙ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΙΟΖΤΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΖΤΓΙΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΡΟΩΝ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 
 
Ππωσ αναφζρουμε ςτο κεφάλαιο ΡΑΑΔΟΧΕΣ, εκπονιςαμε 4 εναλλακτικά ςενάρια ευαιςκθςίασ 
(μακροχρόνιο αναλογιςτικό ιςοηφγιο) ςχετικά με τθν εξζλιξθ των εςόδων από το αγγελιόςθμο, τα 
οποία παρατίκενται ανά Κλάδο ςτθ ςυνζχεια: 
 
II.1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΙΟΖΤΓΙΩΝ 
 

 
 
 

Α. ΚΛΑΔΟ ΤΝΣΑΞΗ 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρροτεινόμενεσ διατάξεισ 

ΕΝΑΡΙΟ 1: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 

τον πλθκωριςμό (αφξθςθ 0% ςε ςτακερζσ 

τιμζσ) 

206.985,6 264.907,6 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 1 

ποςοςτιαία μονάδα άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 1% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

149.567,8 207.489,9 

ΕΝΑΡΙΟ 3: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 2 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 2% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

73.069,1 130.991,2 

ΕΝΑΡΙΟ 4: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 3 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 3% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

+30.032,3 27.889,8 

Αναλογιςτικό ζλλειμμα () ι πλεόναςμα (+) ςε χιλ. ευρϊ



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Β. ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρροτεινόμενεσ διατάξεισ 

ΕΝΑΡΙΟ 1: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 

τον πλθκωριςμό (αφξθςθ 0% ςε ςτακερζσ 

τιμζσ) 

164.834,6 171.808,6 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 1 

ποςοςτιαία μονάδα άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 1% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

154.795,7 161.769,6 

ΕΝΑΡΙΟ 3: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 2 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 2% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

141.420,7 148.394,6 

ΕΝΑΡΙΟ 4: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 3 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 3% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

123.394,4 130.368,3 

Αναλογιςτικό ζλλειμμα () ι πλεόναςμα (+) ςε χιλ. ευρϊ

Γ. ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρροτεινόμενεσ διατάξεισ 

ΕΝΑΡΙΟ 1: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά τον 

πλθκωριςμό (αφξθςθ 0% ςε ςτακερζσ τιμζσ) 
29.028,9 37.178,6 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 1 

ποςοςτιαία μονάδα άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 1% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

19.029,9 27.179,6 

ΕΝΑΡΙΟ 3: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 2 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 2% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

5.708,1 13.857,8 

ΕΝΑΡΙΟ 4: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 3 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 3% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

+12.246,4 +4.096,7

Αναλογιςτικό ζλλειμμα () ι πλεόναςμα (+) ςε χιλ. ευρϊ

Δ. ΚΛΑΔΟ ΑΘΕΝΕΙΑ 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρροτεινόμενεσ διατάξεισ 

ΕΝΑΡΙΟ 1: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά τον 

πλθκωριςμό (αφξθςθ 0% ςε ςτακερζσ τιμζσ) 
311.196,0 404.693,5 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 1 

ποςοςτιαία μονάδα άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 1% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

291.189,6 384.687,1 

ΕΝΑΡΙΟ 3: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 2 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 2% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

264.534,8 358.032,3 

ΕΝΑΡΙΟ 4: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 3 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ 

(αφξθςθ 3% ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

228.610,7 322.108,2 

Αναλογιςτικό ζλλειμμα () ι πλεόναςμα (+) ςε χιλ. ευρϊ

Ε. ΚΛΑΔΟ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ ΞΕΝΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ΕΝΑΡΙΟ 1: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά τον 

πλθκωριςμό (αφξθςθ 0% ςε ςτακερζσ τιμζσ) 

Αναλογιςτικό ζλλειμμα () ι πλεόναςμα (+) ςε χιλ. ευρϊ

+14.002,5

Σ. ΚΛΑΔΟ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΦΩΣΟΕΙΔΗΕΟΓΡΑΦΩΝ

& ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΣΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΗΛΕΟΡΑΗ

3 ζτθ 2 ζτθ

ΕΝΑΡΙΟ 1: Αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά τον πλθκωριςμό 

(αφξθςθ 0% ςε ςτακερζσ τιμζσ)
+60.188,6 +54.519,3 +53,915,7

Αναλογιςτικό ζλλειμα () ι πλεόναςμα (+) ςε χιλ. ευρϊ

Ρροτεινόμενεσ διατάξεισ
(παραμονι ςτισ αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ)

Ιςχφουςεσ 

διατάξεισ



ΙΙ.2 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΙΟΖΤΓΙΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΡΟΩΝ 
 
Α. ΚΛΑΔΟ ΤΝΣΑΞΗ 

 
Τα αποκεματικά μθδενίηονται μετά το 50

ο
 ζτοσ, τόςο με βάςθ τισ ιςχφουςεσ όςο και με βάςθ τισ προτεινόμενεσ 

ρυκμίςεισ. 

 
Β. ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

 
Τα αποκεματικά μθδενίηονται από το 40

ο
  - 48

ο
  ζτοσ με βάςθ τα ςενάρια και τισ ιςχφουςεσ ι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ. 

 
Γ. ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 
* Τα αποκεματικά μθδενίηονται μετά το 45

ο
  ζτοσ. 

** Τα εμφανιηόμενα ελλείμματα είναι πρόςκαιρα λόγω μεγάλου αρικμοφ εξερχομζνων από το 26
ο
  - 37

ο
  ζτοσ και ςτθ 

ςυνζχεια μετατρζπονται ςε πλεονάςματα. 

 
Δ. ΚΛΑΔΟ ΑΘΕΝΕΙΑ 

 
Τα αποκεματικά μθδενίηονται από το 25

ο
  - 30

ο
  ζτοσ με βάςθ τα ςενάρια και τισ ιςχφουςεσ ι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ. 

 
Ε. ΚΛΑΔΟ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ ΞΕΝΟΤ ΣΤΠΟΤ 
Ο Κλάδοσ είναι μακροχρόνια πλεοναςματικόσ 
 
Σ. ΚΛΑΔΟ ΚΤΡΙΑ ΦΩΣΟΕΙΔΗΗΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΣΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΗΛΕΟΡΑΗ 
Ο Κλάδοσ είναι μακροχρόνια πλεοναςματικόσ τόςο με τισ ιςχφουςεσ όςο και με τισ προτεινόμενεσ 
διατάξεισ 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρροτεινόμενεσ διατάξεισ 

Σενάριο 1 0% 32
ο
 ζτοσ 31

ο
 ζτοσ 

Σενάριο 2 1% 34ο ζτοσ 32ο ζτοσ 

Σενάριο 3 2% 37ο ζτοσ 35ο ζτοσ 

Σενάριο 4 3%  

Αφξθςθ αγγελιοςιμου 

(ςτακερζσ τιμζσ) 

Μζςθ τιμι του χρονικοφ ςθμείου εμφάνιςθσ ελλείμματοσ Αρικμόσ 

Σεναρίου 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρροτεινόμενεσ διατάξεισ 

Σενάριο 1 0% 25ο ζτοσ 24ο ζτοσ 

Σενάριο 2 1% 26ο ζτοσ 24ο ζτοσ 

Σενάριο 3 2% 27ο ζτοσ 25ο ζτοσ 

Σενάριο 4 3% 28ο ζτοσ 27ο ζτοσ 

Αρικμόσ 

Σεναρίου 

Αφξθςθ αγγελιοςιμου 

(ςτακερζσ τιμζσ) 

Μζςθ τιμι του χρονικοφ ςθμείου εμφάνιςθσ ελλείμματοσ 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρροτεινόμενεσ διατάξεισ 

Σενάριο 1 0% 24ο ζτοσ* 24ο ζτοσ* 

Σενάριο 2 1% 24ο ζτοσ* 24ο ζτοσ* 

Σενάριο 3 2% 26ο ζτοσ** 24ο ζτοσ** 

Σενάριο 4 3% 28ο ζτοσ** 27ο ζτοσ** 

Αρικμόσ 

Σεναρίου 

Αφξθςθ αγγελιοςιμου 

(ςτακερζσ τιμζσ) 

Μζςθ τιμι του χρονικοφ ςθμείου εμφάνιςθσ ελλείμματοσ 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρροτεινόμενεσ διατάξεισ 

Σενάριο 1 0% 15ο ζτοσ 12ο ζτοσ 

Σενάριο 2 1% 16ο ζτοσ 13ο ζτοσ 

Σενάριο 3 2% 17ο ζτοσ 14ο ζτοσ 

Σενάριο 4 3% 18ο ζτοσ 15ο ζτοσ 

Αρικμόσ 

Σεναρίου 

Αφξθςθ αγγελιοςιμου 

(ςτακερζσ τιμζσ) 

Μζςθ τιμι του χρονικοφ ςθμείου εμφάνιςθσ ελλείμματοσ 



II3. Από τα αποτελζςματα των αναλογιςτικών ιςοηυγίων και των ιςοηυγίων χρθματοροών που 
εκτίκενται ανωτζρω προκφπτει ότι: 
 

α. Ο Κλάδοσ φνταξθσ, με βάςθ τισ ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ, εφόςον τα ζςοδα από τθν ειςφορά από 
τζλθ και δικαιϊματα (αγγελιόςθμο) αυξθκοφν ςτο μζλλον κατά 3 τουλάχιςτον μονάδεσ άνω του 
πλθκωριςμοφ ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ, δεν κα αντιμετωπίςει οικονομικό πρόβλθμα 
μακροχρόνια. Με βάςθ τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ μακροχρόνιασ 
βιωςιμότθτασ αυτοφ, κα πρζπει τα ζςοδα από αγγελιόςθμο να αυξθκοφν λίγο περιςςότερο. 
Θα πρζπει να ςθμειωκεί πάντωσ ότι, το ζλλειμμα με βάςθ το ςενάριο 3 των προτεινομζνων 
ρυκμίςεων είναι πολφ μικρό ανερχόμενο ςτο 2,5% του ενεργθτικοφ. 
Είναι προφανζσ ότι το Ταμείο κα αντιμετωπίςει πρόβλθμα ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ αφξθςθσ του 
εν λόγω εςόδου από αγγελιόςθμο, ςε κάκε περίπτωςθ όμωσ αυτό κα ςυμβεί μετά τθν πάροδο 30 
ετϊν τόςο με βάςθ τισ ιςχφουςεσ όςο και με βάςθ τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ. 
 

β. Ο Κλάδοσ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ κα αντιμετωπίςει οικονομικό πρόβλθμα μακροχρόνια με 
βάςθ τισ ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ ακόμθ και με αφξθςθ τθσ ειςφοράσ από τζλθ και δικαιϊματα 
(αγγελιόςθμο) κατά 3 μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ ετθςίωσ, το οποίο πρόβλθμα επιτείνεται με 
τθ εφαρμογι των προτεινομζνων ρυκμίςεων. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ αυτό κα ςυμβεί μετά τθν 
πάροδο 24 ετϊν.  
Για τθν μακροχρόνια βιωςιμότθτα του Κλάδου κα πρζπει να λθφκοφν μζτρα, όπωσ αφξθςθ των 
ειςροϊν ι ςυγκράτθςθ των δαπανϊν ι ςυνδυαςμόσ των δφο. Η αφξθςθ των ειςροϊν κα μποροφςε 
να επιτευχκεί με ζνα ςυνδυαςμό αυξιςεων των ειςφορϊν των αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν και 
του ποςοφ του αγγελιοςιμου. 
 

γ. Ο Κλάδοσ Πρόνοιασ , τόςο με βάςθ τισ ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ όςο και με βάςθ τισ προτεινόμενεσ 
ρυκμίςεισ, εφόςον τα ζςοδα από τθν ειςφορά από τζλθ και δικαιϊματα (αγγελιόςθμο) αυξθκοφν 
ςτο μζλλον κατά 3 τουλάχιςτον μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ ετθςίωσ ςε ςτακερζσ τιμζσ, δεν κα 
αντιμετωπίςει οικονομικό πρόβλθμα μακροχρόνια.  
Θα πρζπει να ςθμειωκεί πάντωσ ότι με βάςθ το ςενάριο 3 (αφξθςθ αγγελιοςιμου κατά 2 μονάδεσ 
άνω του πλθκωριςμοφ ετθςίωσ) τα εμφανιηόμενα αναλογιςτικά ελλείμματα του Κλάδου είναι μικρά 
ανερχόμενα ςε 3,4% και 7,8% του ενεργθτικοφ αντίςτοιχα. 
 

δ. Ο Κλάδοσ Αςκζνειασ κα αντιμετωπίςει μεγάλο οικονομικό πρόβλθμα μακροχρόνια με βάςθ τισ 
ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ, ακόμθ και με αφξθςθ τθσ ειςφοράσ από τζλθ και δικαιϊματα (αγγελιόςθμο) 
κατά 3 μονάδεσ άνω του πλθκωριςμοφ ετθςίωσ.  
Το πρόβλθμα αυτό επιτείνεται ςθμαντικά με τθ εφαρμογι των προτεινομζνων ρυκμίςεων, κυρίωσ 
όςον αφορά ςτισ ρυκμίςεισ για τισ καταςκθνϊςεισ και τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ. Επειδι δε οι 
δαπάνεσ αςκενείασ είναι γενικά απρόβλεπτεσ, το ζλλειμμα μπορεί να εμφανιςτεί και νωρίτερα του 
15ου ι 12ου ζτουσ που προκφπτει από τα αποτελζςματα τω ιςοηυγίων χρθματοροϊν αντίςτοιχα με 
βάςθ τισ ιςχφουςεσ ι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ.  
Το Ταμείο κα πρζπει να λάβει μζτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ του Κλάδου. Μεταξφ των 
μζτρων αυτϊν κα μποροφςε να είναι θ αφξθςθ των ειςφορϊν και του εςόδου του αγγελιοςιμου 
και κυρίωσ θ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν αςκενείασ και των λοιπϊν εκροϊν του Κλάδου. 
 

ε. Ο Κλάδοσ Ανταποκριτών Ξζνου Σφπου δεν εμφανίηει οικονομικό πρόβλθμα, υπό τθν 
προχπόκεςθ βζβαια επαλικευςθσ των παραδοχϊν που ζχουμε κεωριςει για τθν εξζλιξθ των 
ςχετικϊν μεγεκϊν. 
 

ςτ. Ο Κλάδοσ Φωτοειδθςεογράφων & Εικονολθπτών Επικαίρων Σθλεόραςθσ δεν εμφανίηει 
οικονομικό πρόβλθμα, τόςο με τισ ιςχφουςεσ όςο με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ, υπό τθν 
προχπόκεςθ βζβαια επαλικευςθσ των παραδοχϊν που ζχουμε κεωριςει για τθν εξζλιξθ των 
ςχετικϊν μεγεκϊν. 



II4. ε ςυνζχεια των εκτεκζντων ανωτζρω κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τα ακόλουκα: 
 
α. Ενδεχομζνωσ θ οικονομικι κατάςταςθ του Κλάδου Επικουρικισ Αςφάλιςθσ κα επιβαρυνκεί από 
τθν υποχρζωςθ καταβολισ παροχϊν με βάςθ τισ αρχζσ τθσ διαδοχικισ αςφάλιςθσ από 
αςφαλιςμζνουσ τουσ οποίουσ το Ταμείο δεν μπορεί να παρακολουκιςει επειδι κάνουν λίγα 
θμερομίςκια και ςτρζφονται προσ άλλουσ επαγγελματικοφσ τομείσ. 
 
β. Πςον αφορά ςτθν απόδοςθ από τον πόρο του αγγελιοςιμου των Κλάδων Ανταποκριτϊν Ξζνου 
Τφπου και Φωτοειδθςεογράφων & Εικονολθπτϊν Επικαίρων Τθλεόραςθσ, ςτουσ Κλάδουσ 
Επικοφρθςθσ, Ρρόνοιασ και Αςκζνειασ, ςθμειϊνουμε ότι θ απόδοςθ αυτι γίνεται μζχρι ςιμερα με 
βάςθ αρικμό αςφαλιςμζνων του Κλάδου Σφνταξθσ μεγαλφτερο από αυτόν που καταβάλλει ςε 
τακτικι βάςθ ςτο Ταμείο. Για το λόγο αυτό, με βάςθ τα οικονομικά ςτοιχεία του 2006 και τουσ 
αρικμοφσ αςφαλιςμζνων ςτουσ οποίουσ βαςίςκθκε θ μελζτθ, υπολογίςαμε τα κατωτζρω ποςοςτά 
για τθν ανωτζρω απόδοςθ τα οποία διαφοροποιοφνται λίγο ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα του Ταμείου: 
 

 
 
Τα ποςοςτά του ανωτζρω πίνακα, εφόςον υιοκετθκοφν από το Ταμείο, επθρεάηουν ελάχιςτα τα 
αποτελζςματα των αναλογιςτικϊν ιςοηυγίων και χρθματοροϊν που εκτίκενται ανωτζρω, ςε κάκε 
περίπτωςθ πάντωσ ςυντελοφν ςτθν ενίςχυςθ των εςόδων των ωσ άνω τριϊν Κλάδων, χωρίσ να 
δθμιουργείται πρόβλθμα ςτουσ Κλάδουσ Ανταποκριτϊν Ξζνου Τφπου και Φωτοειδθςεογράφων. 
 
γ. Σχετικά με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ για αλλαγι αςφαλιςτικισ κατθγορίασ των 
Φωτοειδθςεογράφων & Εικονολθπτϊν Επικαίρων Τθλεόραςθσ μετά παραμονι 3 ι 2 ετϊν ςτθν 
προθγοφμενθ κατθγορία, ςθμειϊνουμε ότι, ναι μεν, όπωσ αναφζρουμε ςτο κεφάλαιο 
«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΡΑΑΔΟΧΕΣ-ΣΕΝΑΙΑ», τα αποτελζςματα από τθ εφαρμογι των δφο ανωτζρω 
εναλλακτικϊν προτάςεων ελάχιςτα διαφζρουν, θ πρόταςθ όμωσ για παραμονι 3 ετϊν ςε κάκε 
περίπτωςθ είναι ευνοϊκότερθ για τουσ Κλάδουσ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ, Ρρόνοιασ και Αςκζνειασ. 
 
δ. Για τουσ Κλάδουσ Σφνταξθσ, Επικουρικισ Αςφάλιςθσ, Ρρόνοιασ και Αςκζνειασ, κα κζλαμε να 
επιςθμάνουμε ότι , εκτόσ του αγγελιοςιμου, ςτθ εμφάνιςθ των μεγάλων ετθςίων πλεοναςμάτων 
των κλάδων ςιμερα ςυντελεί θ ςχζςθ ςυνταξιοφχου –αςφαλιςμζνου θ οποία ςιμερα είναι 1: 8 
περίπου. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα επόμενα ζτθ ςταδιακά οι ςυνταξιοφχοι κα αυξάνονται με 
ταχφτερο ρυκμό από τουσ αςφαλιςμζνουσ, αναμζνεται μείωςθ των πλεοναςμάτων αυτϊν. 
Ππωσ αναφζρουμε και ςτο κεφάλαιο «ΡΑΑΔΟΧΕΣ», κριτιριο τθσ βιωςιμότθτασ ενόσ Ταμείου 
μακροχρόνια και μοναδικό εργαλείο με βάςθ το οποίο μποροφν να λθφκοφν αποφάςεισ για το 
μζλλον ενόσ φορζα, αποτελεί θ αναλογιςτικι μελζτθ θ οποία, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα 
αναγκαία πλθκυςμιακά και οικονομικά ςτοιχεία καταδεικνφει τθν οικονομικι ιςορροπία αυτοφ ςε 
μακροχρόνια βάςθ. 
Γενικότερα τα αποτελζςματα τθσ Αναλογιςτικισ Μελζτθσ βαςίηονται, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν 
ανωτζρω παράγραφο I.3, ςτθν ποιότθτα των ςτοιχείων ανά αςφαλιςμζνο και ςυνταξιοφχο του 
ΤΑΙΣΥΤ που μασ εδόκθςαν, αλλά και ςτο πλαίςιο των παραδοχϊν, κατά τα αναφερόμενα ςτο 
κεφάλαιο 3 τθσ μελζτθσ.  
Επειδι όμωσ και τα δθμογραφικά ςτοιχεία και το πλαίςιο παραδοχϊν διαφοροποιοφνται με τθν 
πάροδο του χρόνου, για τον λόγο αυτό κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τθν αναγκαιότθτα για τθν 
εκπόνθςθ, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (π.χ ανά 3 ζτθ), αντίςτοιχθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ  

Κλάδοσ

Επικοφρθςθσ 3,40% 3,00%

Ρρόνοιασ 3,40% 3,00%

Αςκζνειασ 6,90% 6,20%

φνολο 13,70% 12,20%

Ανταποκριτϊν Ξζνου Τφπου Φωτοειδθςεογράφων και Εικονολθπτϊν



(α) βάςει των εκάςτοτε δθμογραφικϊν, μικροοικονομικϊν και μακροοικονομικϊν δεδομζνων του 
ΤΑΙΣΥΤ και τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ γενικότερα και (β) για το λόγο ότι το θ μακροχρόνια 
βιωςιμότθτα του Ταμείου ςτθρίηεται ςε παράγοντεσ οι οποίοι μπορεί εφκολα να μεταβλθκοφν, 
όπωσ το ζςοδο από το αγγελιόςθμο 
 
II5.Ειδικζσ επιςθμάνςεισ και παρατθριςεισ: 
 

α. Δεδομζνθσ τθσ ταχφτθτασ με τθν οποία παρατθροφνται οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ, οι εκτιμιςεισ για 
πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ του αντίςτοιχου 
αναλογιςτικοφ ιςοηυγίου, κεωροφνται εφλογα «ωσ κακαρι εικοτολογία» και κατά ςυνζπεια τα 
ςυμπεράςματα, τα οποία εξάγονται από τισ αντίςτοιχεσ αναλογιςτικζσ εκκζςεισ οι οποίεσ περιζχουν 
μακροχρόνιεσ εκτιμιςεισ, κεωροφνται μθ επακριβϊσ προβλζψιμα. 
 

β. Η νομοκεςία που αφορά ςτισ προχποκζςεισ απονομισ των παροχϊν των Ταμείων κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ τροποποιείται ςυχνά για να λάβει υπόψθ τθν ανακφπτουςα κοινωνικι και οικονομικι 
πραγματικότθτα. Κατά ςυνζπεια, κανζνα νομοκετικό πλαίςιο δεν κα παραμείνει το ίδιο για 
διαςτιματα τα οποία πλθςιάηουν τθ χαρακτθριςτικι διάρκεια των μακροχρόνιων εκτιμιςεων όπωσ 
αυτι καταγράφεται ςτισ αναλογιςτικζσ μελζτεσ. 
Οι ανωτζρω παρατθριςεισ είναι βάςιμεσ, αλλά ο λόγοσ για τον οποίο πραγματοποιοφνται 
εκτιμιςεισ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα δεν γίνεται πλιρωσ κατανοθτόσ (ι δεν εξθγείται από 
τουσ αναλογιςτζσ, οι οποίοι πραγματοποιοφν τισ εκτιμιςεισ). Οι προβλζψεισ πραγματοποιοφνται 
για να εξετάςουν τθν μακροπρόκεςμθ φερεγγυότθτα των Ταμείων. Δεν αναμζνεται ότι οι 
πραγματικζσ (αναλογιςτικζσ) ειςροζσ και εκροζσ, κυρίωσ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν 
μιασ πολφ μακράσ περιόδου αποτίμθςθσ, κα ςυμπζςουν με αυτζσ των εκτιμιςεων, αλλά 
βαςιηόμενεσ ςτισ παροχζσ των Ταμείων και ςτισ δθμογραφικζσ και οικονομικζσ παραδοχζσ κατά τθν 
αποτίμθςθ, οι αναλογιςτικζσ μελζτεσ δείχνουν τθν αναμενόμενθ οικονομικι πορεία του Ταμείου 
κατά τθν περίοδο αποτίμθςθσ. Αυτό που ζχει ςθμαςία είναι θ ςφγκριςθ, με αποτιμιςεισ οι οποίεσ 
ζγιναν ςε προγενζςτερεσ αποτιμιςεισ του Ταμείου, βάςει των παροχϊν και των δθμογραφικϊν και 
οικονομικϊν παραδοχϊν που ιταν ςε ιςχφ κατά τθ διεξαγωγι των προθγοφμενων αποτιμιςεων. 
Συνοπτικά αυτό που ζχει ςθμαςία είναι να εντοπιςκοφν και αξιολογθκοφν οι αλλαγζσ ςτισ 
εκτιμιςεισ των ειςροϊν και των εκροϊν οι οποίεσ πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 
οικονομικισ βιωςιμότθτασ του Ταμείου. 
 

γ. Τεχνικό επιτόκιο και αναλογιςτικό ζλλειμμα: Λζγοντασ τεχνικό επιτόκιο εννοοφμε το πραγματικό, 
δθλαδι το κακαρό, από πλθκωριςμό και φόρουσ, επιτόκιο μακροχρόνιασ απόδοςθσ των 
επενδφςεων των περιουςιακϊν ςτοιχείων των Ταμείων. 
Από τα ανωτζρω όμωσ προκφπτει ότι θ ςυνεργαςία με εξειδικευμζνουσ Χρθματοοικονομικοφσ 
Συμβοφλουσ κα ςυμβάλει ςε ορκολογικότερθ διαχείριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ταμείου, 
με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία βάςιμων προςδοκιϊν ότι θ επίτευξθ απόδοςθσ επενδφςεων 3,15% 
ςε περιβάλλον ςτακερϊν οικονομικϊν τιμϊν, όπωσ αναφζρουμε ςτο Κεφάλαιο «ΡΑΑΔΟΧΕΣ» και 
λάβαμε υπόψθ ςτθν μελζτθ, δεν κα παραμείνει ζνασ μθ ρεαλιςτικόσ ςτόχοσ. Διότι διαφορετικά, θ 
επίτευξθ μικρότερθσ απόδοςθσ ςυνεπάγεται τθν προςαφξθςθ του κόςτουσ αςφάλιςθσ, ςυνεπϊσ και 
του ελλείμματοσ, ενϊ αντίκετα θ επίτευξθ μεγαλφτερθσ απόδοςθσ π.χ. 4% ςθμαίνει τθ μείωςθ του 
κόςτουσ αςφάλιςθσ, άρα και του ελλείμματοσ. 
Συμπεραςματικά, κακίςταται εμφανισ θ επίπτωςθ επί τθσ μακροχρόνιασ ιςορροπίασ ειςροϊν και 
εκροϊν του Ταμείου μιασ ανορκολογικισ και μθ ςυνετοφσ ςτρατθγικισ όςον αφορά ςτθν επζνδυςθ 
των αποκεματικϊν του κάκε Ταμείου. Απαιτείται ςυνεπϊσ ιδιαίτερθ προςοχι, όςον αφορά ςτθν 
χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ των επενδφςεων, αλλά και επίδειξθ ευαιςκθςίασ από το Κράτοσ, όςον 
αφορά ςτθν ανάλθψθ των ευκυνϊν του, ςτο μζγεκοσ που του αναλογεί, για τθν ουςιαςτικι 
ςυμβολι του ςτθν διατιρθςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ και κοινωνικισ αποτελεςματικότθτασ 
του Ταμείου. 


