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1.  Ειςαγωγι: Ανακεφαλαίωςθ και ςτρατθγικι 

1.1 Αζθαιηζηηθά νξόζεκα θαη αζθαιηζηηθή θξίζε 

Τον Οκτϊβριο 2009 ςυμπλθρϊνονται 75 χρόνια – τρία τζταρτα του αιϊνα – από τθν 

ψιφιςθ του νόμου 6298 του 1934 που ίδρυςε το ΙΚΑ και κακόριςε τθν φιλοςοφία 

λειτουργίασ του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν Ελλάδα.  Σε μια εποχι όταν 

επζτειοι πολφ μικρότερθσ ςθμαςίασ ‘αξιοποιοφνται’ επικοινωνιακά, θ επζτειοσ αυτι 

είναι ςχεδόν ςίγουρο ότι κα περάςει απαρατιρθτθ.   

Δφο χρόνια πριν, το 2007, και όταν ςφμφωνα με επίςθμεσ διαβεβαιϊςεισ επίκειτο 

μια νζα αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ (θ οποία ζλαβε τελικά τθν μορφι του Ν 

3655/08), κα ανζμενε κανείσ θ ευκαιρία ανακεφαλαίωςθσ τθσ πορείασ τθσ 

αςφάλιςθσ και του αςφαλιςτικοφ να αξιοποιείτο ςτο πλαίςιο του κοινωνικοφ 

διαλόγου που βριςκόταν τότε υπό ςυηιτθςθ. Πμωσ, θ επζτειοσ 70 ετϊν λειτουργίασ 

του ΙΚΑ (τα πρϊτα καταςτιματα του ΙΚΑ άνοιξαν τον Δεκζμβριο του 1937) δεν 

ςχολιάςτθκε από καμία πλευρά των ενδιαφερομζνων. Τθν ίδια ςιωπι προςιλκυςε 

και θ 10θ επζτειοσ τθσ δθμοςιοποίθςθσ τθσ «Εκκεςθσ Σπράου» που ςυντάραξε τθν 

κοινι γνϊμθ τον Οκτϊβριο του ιδίου ζτουσ1.     

Ταυτόχρονα, το αςφαλιςτικό ςφςτθμα βρίςκεται ςε κατάςταςθ ςυνεχοφσ κρίςθσ τα 

τελευταία 30 χρόνια.  Είναι χαρακτθριςτικό ότι, ιδθ από τα πρϊτα βιματα του 

ςυςτιματοσ τθν δεκαετία του ’50, το επίκετο ‘αςφαλιςτικό’ αυτονόθτα προςδιόριηε 

τθν λζξθ ‘πρόβλθμα’, χωρίσ περαιτζρω διευκρίνιςθ.  Το 1988 ο τότε Υπουργόσ 

Εκνικισ Οικονομίασ (Ρ.ουμελιϊτθσ), το χαρακτιριςε αρμοδίωσ, ‘ωρολογιακι 

βόμβα’.  Ριζςεισ για αναμόρφωςθ του αςφαλιςτικοφ είναι μόνιμθ παραίνεςθ όλων 

των ετιςιων εκκζςεων διεκνϊν οργανιςμϊν – Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ΟΟΣΑ και  

Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου. Άρα θ ‘βόμβα’ ςυνεχίηει να μετρά τισ δεκαετίεσ 

που περνοφν, το δε ‘αςφαλιςτικό’ παραμζνει αυτονοιτωσ πρόβλθμα. 

Τζλοσ, τον Απρίλιο του 2009 δόκθκε ςτθν δθμοςιότθτα πόριςμα τθσ ‘Ομάδασ 

Αξιότθσ’ – δθλαδι άτυπθσ ομάδασ επτά επιφανϊν ειδικϊν2.  Η ομάδα αξιολόγθςε, 

κατόπιν ψθφοφορίασ, 26  μεταρρυκμίςεισ ωσ προσ τον βακμό του επείγοντοσ και 

εφικτοφ.  Η «Αςφαλιςτικι Μεταρρφκμιςθ με κοινωνικι ευαιςκθςία» ιταν μια από 

τισ μεταρρυκμίςεισ που αξιολογικθκαν. Η γενικι ςειρά κατάταξι τθσ, όμωσ, είναι 

                                                      
1  Επιτροπι Σπράου, (Επιτροπι για τθν Εξζταςθ τθσ Μακροπρόκεςμθσ Οικονομικισ 

Ρολιτικισ), 1997, Οικονομία και Συντάξεισ : Συνειςφορά ςτον Κοινωνικό Διάλογο, (“Ζκκεςθ 

Σπράου”), Ακινα, Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

2  Ομάδα Ρρωτοβουλίασ ‘Αξιότθσ’, 2008,  Για μια νζα Δθμόςια Διοίκθςθ: Προτάςεισ 

εφικτϊν αλλαγϊν ,  Ακινα . Επικεφαλισ τθσ ομάδασ ιταν ο Σφμβουλοσ του Ρρωκυπουργοφ 

κακθγθτισ κ. Αντϊνθσ Μακρυδθμιτρθσ 

 



 

 

μόλισ 25θ. Η μόνθ άλλθ μεταρρφκμιςθ που αξιολογείται ωσ λιγότερο ‘επείγουςα και 

εφικτι’ είναι θ ‘Ανακφκλωςθ απορριμμάτων’.   

Οι τζςςερεισ παρατθριςεισ που προθγικθκαν αρκοφν για να χαρακτθρίςουν τον 

πυρινα του αςφαλιςτικοφ προβλιματοσ: 

Το αςφαλιςτικό είναι ζνα διαχρονικό πρόβλθμα, του οποίου θ επίλυςθ –ό,τι και να 

ςθμαίνει αυτό – κεωρείται ςτθν πράξθ ανζφικτθ.  Ραράλλθλα, θ διαιϊνιςι και θ 

αζναθ παραπομπι του ςτο μζλλον, δεν  αξιολογοφνται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικό 

κζματα. Αρκεί (φαίνεται) θ κεςμοκζτθςθ επιμζρουσ διορκωτικϊν αλλαγϊν από 

καιρό ςε καιρό για να αντιμετωπιςτοφν οι πλζον πιεςτικζσ πθγζσ προβλθμάτων. Ριο 

ουςιαςτικζσ (‘δομικζσ’) αλλαγζσ πικανόν να ανακινιςουν περιςςότερα βραχυχρόνια 

προβλιματα από όςα κα λφςουν. Για τον ςκοπό αυτό είναι καλφτερο να 

αναβάλλεται θ όποια ουςιαςτικι ςυηιτθςθ.  

 

1.2 Η αλαβιεηηθόηεηα ωο ζηάζε πνιηηηθήο  

Η πορεία των τελευταίων δεκαετιϊν μοιάηει να επιβεβαιϊνει τθν ριςθ που 

αποδίδεται ςε εκλιπόντα Ευρωπαίο πολιτικό: «Δεν υπάρχει πρόβλθμα του οποίου θ 

μθ λφςθ να μθν αποτελεί, με τθν ςειρά τθσ, μια λφςθ».  To κυρίαρχο χαρακτθριςτικό 

τθσ ςυηιτθςθσ για το αςφαλιςτικό είναι θ αναβλθτικότθτα ςτθν λιψθ αποφάςεων.  

Κείμενα και διαπιςτϊςεισ γραμμζνα πριν από δεκαετίεσ παραμζνουν οδυνθρά 

επίκαιρα. 

Η αναβλθτικότθτα αυτι κεμελιϊνεται ςτθν διαπίςτωςθ των Αγγλοςαξόνων ότι ‘Αν 

κάτι λειτουργεί, γιατί να το φτιάξεισ;’ (If it ain’t broke, don’t fix it):  Οι πθχυαίοι 

τίτλοι που επαναλαμβάνονται κάκε χρόνο ότι  ‘Τα Ταμεία Βουλιάηουν’  δεν ζχουν 

ειςζτι επιβεβαιωκεί.  Η αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ προτείνεται πρωτίςτωσ (και 

κατά ςχεδόν αποκλειςτικότθτα) από εξωτερικοφσ παράγοντεσ – τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο – και αντιμετωπίηεται ωσ υποχρζωςθ προσ 

τρίτουσ, ζνα αναγκαίο κακό που κα κίξει όλουσ και δεν κα βοθκιςει κανζνα.  Η 

εκτίμθςθ αυτι οδθγεί ςε μια αζναθ αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ που είναι θ άλλθ 

όψθ του νομίςματοσ τθσ αςφαλιςτικισ αναβλθτικότθτασ: μια μεταρρφκμιςθ 

κατανεμθμζνθ ςε δόςεισ που δεν τελειϊνουν ποτζ. 

Η αναβλθτικότθτα περί τθν αςφάλιςθ ςυνοδεφεται και από ζνα άλλο κυρίαρχο 

χαρακτθριςτικό:  Η κρίςθ του αςφαλιςτικοφ (με τθν ςθμαντικι εξαίρεςθ τθσ 

περιόδου 1989-19923) δεν φαίνεται να  επθρεάηει ςε ςθμαντικό βακμό άλλουσ 

τομείσ πολιτικισ.  Το αςφαλιςτικό ςφςτθμα φαίνεται να ζχει ςτεγανοποιθκεί από 

                                                      
3  Τθν περίοδο 1989-1992 τα αςφαλιςτικά ελλείμματα είχαν εντοπιςτεί ωσ βαςικι 
ςυνιςτϊςα τθσ ςυνολικισ δθμοςιονομικισ κρίςθσ, πράγμα που εξθγεί τθν ςθμαςία που 
δόκθκε τότε ςτθν προϊκθςθ ουςιαςτικϊν αλλαγϊν  (Νόμοι 1902/90 – ‘Νόμοσ Σουφλιά’ και 
2084/92 – ‘Νόμοσ Σιοφφα’), αλλά και τθν εμπλοκι του Υπουργείου Οικονομίασ.  



 

 

τθν υπόλοιπθ οικονομία, με τρόπο ϊςτε θ ςυνεχιηόμενθ εςωτερικι του κρίςθ να 

μθν επεκτείνεται ςε άλλουσ τομείσ, ςτουσ οποίουσ αποφάςεισ λαμβάνονται χωρίσ 

εμφανι επίδραςθ από τισ αςφαλιςτικζσ ανιςορροπίεσ.  Η ωρολογιακι βόμβα του 

αςφαλιςτικοφ, αν και δεν ζχει εξουδετερωκεί με τθν λφςθ του προβλιματοσ, 

φαίνεται να ζχει απομονωκεί, με τθν – φαινομενικι τουλάχιςτον- ςτεγανοποίθςθ 

του αςφαλιςτικοφ από τθν υπόλοιπθ οικονομία.  Συνεπϊσ θ διαχείριςθ των πλζον 

επειγόντων προβλθμάτων κακϊσ αυτά εμφανίηονται, ςυνδυαηόμενθ με μια ςτάςθ 

απζναντι ςτα πιο μακροχρόνια προβλιματα που δεν ανατρζπει βραχυχρόνιεσ 

ιςορροπίεσ και δεν ενοχλεί, αρκεί και είναι θ πλζον ενδεδειγμζνθ. 

Το αςφαλιςτικό ςτθν Ελλάδα ζχει οικοδομθκεί ςε υπόβακρο αναβλθτικότθτασ.  Η 

επικοινωνιακι διαχείριςι του είναι προςανατολιςμζνθ ςτον μετριαςμό 

αντιδράςεων, ενϊ οι πιο μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ και δομικά του χαρακτθριςτικά 

κεωροφνται αμελθτζεσ ι ότι τουλάχιςτον, μποροφν εφκολα να παραπεμφκοφν ςτο 

μζλλον χωρίσ πρόβλθμα.  

Το παρόν κείμενο φιλοδοξεί να προςφζρει ζνα αντίλογο και κάποιο αντίβαρο ςτθν 

αναβλθτικότθτα. Εκφράηοντασ το ίδιο πράγμα με κετικοφσ όρουσ, το κείμενο 

αποτελεί ςυνθγορία προσ μια ουςιαςτικι αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ.  Αυτι θ 

ςυνθγορία ςτισ αλλαγζσ ζχει τρείσ αφετθρίεσ:   

Πρϊτον, τθν υπενκφμιςθ όχι μόνο του κόςτουσ τθσ αδράνειασ, αλλά και του 

οφζλουσ τθσ αναβάπτιςθσ του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ.  Το αςφαλιςτικό όπωσ 

είναι ςιμερα – και αςχζτωσ του ότι πολλοί ζχουν μάκει να ηοφν με τα προβλιματά 

του – δθμιουργεί μια ςειρά κόςτθ που αποτελοφν εμπόδια ςτθν λειτουργία τθσ 

οικονομίασ αλλά και τθσ κοινωνίασ.  

Δεφτερον, τθν εκτίμθςθ ότι θ περίοδοσ ςτεγανότθτασ του αςφαλιςτικοφ 

ςυςτιματοσ ζχει μια θμερομθνία λιξθσ περί τα μζςα τθσ επόμενθσ δεκαετίασ.  Αν 

το παράκυρο ευκαιρίασ για τθν λιψθ ουςιαςτικϊν μζτρων δεν αξιοποιθκεί, τότε, τα 

αςφαλιςτικά αδιζξοδα κα δθλθτθριάηουν ολοζνα και περιςςότερο άλλουσ τομείσ 

πολιτικισ. Θα ζχει ωσ αποτζλεςμα, μεταξφ άλλων, αδυναμία άρκρωςθσ κοινωνικισ 

πολιτικισ, αυξθμζνα δθμοςιονομικά διλιμματα, τθν κακυςτζρθςθ τθσ ανάπτυξθσ.  

Τρίτον, τθν πεποίκθςθ ότι μια μικρι χϊρα ςαν τθν Ελλάδα ζχει μια πεπεραςμζνθ 

δυνατότθτα να χειρίηεται προβλιματα. Πςο ζνα πρόβλθμα παραμζνει ανοικτό, 

κοινωνικζσ εφεδρείεσ που κα μποροφςαν να διοχετευτοφν με δθμιουργικό 

αποτζλεςμα ςε άλλουσ τομείσ, παραμζνουν αναξιοποίθτεσ ςτο τζλμα του 

αςφαλιςτικοφ.  

Η προςζγγιςθ αυτι ζχει ωσ πρϊτο βιμα μια ανακεφαλαίωςθ των βαςικϊν εννοιϊν 

και αποςτολισ τοθ αςφαλιςτικοφ.  Αυτι κα κεμελιϊςει κατανόθςθ των βαςικϊν 

προβλθμάτων και επιλογϊν και αποτελεί ζνα πρϊτο βιμα μιασ ςυνολικισ 

ςτρατθγικισ που ζχει ωσ τελικό τθσ ςτόχο τθν ουςιαςτικι μεταρρφκμιςθ τθσ 

αςφάλιςθσ. Το επίκετο ‘ουςιαςτικι’  προςδιορίηει αλλαγζσ με δφο χαρακτθριςτικά: 



 

 

1. Επιτρζπουν ςτον αςφαλιςμζνο πλθκυςμό να προβαίνει ςε μακροχρόνια 

ςχζδια για τθν αποταμίευςθ και τθν εργαςιακι τουσ πορεία χωρίσ τον 

κίνδυνο αιφνιδιαςτικϊν ανατροπϊν. 

2. Τθν αφαίρεςθ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ από ενεργό κζμα κοινωνικοφ 

προβλθματιςμοφ. Αυτό  ςθμαίνει (α) ότι  οι ουςιαςτικζσ αποφάςεισ κα 

ζχουν λθφκεί και (β) κα ζχουν δοκεί οι απαραίτθτεσ εξουςιοδοτιςεισ ϊςτε 

οι φορείσ του χϊρου τθσ αςφάλιςθσ να μποροφν να κάνουν το κακικον τουσ 

απερίςπαςτεσ.  

Η προςζγγιςθ αυτι οδθγεί προσ μια ςτρατθγικι με ςθμείο εκκίνθςθσ τθν ανάγκθ 

οριςτικισ επίλυςθσ του αςφαλιςτικοφ ςε ορατό ορίηοντα.  Η κεντρικι αυτι επιλογι 

μεταφράηεται ςε προςζγγιςθ δφο ταχυτιτων:  Η πρϊτθ ταχφτθτα εξετάηει μζτρα 

άμεςθσ εφαρμογισ. Η δεφτερθ μελετά, επεξεργάηεται και γενικά προετοιμάηει 

προτάςεισ που κα δίδουν πειςτικζσ απαντιςεισ μακράσ πνοισ ςε όποιον αγωνιά για 

το μζλλον του ςυςτιματοσ. 

 

1.3 Πεξίγξακκα ηνπ θεηκέλνπ 

Το κείμενο οικοδομεί μια ςτρατθγικι προςζγγιςθ με τζςςερα βιματα. Κφρια 

προςπάκεια ιταν να διακρικεί με ευκρίνεια το δάςοσ των μεγάλων κοινωνικϊν 

επιλογϊν από τα δζντρα των ‘ειδικϊν περιπτϊςεων’ και να γίνει κατανοθτό με 

ποιόν τρόπο μπορεί να διατυπωκεί μια ςτρατθγικι προςζγγιςθ τθσ αντιμετϊπιςισ 

του.  Το κείμενο αφινει τον ςχολιαςμό κεμάτων επικαιρότθτασ ςυνειδθτά ωσ το 

τζλοσ, μετά τθν διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου ‘ανάγνωςθσ’ τθσ πραγματικότθτασ.  Ο 

λόγοσ για αυτό είναι θ κρίςθ (που κεμελιϊνεται από το κυρίωσ κείμενο) ότι πολλά 

ηθτιματα που άπτονται του αςφαλιςτικοφ ζχουν ενταχκεί ςε ευρφτερεσ 

ςτρατθγικζσ φορζων και ςυνεπϊσ ςυχνά εμφανίηονται με τρόπο που δεν 

διευκολφνει τθν κατανόθςθ και πολλϊ μάλλον τθν επίλυςι τουσ.  

Το πρώτο βιμα χρθςιμοποιεί μια μακροςκοπικι οπτικι τθσ αλλθλεγγφθσ γενεϊν, 

τθσ ςτιριξθσ δθλαδι τθσ μιασ γενιάσ από τθν επόμενθ, για να χαρακτθρίςει το 

πρόβλθμα αλλά και να ςκιαγραφιςει τισ διακζςιμεσ λφςεισ.  Εξετάηοντασ το κζμα 

τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ, προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι ςτθν Ελλάδα 

υπάρχουν περικϊρια αντίδραςθσ που δεν υπάρχουν ςε άλλα κράτθ μζλθ. Το 

δεφτερο βιμα ειςάγει τον τρόπο οργάνωςθσ του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν 

Ελλάδα, τα δζνδρα δθλαδι που ςυναπαρτίηουν το δάςοσ.  Οριςμζνα κεντρικά 

χαρακτθριςτικά όπωσ ο κατακερματιςμόσ, θ περιοριςμζνθ διοικθτικι ικανότθτα και 

ο τρόποσ κρατικισ παρζμβαςθσ αλλοιϊνουν τθν ξεκάκαρθ εικόνα.  Ωσ αποτζλεςμα 

θ εξειδίκευςθ των γενικϊν επιλογϊν ανά Ταμείο είναι δυςχερισ, ενϊ 

παρεμβάλλονται και μια ςειρά άλλα εμπόδια.  Το τρίτο βιμα, εξετάηει τθν πολιτικι 

οικονομία του αςφαλιςτικοφ, το πϊσ δθλαδι οι ιδιαιτερότθτεσ του αςφαλιςτικοφ 

ςυςτιματοσ ςυνδυάηονται ϊςτε να καταςτεί το αςφαλιςτικό θ «ιερι αγελάδα» του 



 

 

πολιτικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε και θ απλι αναφορά δθμιουργεί μόνο πολιτικό κόςτοσ.  

Η ςτρατθγικι προςζγγιςθ που προτείνεται ωσ κατακλείδα του κειμζνου υποδεικνφει 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να υπερκεραςτοφν τα εμπόδια προκειμζνου να 

μπορζςει να υπάρξει μια μόνιμθ λφςθ του αςφαλιςτικοφ ςε ζνα ορατό ορίηοντα. 

Τζλοσ, το πζμπτο τμιμα εξετάηει ςειρά κεμάτων τθσ επικαιρότθτασ υπό το πρίςμα 

τθσ ςτρατθγικισ που ςκιαγραφικθκε:  Τα βαρζα και ανκυγιεινά επαγγζλματα, τα 

όρια θλικίασ των γυναικϊν δθμοςίων υπαλλιλων, κ.ά.  

1  Επιςκόπθςθ του επιχειριματοσ 

 

Το κείμενο που ακολουκεί δεν είναι ζνα ακαδθμαϊκό κείμενο, αλλά είναι ζνα 

ερμθνευτικό κείμενο ςχεδιαςμζνο ωσ παρζμβαςθ ςτθν δθμόςια ςυηιτθςθ που κα 

πρζπει να βρίςκεται ςε εξζλιξθ.  Συνεπϊσ, για τθν τθν διευκόλυνςθ τθσ κατανόθςθσ 



 

 

(αλλά και τθν εξοικονόμθςθ χϊρου) πρωτογενισ ανάλυςθ, αναφορζσ ςτθν 

βιβλιογραφία, αλλά και ποςοτικζσ επεξεργαςίεσ ζχουν διατθρθκεί ςτο ελάχιςτο4.  

                                                      
4
  Διεξοδικότερθ ανάλυςθ των επιχειρθμάτων μπορεί να βρεκεί ςτο Ρ.Τινιοσ, 2003, Ανάπτυξθ 

με Αλλθλεγγφθ: Ζνα πλαίςιο για τισ ςυντάξεισ του νζου αιϊνα, Ραπαηιςθσ..  



 

 

2.  Αλλθλεγγφθ των γενεϊν:  Ζνα κατά βάςιν απλό πρόβλθμα 

2.1  Η βάζε ηνπ πξνβιήκαηνο: από ηελ δεκνγξαθία ζην νηθνλνκηθό ηζνδύγην 

Το αςφαλιςτικό πρόβλθμα εμφανίηεται τόςο ςφνκετο, όςο και δυςεπίλυτο.  Συχνά, 

μάλιςτα, το ςφνκετο του κζματοσ και οι περιπλοκζσ που δθμιουργοφνται από τθν 

ποιότθτα των ςτοιχείων προβάλλονται ωσ επαρκείσ λόγοι για τθν αναβολι ακόμθ 

και προκαταρκτικϊν ςυηθτιςεων. Η δυςκολία ανεφρεςθσ ακόμθ και μεκοδολογίασ 

επίλυςθσ χρεϊνεται ςτο περίπλοκο του κζματοσ.   

Ψφχραιμθ ςκζψθ όμωσ καταλιγει πωσ ζνα τζτοιο ςυμπζραςμα είναι μάλλον 

αδικαιολόγθτο.  Δεν υπάρχει λόγοσ γιατί το Ελλθνικό αςφαλιςτικό πρόβλθμα να 

διαφζρει ωσ προσ τθν ουςία με το αντίςτοιχο πρόβλθμα που παρουςιάηεται ςε 

άλλεσ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ: Η βάςθ του προβλιματοσ πρζπει να είναι κοινι. Αν 

προςεγγίςουμε τθν κοινωνικι αςφάλιςθ με μακροςκοπικι οπτικι, δίδοντασ 

ζμφαςθ ςτθν μακροοικονομία και όχι ςτισ ιδιορρυκμίεσ που ζχουν δθμιουργθκεί 

και το περιπλζκουν, το πρόβλθμα εμφανίηεται οδυνθρά απλό.  Η δε επίκλθςθ 

περιπλοκϊν κα μποροφςε να κεωρθκεί και ωσ άλλθ μια υπεκφυγι. 

Το να είναι κάποιοσ ςυνταξιοφχοσ ςθμαίνει πωσ αποκτά ειςόδθμα χωρίσ να 

εργάηεται και πωσ καταναλίςκει χωρίσ να παράγει.  Όλα τα ςυςτιματα ςυντάξεων 

παντοφ ςτον κόςμο ςυνίςτανται ςτθν αφαίρεςθ τμιματοσ τθσ παραγωγισ από τουσ 

εργαηόμενουσ για να τθν κατευκφνουν προσ τουσ ςυνταξιοφχουσ.  Αυτι θ 

κεμελιϊδθσ παρατιρθςθ ιςχφει για όλα τα ςυςτιματα ςυντάξεων, για όλεσ τισ 

μεκόδουσ χρθματοδότθςθσ, και για όλα τα ςυςτιματα, δθμόςια και ιδιωτικά. Οι 

κεςμοί και ο τρόποσ οργάνωςθσ  ζχουν, προφανϊσ, μεγάλθ ςθμαςία: Κακορίηουν 

τθν νομικι βάςθ που ςτθρίηει τα δικαιϊματα των ςυνταξιοφχων.  Επίςθσ, τα κζματα 

αυτά επθρεάηουν το πόςο αςμζνωσ κα γίνει δεκτι θ αφαίρεςθ τθσ παραγωγισ.  

Πμωσ, παραμζνει θ βαςικι οικονομικι παρατιρθςθ ότι, με οποιοδιποτε ςφςτθμα 

ςε κάκε ςυγκεκριμζνο χρόνο θ παραγωγι πρζπει να ςτθρίηει, όχι μόνο τουσ 

μιςκοφσ, αλλά και τισ ςυντάξεισ.  Η παραγωγι είναι θ ειςροι πόρων που 

χρθματοδοτεί τθν εκροι αγοραςτικισ δφναμθσ που κατευκφνεται προσ τουσ 

ςυνταξιοφχουσ.    

Το φαινόμενο αυτό αποκαλείται αλλθλεγγφθ των γενεϊν και βρίςκεται ςτο 

επίκεντρο του αςφαλιςτικοφ ηθτιματοσ.  Με αυτι τθν οπτικι τοποκετείται το 

αςφαλιςτικό πρόβλθμα ςτο πλαίςιο τθσ δθμογραφίασ και οριοκετείται θ ςφνδεςθ 

του αςφαλιςτικοφ με τθν λειτουργία τθσ πραγματικισ οικονομίασ. Λειτουργϊντασ 

αφαιρετικά μακρυά από τισ οργανωτικζσ και νομικζσ λεπτομζρειεσ των 

ςυγκεκριμζνων αςφαλιςτικϊν ρυκμίςεων μποροφμε να κζςουμε τθν ερϊτθςθ που 

πραγματικά ενδιαφζρει τθν οικονομικι πολιτικι:  Σι πρζπει να αλλάξει ςτον τρόπο 

που λειτουργεί θ οικονομία για να μπορεί να υποςτθριχκεί θ αναγκαία εκροι 

πόρων προσ τισ ςυντάξεισ; 



 

 

Τα οικονομικά κζματα που εγείρονται και πρζπει να αντιμετωπιςτοφν κακίςτανται 

ςαφι αν παρακολουκιςουμε μεκοδικά με ποιόν τρόπο θ δθμογραφία επενεργεί 

προοδευτικά ςτο κρίςιμο μζγεκοσ τθσ επάρκειασ πόρων για τισ ςυντάξεισ.  Ο 

Δθμογραφικόσ Δείκτθσ Εξάρτθςθσ, θ ςχζςθ δθλαδι του πλθκυςμοφ ςε θλικία ςτθν 

οποία  κατά (ςυμβατικό κανόνα) αρχίηει θ απόςυρςθ από τθν εργαςία (και 

επομζνωσ απαιτοφνται ςυντάξεισ) με τον πλθκυςμό ο οποίοσ είναι ςε θλικία που 

εργάηεται (ςυμβατικά άτομα 65+ δια άτομα 20-64) είναι θ αφετθρία τθσ 

αναηιτθςθσ, αφοφ αποτυπϊνει τθν κατάςταςθ ςτον πλθκυςμό. Η κατάςταςθ που 

αποτυπϊνει ο δείκτθσ αυτόσ πρζπει να κεωρείται τουλάχιςτον για τισ επόμενεσ δφο 

δεκαετίεσ δεδομζνθ και μθ επιδεχόμενθ μεγάλεσ αλλαγζσ.  Είναι δθλαδι ζνα 

ςχετικά αςφαλζσ ςθμείο εκκίνθςθσ.  Με μια ςειρά προςαρμογζσ, που 

αποτυπϊνονται ςε τρείσ επάλλθλεσ μετατροπζσ του δθμογραφικοφ δείκτθ 

εξάρτθςθσ καταλιγουμε ςτο οικονομικό ιςοηφγιο του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, 

δθλαδι τθν ςχζςθ μεταξφ πλθρωμϊν ςυντάξεων  και πόρων του ςυςτιματοσ, αυτοφ 

που δθλαδι κεωρείται ωσ ο κατ’ εξοχιν δείκτθσ φπαρξθσ του ‘αςφαλιςτικοφ 

προβλιματοσ’. 

Οι τζςςερισ δείκτεσ εμφανίηονται ςχθματικά ςτον πίνακα 1. 

Ρρϊτον, θ Δθμογραφία, τα πλθκυςμιακά δεδομζνα αποτυπϊνονται ςτον 

δθμογραφικό δείκτθ εξάρτθςθσ, ο οποίοσ αποτυπϊνει τθν ςχζςθ ςτον πλθκυςμό 

ανάμεςα ςτισ ομάδεσ από τισ οποίεσ προζρχονται αυτοί που κα χρειαςτοφν βοικεια 

και αυτοί οι οποίοι κα κλθκοφν να τθν χρθματοδοτιςουν εργαηόμενοι.  Συμβατικά θ 

πρϊτθ ομάδα  είναι τα άτομα άνω των 65, και θ δεφτεροι τα άτομα θλικίασ μεταξφ 

20 και 64 ετϊν.  Ο οριςμόσ αυτόσ ςυνεπάγεται ότι θ αξία του δείκτθ εξάρτθςθσ για 

τα επόμενα 20 και πλζον ζτθ είναι γνωςτι με μεγάλθ βεβαιότθτα αφοφ όλοι αυτοί 

που κα αρχίςουν να εργάηονται ωσ το 2029 είναι γνωςτοί, ενϊ μόνο πολφ μεγάλεσ 

ανατροπζσ ςτα ιατρικά δεδομζνα (κνθςιμότθτα) κα μποροφςαν να αλλάξουν τον 

αρικμό των ατόμων άνω των 65, αλλά και τθν είςοδο ατόμων 20 ετϊν ςτθν αγορά 

εργαςίασ.  Η μοναδικι πθγι αβεβαιότθτασ ςτο δθμογραφικό επίπεδο ζχει να κάνει 

με τθν μετανάςτευςθ5.    

Οι δθμογραφικζσ ςυνκικεσ προςδίδουν τθν πρϊτθ φλθ για να διαμορφϊςει θ 

αγορά εργαςίασ τον δεφτερο δείκτθ, τον Οικονομικό δείκτθ εξάρτθςθσ.  Ο δείκτθσ 

αυτόσ ςυνδζει αυτοφσ που εργάηονται με αυτοφσ που δεν είναι οικονομικά ενεργοί.  

Ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ εργαςίασ κακορίηει τι ποςοςτό των ατόμων του 

αρικμθτι και του παρονομαςτι του δθμογραφικοφ δείκτθ που παραμζνουν ςτθν 

εξίςωςθ.  Συγκρίνοντασ το φψοσ του οικονομικοφ δείκτθ ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, 

                                                      
5  Η μετανάςτευςθ, όμωσ, επενεργεί εξίςου και ςτουσ άλλουσ δείκτεσ εξάρτθςθσ, 
αφοφ θ εργαςία μεταναςτϊν δθμιουργεί δικαιϊματα ςφνταξθσ.  Η μετανάςτευςθ ευνοεί 
τθν κατάςταςθ ςυνολικά κυρίωσ αφοφ μειϊνει τθν μζςθ θλικία αςφαλιςμζνων.   Οι λοιπζσ 
πθγζσ αβεβαιότθτασ μάλλον ςυντείνουν ςτθν αφξθςθ παρά τθν μείωςθ του δείκτθ 
εξάρτθςθσ.  



 

 

οι διαφορζσ που παρατθροφνται οφείλονται ςε διαφορζσ ςτα χαρακτθριςτικά τριϊν 

κρίςιμων πλθκυςμιακϊν ομάδων: 

1. Γυναίκεσ: θ ςυμμετοχι ςτθν αγορά εργαςίασ ζχει τθν μεγαλφτερθ 
διακφμανςθ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. 

2. Νεότεροι εργαηόμενοι:  Η κακυςτζρθςθ ςτθν είςοδο ςτθν αγορά εργαςίασ 
μπορεί να οφείλεται είτε ςε επιλογζσ παραμονισ επί μακρότερο ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, είτε ςε δυςλειτουργίεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ 
(ανεργία νζων). 

3. Εργαηόμενοι μεγαλφτερθσ θλικίασ:  Αν κάποιοσ αποχωριςει (για 
οποιοδιποτε λόγο) από τθν αγορά εργαςίασ πριν τα 65, τότε ο 
δθμογραφικόσ και ο οικονομικόσ δείκτθσ κα διαφζρουν. 

Απουςία ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ μπορεί όμωσ να οφείλεται και ςε λόγουσ 

υγείασ (αναπθρία και αποχϊρθςθ από τθν αγορά εργαςίασ λόγω υγείασ). 

  Ο τρίτοσ δείκτθσ, ο Αςφαλιςτικόσ δείκτθσ εξάρτθςθσ, προκφπτει από το 

αποτζλεςμα τθσ αγοράσ εργαςίασ ςυνεκτιμϊντασ και τθν επιρροι του 

αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ.  Εξετάηει πόςοι 

από τουσ εργαηόμενουσ είναι αςφαλιςμζνοι και πλθρϊνουν ειςφορζσ και πόςοι 

από τουσ μθ οικονομικά ενεργοφσ δικαιοφνται ςυνδρομισ μζςω ςυντάξεων.  Ρρζπει 

να λθφκεί υπόψθ ότι θ μετατροπι αυτι εργαηομζνων ςε αςφαλιςμζνουσ, δθλαδι θ 

μετατροπι τθσ εργαςιακισ πορείασ ςε αςφαλιςτικό δικαίωμα μπορεί να δθμιουργεί 

και διπλοεγγραφζσ.  Αυτζσ μπορεί να προκφπτουν όταν ζνα άτομο ζχει πολλαπλζσ 

ςυντάξεισ (κφρια και επικουρικι) ι πολλαπλά αςφαλιςτικά δικαιϊματα (π.χ. 

ςφνταξθ χθρείασ+ ςφνταξθ από ίδιο δικαίωμα, άλλεσ πολλαπλζσ ςυντάξεισ).  Η 

νομοκεςία των Ταμείων κακορίηει μζςω των ρυκμίςεων για τθν κεμελίωςθ 

ςυντάξεων ποιοσ εργαηόμενοσ είναι αςφαλιςμζνοσ και ςε ποιο Ταμείο, 

ενδεχομζνωσ ποιοσ εργαηόμενοσ δεν δικαιοφται κακόλου ςφνταξθ (π.χ. αν είναι ςτο 

ΙΚΑ με λιγότερο από 15 ζτθ), ποιοσ δικαιοφται ςφνταξθ επιηϊντων και με ποιεσ 

προχποκζςεισ (χιρεσ, ορφανά, άγαμεσ κυγατζρεσ).  Η νομοκεςία επίςθσ κακορίηει 

ποιοσ αςφαλιςμζνοσ πλθρϊνει ειςφορζσ: για παράδειγμα ωσ το 1998 οι αγρότεσ 

ιταν αςφαλιςμζνοι πλθν όμωσ δεν πλιρωναν άμεςεσ ειςφορζσ, ενϊ όταν 

εμφανίηεται μια νζα μζκοδοσ εργαςίασ (π.χ. τθλεργαςία) δεν είναι πάντα ςαφζσ 

ποιοσ είναι ο αςφαλιςτικόσ φορζασ που τθν αςφαλίηει.  Τζλοσ, θ ελλθνικι πρακτικι 

τθσ ειςφοροδιαφυγισ λειτουργεί ςυχνά ωσ ςφινα μεταξφ τθσ αγοράσ εργαςίασ και 

του κόςμου τθσ αςφάλιςθσ. 

Η κατάλθξθ τθσ αλλθλουχίασ δεικτϊν ζρχεται με τον τζταρτο δείκτθ, το οικονομικό 

ιςοηφγιο του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, δθλαδι τθν ςχζςθ εςόδων/εξόδων τθσ 

αςφάλιςθσ. Αυτό είναι που ςυνικωσ κατανοείται όταν αναφζρεται το ‘αςφαλιςτικό 

πρόβλθμα’.  Είναι αμζςωσ κατανοθτό ότι θ ζννοια του οικονομικοφ ιςοηυγίου δεν 

είναι χωρίσ προβλιματα: 



 

 

Ζνα ιςοηφγιο εξ οριςμοφ ζχει και τισ δφο πλευρζσ του ίςεσ:  Αν γίνει κάποια 

πλθρωμι, από κάπου πρζπει να βγοφν τα λεφτά να τθν πλθρϊςουν.  Αυτό 

δθμιουργεί αμζςωσ το κζμα ποια από τισ δφο πλευρζσ είναι αυτόνομθ και ποια 

προςαρμόηεται αυτομάτωσ για να αποκαταςτιςει τθν ιςότθτα.  Στον πίνακα αυτό 

επιτυγχάνεται με τθν διάκριςθ ανάμεςα ςτα ‘κεςμοκετθμζνα ζςοδα’ (κατά βάςιν 

ειςφορζσ, αλλά και κοινωνικοί πόροι ι απόδοςθ περιουςίασ) και ςτισ 

‘επιχορθγιςεισ’6, όπου οι τελευταίεσ προςαρμόηονται για να εγγυθκοφν τθν 

χρθματοδότθςθ.  Αυτι θ διάκριςθ ανταποκρίνεται εν πολλοίσ ςτθν Ελλθνικι 

πρακτικι των τελευταίων 20 ετϊν.  Πμωσ ςε άλλα ςυςτιματα μπορεί να 

προςαρμόηονται οι πλθρωμζσ, αλλά και οι ειςφορζσ. 

Δεν είναι ςαφισ θ μονάδα του χρόνου ςτθν οποία εξετάηεται θ ιςοςκζλιςθ του 

ιςοηυγίου. Συνικωσ είναι ετιςια, αλλά κα μποροφςε να αναφζρεται ςε πολφ 

μεγαλφτερο διάςτθμα.  Το Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο-19 υποχρεϊνει εταιρείεσ με 

ςυνταξιοδοτικζσ εγγυιςεισ να ‘κάνουν ταμείο’ κάκε χρόνο αποτιμϊντασ το ςφνολο 

των χορθγθκειςϊν υποςχζςεων ωσ να ιταν ζνα δάνειο από το προςωπικό προσ τθν 

επιχείρθςθ. 

Ρζραν των κεμάτων οριςμοφ, το οικονομικό ιςοηφγιο προκφπτει από τον τρόπο με 

τον οποίο το αςφαλιςτικό ςφςτθμα υπολογίηει το φψοσ των δικαιωμάτων που ζχει 

απονείμει (τισ ςυντάξεισ) αλλά και τθν επιβάρυνςθ τθσ παραγωγισ.  Πςον αφορά τα 

ζξοδα, αυτά προκφπτουν από το ποςοςτό αναπλιρωςθσ που προβλζπει το κάκε 

Ταμείο, αλλά και από τθν φπαρξθ προνοιακϊν προςαυξιςεων, ι πολλαπλϊν 

δικαιωμάτων.  Τα ζςοδα επθρεάηονται από τα ποςοςτά ειςφοράσ (αλλά και τθν 

πορεία τθσ αςφαλιςτζασ φλθσ, που εξαρτάται από τθν πορεία τθσ παραγωγικότθτασ 

τθσ οικονομίασ), και από τθν φπαρξθ εςόδων όπωσ οι κοινωνικοί πόροι.  Σε 

κεφαλαιοποιθτικά ςυςτιματα (αν και όχι ςτθν Ελλάδα) ςθμαντικό ρόλο παίηει θ 

απόδοςθ τθσ περιουςίασ που προκφπτει από τθν ςυςςϊρευςθ αποκεματικϊν των 

Ταμείων. 

 

                                                      
6  Η κατθγορία αυτι μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει τθν ‘επίςθμθ τριμερι 
χρθματοδότθςθ’, ad hoc ετιςιεσ χρθματοδοτιςεισ από τον προχπολογιςμό, αλλά και 
κάλυψθ ελλειμμάτων από τον εργοδότθ.  Επίςθσ ςυχνά δεν υπάρχει ςυμφωνία μεταξφ τθσ 
κατθγορίασ εςόδων που ςυμπεριλαμβάνονται: π.χ. θ ζννοια του ‘οργανικοφ ελλείμματοσ’ 
των ταμείων (sic), που χρθςιμοποιείται ευρφτατα ςτο Υπουργείο Απαςχόλθςθσ 
περιλαμβάνει τουσ τόκουσ ωσ ζςοδα αλλά όχι ωσ ζξοδα. 



 

 

Πίνακασ 2  Από τθν Δθμογραφία ςτο οικονομικό ιςοηφγιο 

 

 

Στθν ςφγχρονθ οικονομία, το οικονομικό ιςοηφγιο αποτελεί το ςθμείο ςυνοπτικισ 

αποτφπωςθσ τθσ οικονομικισ λειτουργίασ εταιρειϊν, οργανιςμϊν και γενικότερα 

οικονομικϊν οντοτιτων.  Για τον ςκοπό αυτό θ λογιςτικι επιςτιμθ ζχει δϊςει 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον τρόπο αποτφπωςθσ του οικονομικοφ ιςοηυγίου ϊςτε αυτό 

να αποφεφγει αμφιςθμίεσ και να μθν παραπλανεί.  Στον χϊρο τθσ αςφάλιςθσ 

υπάρχει ιδιαίτερα αναπτυγμζνθ θ διάςταςθ του χρόνου: Οι ειςπράξεισ αφοροφν 

βραχυχρόνια διαςτιματα, όμωσ θ αςφάλιςθ από τθν φφςθ τθσ δθμιουργεί 

υποχρεϊςεισ ςε βάκοσ χρόνου.  Για τον ςκοπό αυτό θ αναλογιςτικι επιςτιμθ ζχει 

δθμιουργιςει πρακτικζσ αποτφπωςθσ μακροχρόνιων υποχρεϊςεων που 

ςυμπλθρϊνουν τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τρεχουςϊν πλθρωμϊν.  

Στθν πλειοψθφία των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ θ ζννοια του (ετιςιου) οικονομικοφ 

ιςοηυγίου είναι ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ.  Συνεπϊσ υπάρχει μια εφκολθ και άμεςθ 

ςφνδεςθ των εξελίξεων ςτθ ςφαίρα τθσ δθμογραφίασ με αυτιν τθσ αςφάλιςθσ. 

Επίςθσ ςχθματίηεται ςαφισ εικόνα περί των ςυνεπειϊν τθσ δθμογραφίασ ςτισ 

βαςικζσ παραμζτρουσ τθσ αςφάλιςθσ.  Οταν υπάρχουν πολλαπλά ταμεία 



 

 

αςφάλιςθσ, δεν είναι απολφτωσ ςαφζσ ποιό οικονομικό μζγεκοσ αντιςτοιχεί ςτον 

δθμογραφικό δείκτθ εξάρτθςθσ. Ροιό είναι δθλαδι το οικονομικό μζγεκοσ που 

αντιςτοιχεί ςτο ςυνολικό αςφαλιςτικό πρόβλθμα. Αν κζλουμε, τουλάχιςτον ωσ 

πρϊτθ προςζγγιςθ, να αποκτιςουμε μια ενιαία μζτρθςθ του αςφαλιςτικοφ 

προβλιματοσ όταν υπάρχουν πολλαπλά ταμεία, δθλαδι να εξετάηουμε τισ 

προκλιςεισ που κζτει το γενικό πρόβλθμα τθσ δθμογραφίασ και τθσ οικονομίασ ςτο 

ςφνολο τθσ αςφάλιςθσ, τότε πρζπει να μιλά κανείσ για το ‘ςυνολικό’ οικονομικό 

ιςοηφγιο του ςυςτιματοσ7, να αντιμετωπίηει δε το ςφςτθμα ωσ οιονεί ενιαίο8. 

 

2.2 Τν πξόβιεκα ηεο αζθάιηζεο κε απιά ιόγηα 

Ζχοντασ ςκιαγραφιςει αυτό το απλό κεωρθτικό υπόβακρο, και αν κάποιοσ 

υιοκετιςει τθν μακροςκοπικι προςζγγιςθ, θ ταυτότθτα του αςφαλιςτικοφ 

προβλιματοσ αλλά και ο εντοπιςμόσ των  λφςεϊν του προκφπτουν γριγορα και με 

ςαφινεια. 

Αν αρχίςουμε από τθν Δθμογραφία, τον δθμογραφικό δείκτθ εξάρτθςθσ, το 

πρόβλθμα που αντιμετωπίηουμε είναι το ίδιο που υπάρχει ςε όλο τον αναπτυγμζνο 

κόςμο: θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ. 

Σε όλεσ τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ από καιρό ιταν γνωςτό ότι από το 2000 και μετά 

κα ζπρεπε να αναμζνονται δυςμενείσ εξελίξεισ ςτον δθμογραφικό δείκτθ 

εξάρτθςθσ.  Το τζλοσ του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου και του Ρολζμου τθσ Κορζασ 

ςυνοδεφτθκαν, όπωσ ιταν φυςικό, από κφμα αιςιοδοξίασ που οδιγθςε ςε ζνα 

πρωτοφανζσ κφμα γεννιςεων – το γνωςτό Baby Boom. Η γενιά του baby boom 

πλθςίαςε τθν ςυνταξιοδότθςθ από το 2000 και μετά.  Η αφξθςθ του αρικμθτι (του 

αρικμοφ των ατόμων ςε θλικία ςφνταξθσ),  ςυμβαδίηει με τάςεισ ςυγκράτθςθσ του 

παρονομαςτι (του αρικμοφ των ατόμων ςε θλικία εργαςίασ), ωσ αποτζλεςμα τθσ 

περιοριςμζνθσ γεννθτικότθτασ των ετϊν μετά το 80.  Ετςι ο δθμογραφικόσ δείκτθσ 

εξάρτθςθσ αρχίηει να επιδεινϊνεται από το 2000, με τθν τάςθ επιδείνωςθσ να 

κορυφϊνεται μετά το 2020. 

τθν Ελλάδα αντιμετωπίηουμε το ίδιο φαινόμενο, με τρεισ ουςιϊδεισ διαφορζσ: 

1. Η ζκρθξθ των γεννιςεων δεν ιταν τόςο απότομθ.  Οι ελλθνικζσ ςυνκικεσ 

(εμφφλιοσ, υπερπόντια μετανάςτευςθ) ιταν τζτοιεσ ϊςτε θ αφξθςθ των 

                                                      
7  Αν ναι, τότε κα ζπρεπε να μπορεί κανείσ να χρθςιμοποιεί το αλγεβρικό άκροιςμα 
των επιμζρουσ ιςοηυγίων:  Με λιγότερο τεχνικό τρόπο, να μπορεί κάποιοσ, λ.χ. να 
χρθςιμοποιεί το πλεόναςμα του Ταμείου Νομικϊν για να πλθρϊςει ςυντάξεισ του ΙΚΑ 

8  Αν κάκε ταμείο ειςπράττει κρατικι επιδότθςθ, τότε θ ενιαία αντιμετϊπιςθ του 
ςυςτιματοσ ωσ ςυνόλου επιτυγχάνεται με τθν επίκλθςθ του κοινοφ  κρατικοφ 
ειςοδθματικοφ περιοριςμοφ. 



 

 

γεννιςεων άρχιςε αργότερα (περί το 1955) και κράτθςε ωσ τα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του 60. 

2. Η μείωςθ τθσ γεννθτικότθτασ από το 1980 και μετά ιταν πολφ μεγαλφτερθ 

και πιο απότομθ.  Σε αντίκεςθ με άλλεσ χϊρεσ (Σκανδιναβία, Γαλλία, ΗΒ) θ 

γεννθτικότθτα δεν δείχνει τάςεισ ανάκαμψθσ. Αρα οι μειϊςεισ ςτον 

παρονομαςτι του δείκτθ εξάρτθςθσ (τον ενεργό πλθκυςμό) παίηουν πολφ 

πιο ουςιϊδθ ρόλο ςτθν Ελλάδα παρά ςτθν Β. και Δ. Ευρϊπθ. 

3. Η μεγάλθ αφξθςθ τθσ μετανάςτευςθσ από το 1992 και μετά κακυςτερεί τισ 

εξελίξεισ κατά 5 χρόνια9, διευρφνοντασ με αυτόν τον τρόπο το ‘παράκυρο 

ευκαιρίασ’ για τθν λιψθ μζτρων.  

Ωσ αποτζλεςμα, οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ ςυντελοφνται με κακυςτζρθςθ ςε 

ςφγκριςθ με τθν υπόλοιπθ ΕΕ-15, αλλά με πιο δραματικό τρόπο.  Το κρίςιμο ζτοσ 

είναι το 2015, όταν θ πλειονότθτα τθσ γενιάσ των baby boomers κα μπουν ςτθν ζκτθ 

δεκαετία τθσ ηωισ τουσ, ενϊ θ είςοδοσ λιγότερων ςχετικά νζων ςτθν αγορά 

εργαςίασ- που παρατθρείται ιδθ - κα ζχει επθρεάςει τθν ςυνολικι προςφορά 

εργαςίασ.   

Τα ζτθ ωσ το 2015 ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ ‘το παράκυρο ευκαιρίασ’ για τθν λιψθ 

ουςιαςτικϊν μζτρων.  Μετά από αυτό το ορόςθμο κα πρζπει να αναμζνεται θ 

ετιςια επιδείνωςθ να είναι πολφ ταχφτερθ.  Το περικϊριο ωσ τότε μπορεί να 

αξιοποιθκεί για να εξελιχκεί ο απαιτοφμενοσ κοινωνικόσ διάλογοσ απαλλαγμζνοσ 

από ταμειακό άγχοσ.  Ραράλλθλα δε το παράκυρο ευκαιρίασ επιτρζπει τθν 

ςταδιακι εφαρμογι μζτρων ϊςτε μζχρι το 2015 αυτά να ζχουν ουςιαςτικι 

επίπτωςθ. 

Η ταχεία αναδρομι ςτθν μεταπολεμικι δθμογραφικι ιςτορία αποκαλφπτει το 

κρίςιμο ςτοιχείο για το ελλθνικό αςφαλιςτικό πρόβλθμα:   

Η Ελλάδα είχε αςφαλιςτικό πρόβλθμα πολφ πριν αυτό καταςτεί 

αναπόφευκτο από τα δθμογραφικά δεδομζνα. Μεγάλα ελλείμματα, 

δυςλειτουργίεσ και αναςφάλεια αποτελοφςαν κεντρικά χαρακτθριςτικά τθσ 

δεκαετίασ του 80, όταν δθλαδι τα δθμογραφικά δεδομζνα ιταν (ακόμθ) 

ευνοϊκά. Το Ελλθνικό αςφαλιςτικό πρόβλθμα προχπάρχει και είναι 

ανεξάρτθτο τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ.  Οφείλεται ςε λειτουργικά 

προβλιματα τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ οργανωτικισ δομισ τθσ 

αςφάλιςθσ.  Στα άλυτα προβλιματα αυτά κα ζλκει να προςτεκεί με ζντονθ 

μορφι το δθμογραφικό πρόβλθμα τθσ γιρανςθσ μετά το 2015. 

 

                                                      
9  Η μετανάςτευςθ επενεργεί ευνοϊκά κυρίωσ επειδι οι μετανάςτεσ είναι νεότεροι 
από τον ελλθνικό πλθκυςμό και ζχουν μικρότερο δείκτθ εξάρτθςθσ.  Το ςτοιχείο των 5 ετϊν 
προκφπτει από ςφγκριςθ μεταξφ προβολϊν με και χωρίσ τον παράγοντα μετανάςτευςθσ. 



 

 

Αρα το  αςφαλιςτικό πρόβλθμα ςτθν Ελλάδα ζχει δφο ςυνιςτϊςεσ ταυτόχρονα:   

Πρϊτον, τθν επίλυςθ του ‘παλαιοφ αςφαλιςτικοφ’ – τον κακυςτερθμζνο 

εξορκολογιςμό του ςυςτιματοσ που αλλοφ ζγινε πολφ πριν το 1990.  Δεφτερον, τθν 

ανταπόκριςθ ςτθν ταχφτατθ γιρανςθ του πλθκυςμοφ που αναμζνεται μετά το 

2015. 

Ρριν αφιςουμε τον χαρακτθριςμό του προβλιματοσ, αξίηει να γίνει μια άλλθ 

παρατιρθςθ που αναφζρεται ςτθν διττι φφςθ του προβλιματοσ.  Ζνα κφριο 

χαρακτθριςτικό του αςφαλιςτικοφ προβλιματοσ ωσ τϊρα ιταν θ δυνατότθτα 

απομόνωςισ του από τθν υπόλοιπθ οικονομία, θ οποία κατζςτθ δυνατόν να 

εξελίςςεται ςε μεγάλο βακμό χωρίσ ανυπζρβλθτα εμπόδια από τθν πλευρά του 

αςφαλιςτικοφ – ι τουλάχιςτον χωρίσ να διακρίνεται το αςφαλιςτικό από το 

γενικότερο δθμοςιονομικό πρόβλθμα  Η άλλθ όψθ του ιδίου νομίςματοσ είναι θ 

δυνατότθτα ςτεγανοποίθςθσ τθσ οικονομίασ  από αρνθτικζσ παρενζργειεσ τθσ μθ 

επίλυςθσ του αςφαλιςτικοφ10.  Η ςτεγανοποίθςθ αυτι χαρακτιριςε ςχεδόν όλθ τθν 

περίοδο από το 1980 και μετά.  Εξαίρεςθ ςε αυτό ιταν θ περίοδοσ 1989-1992, όταν 

δραματικά ταμειακά αδιζξοδα υπαγόρευςαν τθν λιψθ ουςιαςτικϊν μζτρων. 

Η ςφμπτωςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ αδράνειασ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ‘παλαιοφ 

αςφαλιςτικοφ’ με το κλείςιμο του παράκυρου ευκαιρίασ ςε 5 χρόνια είναι πολφ 

πικανόν να ςυμβαδίςει με τθν αρχι του τζλουσ τθσ ςτεγανοποίθςθσ τθσ οικονομίασ.  

Οι αςφαλιςτικζσ ανιςορροπίεσ είναι πικανόν να κζτουν όλο και περιςςότερουσ 

καταναγκαςμοφσ ςτθν διαμόρφωςθ και χάραξθ τόςο των  οικονομικϊν όςο και των 

κοινωνικϊν πολιτικϊν.  

 

2.3 Η ιύζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ κε απιά ιόγηα 

Η μακροςκοπικι οπτικι ςυμπφκνωςε το αςφαλιςτικό πρόβλθμα ςε μια πολφ απλι 

ερϊτθςθ  : Με ποιόν τρόπο μποροφν να βρεκοφν πόροι (ςυντάξεισ) για να 

ςυντθρθκοφν οι πολυπλθκείσ ςθμερινοί εργαηόμενοι όταν αφριο δεν εργάηονται 

πλζον;  

Θζτοντασ το ερϊτθμα με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίηει ότι το αςφαλιςτικό είναι 

ζνα πρόβλθμα που απαιτεί ουςιαςτικζσ οικονομικζσ προςαρμογζσ.  Δεν μπορεί να 

επιλυκεί με κεςμικζσ αλλαγζσ και νομικζσ παρεμβάςεισ που δυνατόν να 

προςαρμόηουν κάποιεσ λογιςτικζσ εγγραφζσ ι να διατυπϊνουν κάποιεσ 

(ενδόμυχεσ) ευχζσ.  Τρεισ είναι οι πικανζσ κατευκφνςεισ επίλυςθσ.  Για να μπορεί θ 

                                                      
10  Η ςτεγανοποίθςθ αυτι ςχετίηεται με τθν δυνατότθτα δανειςμοφ τθσ Ελλθνικισ 
οικονομίασ (εξωτερικοφ αλλά κυρίωσ εςωτερικοφ), θ οποία επζτρεψε τθν δθμιουργία 
Εκνικοφ χρζουσ που υπερβαίνει το 100% του ΑΕΡ. Η διάςταςθ αυτι ζχει ςχζςθ με 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ (π.χ. ΟΝΕ), αλλά ίςωσ ςχετίηεται με τθν δθμογραφικι δομι – που 
δθμιουργεί τισ απαιτοφμενεσ αποταμιεφςεισ για να χρθματοδοτθκεί το ζλλειμμα.  



 

 

οικονομία να ανταπεξζλκει ςτθν πρόκλθςθ τθσ επίλυςθσ του αςφαλιςτικοφ μπορεί 

να κάνει ζνα (ςυνδυαςμό) από τρία είδθ προςαρμογϊν: 

Πρϊτθ προςαρμογι: Περιςςότεροι εργαηόμενοι.  Η δθμογραφία επθρεάηει το 

δθμογραφικό δείκτθ εξάρτθςθσ.  Ο οικονομικόσ δείκτθσ εξαρτάται από τθν τρόπο 

λειτουργίασ τθσ αγοράσ εργαςίασ.  Μια αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά 

εργαςίασ μπορεί εφκολα να αντιςτακμίςει δυςμενείσ δθμογραφικζσ εξελίξεισ.  Στθν 

Ελλάδα τα περικϊρια για αυτζσ τισ προςαρμογζσ είναι πολφ μεγάλα και εςτιάηονται 

ςε τρείσ κατθγορίεσ του πλθκυςμοφ: 

1. Γυναίκεσ εργαηόμενεσ.  Ενϊ ο ςτόχοσ τθσ Στρατθγικισ τθσ Λιςςαβόνασ είναι 

για 60% ςυμμετοχι γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, το ελλθνικό ποςοςτό 

παραμζνει ακόμθ γφρω ςτο 50%  Το ζλλειμμα εντοπίηεται ςε μθτζρεσ με 

περιςςότερα από δφο παιδιά και αντικατοπτρίηει τισ περιοριςμζνεσ 

δυνατότθτεσ να ςυνδυαςτεί θ οικογενειακι και επαγγελματικι ηωι.  Αυτό 

οφείλεται ςε ελλείψεισ τθσ κοινωνικισ υποδομισ αλλά και ζλλειψθ 

ευκαιριϊν για μερικι απαςχόλθςθ. 

2. Μεγαλφτεροι ςε θλικία εργαηόμενοι.  Η μζςθ θλικία αποχϊρθςθσ από τθν 

εργαςία μειϊνεται από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80, παρά τισ (μικρζσ) 

αυξιςεισ των ελάχιςτων ορίων ςυνταξιοδότθςθσ τθσ περιόδου 1990-2.  

Οφείλεται τόςο ςε παράγοντεσ τθσ προςφοράσ εργαςίασ (όρια θλικίασ, 

ζλλειψθ ςταδιακισ ςυνταξιοδότθςθσ) αλλά και τθσ ηιτθςθσ εργαςίασ.  

3. Μετανάςτεσ.  Ππωσ αναφζρκθκε το μεγάλο κφμα μετανάςτευςθσ ζπαιξε 

ουςιαςτικό ρόλο ςτθν δεκαετία που πζραςε.  Κακϊσ το μεταναςτευτικό 

απόκεμα των γειτονικϊν χωρϊν περιορίηεται (πολλζσ εκ των οποίων ζχουν 

ςοβαρότερο δθμογραφικό πρόβλθμα) γίνονται εμφανι τα όρια ςτθν ζκταςθ 

αξιοποίθςθσ αυτοφ του παράγοντα ςτθν ςτρατθγικι επίλυςθσ του 

αςφαλιςτικοφ.11 

Αν ςυγκρίνει κανείσ τισ Μεςογειακζσ χϊρεσ και τθν Ελλάδα με χϊρεσ του Βορρά 

όπωσ θ Δανία, θ δυνατότθτα τθσ Μεςογείου να αυξιςει τθν ςυμμετοχι ςτθν αγορά 

εργαςίασ κακιςτά τθν ανταπόκριςθ ςτθν γιρανςθ πολφ ευχερζςτερθ, φκάνει να 

αξιοποιθκεί το ‘εργαςιακό απόκεμα’ του δυνθτικοφ (πλθν όμωσ εν υπνϊςει) 

εργατικοφ δυναμικοφ. 

Δεφτερθ προςαρμογι:  Μεγαλφτερθ παραγωγικότθτα.  Ο κακζνασ από τουσ 

λιγότερουσ εργαηόμενουσ πρζπει να είναι πιο παραγωγικόσ για να μπορεί να 

ςτθρίηει τισ περιςςότερεσ ςυντάξεισ.  Αυτό γίνεται με τρεισ τρόπουσ: 

                                                      
11  Η δυνατότθτα ςυμπίεςθσ τθσ θλικίασ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ για να 
βελτιωκεί θ ςυμμετοχι νζων κεωρείται περιοριςμζνθ αφοφ κα αντζςτρεφε τθν τάςθ 
παραμονισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, με ανάλογεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 
ςυςςϊρευςθ ανκρϊπινου κεφαλαίου. 



 

 

1. Με τθν αφξθςθ του παραγωγικοφ κεφαλαίου κατά κεφαλι εργαηομζνου 

μζςω επενδφςεων.  Κρίςιμο ςθμείο είναι θ εκνικι ροπι προσ αποταμίευςθ 

(θ οποία όμωσ είναι πικανόν να ςυμπιζηεται λόγω τθσ γιρανςθσ).  Αν κάποιο 

ςφςτθμα αςφάλιςθσ είναι πιο φιλικό προσ τθν αποταμίευςθ τότε αυτό είναι 

προτιμθτζο. 

2. Με τθν αφξθςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου μζςω αναδιάρκρωςθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ και καλφτερθσ ςφνδεςισ τθσ με τθν παραγωγι.  Εκπαίδευςθ 

και κατάρτιςθ δεν πρζπει να είναι κάτι που απευκφνεται μόνο ςτουσ 

ειςερχόμενουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, αλλά ςτο ςφνολο του εργατικοφ 

δυναμικοφ. 

3. Με ςυςτιματα αςφάλιςθσ που ενιςχφουν τθν προςαρμοςτικότθτα (και 

ςυνεπϊσ τθν παραγωγικότθτα) των εργαηομζνων.  Από τθν αρνθτικι πλευρά, 

το μθ μιςκολογικό κόςτοσ λειτουργεί ωσ φόροσ ςτθν εργαςία.  Από τθν 

κετικι πλευρά, ζνα καλά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα αςφάλιςθσ μπορεί να 

προςφζρει μεγάλα πλεονεκτιματα ςε ςφγχρονεσ επιχειριςεισ12. 

Ππωσ και ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, το ότι θ πρόοδοσ  μζχρι ςιμερα ζχει 

υςτεριςει δθμιουργεί τθν δυνατότθτα να αξιοποιθκοφν, εφόςον όμωσ λθφκοφν 

κατάλλθλα μζτρα, μεγάλα ποςοςτιαία οφζλθ. Εφόςον, δθλαδι, λθφκοφν μζτρα και 

με τθν προχπόκεςθ ότι οι πλζον ςτρεβλωτικζσ ρυκμίςεισ διορκωκοφν κατά 

προτεραιότθτα (και όχι οι πλζον ανϊδυνεσ ι αςιμαντεσ). 

Τρίτθ προςαρμογι:  Καλφτερθ κατανομι των βαρϊν (και οφελϊν). Ζνασ 

εξορκολογιςμόσ του ςυςτιματοσ ςτθν κατεφκυνςθ του περιοριςμοφ των 

ανιςοτιτων μπορεί να οδθγιςει ςε μεγάλα οφζλθ.  Ππωσ κα αναφερκεί ςτθν 

επόμενθ ενότθτα, θ ςτρατολόγθςθ του αςφαλιςτικοφ ςτο πελατειακό ςφςτθμα ζχει 

οδθγιςει ςε ζνα μωςαϊκό επιβαρφνςεων. Ρολφ ςυχνά οι κλάδοι που ζχουν 

αναπτυχκεί πιο πρόςφατα, όντασ περιςςότερο ανοικτοί ςτον διεκνι ανταγωνιςμό 

και πιο παραγωγικοί επιβαρφνονται αναλογικά πολφ περιςςότερο από άλλουσ που 

είναι ςτο δθμόςιο, ςτθν κοινι ωφζλεια, ςε ολιγοπωλιακοφσ κλάδουσ που ζχουν 

πρόςβαςθ ςε κοινωνικοφσ πόρουσ ι που βρίςκονται ςε ιδθ προςτατευμζνουσ 

χϊρουσ (όπωσ ο αγροτικόσ τομζασ).  Μια ορκολογικι ανακατανομι των βαρϊν, 

πζραν των επιπτϊςεων ςτθν κοινωνικι δικαιοςφνθ κα οδθγιςει ςε ελαφρφνςεισ 

πολλϊν παραγωγικϊν κλάδων. Ο περιοριςμόσ ανιςοτιτων, με περιοριςμοφσ ςτισ 

δυνατότθτεσ είςπραξθσ ςυντάξεων ςε μικρζσ θλικίεσ κα ζχει αυτονοιτωσ 

ευεργετικζσ επιπτϊςεισ, τόςο επειδι προςφζρει κίνθτρα για εργαςία αλλά και 

επειδι επιτρζπει τθν ανακατανομι ςυνταξιοδοτικϊν πόρων προσ άτομα άνω των 

65, τα οποία τουσ χρειάηονται περιςςότερο. 

                                                      
12  Δεν είναι τυχαίο ότι ςτθν Ευρϊπθ οι επιχειριςεισ επενδφουν οικειοκελϊσ ςε 
επαγγελματικά ταμεία αςφάλιςθσ ποςά αντίςτοιχα με αυτά που ςτθν Ελλάδα τουσ 
υποχρεϊνει ο νόμοσ να ςυνειςφζρουν ςτο κρατικό ςφςτθμα. 



 

 

Η βελτίωςθ τθσ κατανομισ των οικονομικϊν βαρϊν δεν εξαντλείται ςτθ διόρκωςθ 

των κακϊσ κειμζνων και ςτθν περικοπι προνομίων.  Η τάςθ που παρατθρείται ςε 

όλεσ τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ αποδίδει περιςςότερο χϊρο ςτισ προςωπικζσ 

προτιμιςεισ και επιλογζσ με τθν μερικι αποδζςμευςθ από τουσ καταναγκαςμοφσ 

του (υποχρεωτικοφ) κρατικοφ ςυςτιματοσ.  Η τάςθ που ενιςχφεται διευρφνει το 

τμιμα τθσ ςυνολικισ αναπλιρωςθσ ειςοδιματοσ που δεν προζρχεται από κρατικά 

ςυςτιματα (του λεγόμενου πρϊτου πυλϊνα) αλλά από επαγγελματικά ςυςτιματα 

τθσ επιλογισ των εταίρων (δεφτεροσ πυλϊνασ) ι από προςωπικζσ επιλογζσ (τρίτοσ 

πυλϊνασ).  Ακόμθ και όταν το τελικό ποςοςτό αναπλιρωςθσ είναι περίπου το ίδιο 

(όπωσ είναι για παράδειγμα ςτθν Ολλανδία), το ότι ζνα τμιμα είναι αποτζλεςμα 

ελεφκερθσ επιλογισ ζχει δφο αποτελζςματα: Ρρϊτον, θ χρθματοδότθςι του είναι 

λιγότερο ςτρεβλωτικι.  Και, δεφτερον, θ αποδζςμευςθ κρατικϊν πόρων από  τισ 

(κατά τεκμιριο) πιο εφπορεσ τάξεισ επιτρζπει μεγαλφτερθ επιδότθςθ των χαμθλϊν 

ςυντάξεων.   

Οποιαδιποτε οικονομία αντιμετωπίηει τθν πρόκλθςθ τθσ γιρανςθσ κα αναηθτιςει 

τθν λφςθ του προβλιματοσ ςε κάποιο ςυνδυαςμό των τριϊν κατευκφνςεων που 

αναλφκθκαν πιο πάνω: Αναηιτθςθ ανεκμετάλλευτων ‘κοιταςμάτων αποκζματοσ 

εργαςίασ’, τόνωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με τθν ςυςςϊρευςθ παραγωγικοφ 

κεφαλαίου, υλικοφ και ανκρϊπινου, και ανακατανομι των δαπανϊν με ςτόχο τθν 

μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα και κοινωνικι δικαιοςφνθ.  Η γιρανςθ του 

πλθκυςμοφ οπωςδιποτε κα πρζπει να οδθγιςει ςε ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθν 

παραγωγι και τθν οργάνωςι τθσ, ςτθν πραγματικι οικονομία. 

Αν ςυγκρίνει κανείσ τθν Ελλάδα και τισ άλλεσ βραδυποροφςεσ Μεςογειακζσ χϊρεσ 

(Ιςπανία, Γαλλία, Ρορτογαλία, Ιταλία ςε μικρότερο βακμό) με τισ χϊρεσ του Βορρά, 

τότε διαπιςτϊνει ότι, παραδόξωσ, θ Ελλάδα ζχει πολφ ευρφτερο πεδίο ελιγμϊν. Το 

εργαςιακό απόκεμα ςτθν οπιςκοφυλακι είναι μεγαλφτερο, τόςο μεταξφ γυναικϊν 

όςο και εργαηομζνων μζςθσ θλικίασ. Αν οι γυναίκεσ αυξιςουν τθν ςυμμετοχι τουσ 

ςτον ςτόχο τθσ Λιςςαβόνασ, αυτό μεταφράηεται ςε αφξθςθ τθσ προςφοράσ 

εργαςίασ γυναικϊν κατά 25%.  Στθν Δανία, ιδθ από το 2000 θ ςυμμετοχι γυναικϊν 

ιταν μεγαλφτερθ από τον ςτόχο τθσ Λιςςαβόνασ, με τθν ςυνζπεια τα περικϊρια 

αφξθςθσ να είναι ελάχιςτα.  Ραράλλθλα, ςτθν Ελλάδα ο περιοριςμόσ προνομίων και 

ο εξορκολογιςμόσ αποτελοφν  ενζργειεσ όπου θ κοινωνικι δικαιοςφνθ ςυμβαδίηει 

(και δεν αντιςτρατεφεται, όπωσ ςυνικωσ) με τθν οικονομικι αποτελεςματικότθτα.  

Οι αλλαγζσ που μποροφν να προτακοφν είναι προφανείσ και γνωςτζσ εδϊ και 

χρόνια. 

Η κατάλθξθ του επιχειριματοσ αυτοφ είναι φαινομενικά παράδοξθ: Στο 

πλαίςιο των δυνατοτιτων για πραγματικζσ προςαρμογζσ τθσ οικονομίασ, θ 

Ελλάδα βρίςκεται ςε ευνοϊκότερθ κατάςταςθ από τουσ εταίρουσ τθσ.    



 

 

Ρράγματι, λ.χ. θ Δανία είναι αντιμζτωπθ με αντίςτοιχεσ προκλιςεισ από τθν 

γιρανςθ του πλθκυςμοφ.  Πμωσ, εκεί το όριο θλικίασ για τισ κρατικζσ ςυντάξεισ 

είναι 67 ζτθ, οι γυναίκεσ ιδθ εργάηονται ςε ποςοςτά άνω του 70%, ενϊ θ 

φορολογία είναι ιδθ πολφ υψθλι.  Οι διακζςιμεσ επιλογζσ τθσ Δανίασ είναι πιο 

κοινωνικά και οικονομικά επϊδυνεσ ςε ςφγκριςθ με τθν Ελλάδα, τα δε διλιμματα 

πολιτικισ περιςςότερο αγωνιϊδθ. 

Η αιςιόδοξθ ανάγνωςθ αυτι πθγάηει από τθν εκτίμθςθ τθσ φπαρξθσ αναξιοποίθτων 

εφεδρειϊν, που κακιςτοφν τθν αντίδραςθ ευχερζςτερθ.  Όμωσ, γιατί ζχουν μείνει 

αυτά τα ςτοιχεία δυναμιςμοφ αναξιοποίθτα; Γιατί θ κακυςτζρθςθ ςτθν επίλυςθ 

του ‘παλαιοφ αςφαλιςτικοφ’; 

Η απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό ζχει να κάνει με τον τρόπο οργάνωςθσ του 

αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ.  Δθλαδι με τον τρόπο με τον οποίο οι κεςμοί του 

αςφαλιςτικοφ μεταφράηουν τα διλιμματα που αφοροφν το ςφνολο τθσ οικονομίασ 

ςτουσ όρουσ του ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ και πϊσ εξειδικεφονται τα ςυνολικά 

μθνφματα.   

Αμζςωσ μετά εξετάηουμε το πϊσ υπειςζρχεται το κζμα τθσ οργάνωςθσ και των 

κεςμϊν τθσ αςφάλιςθσ ςτο πρόβλθμα τθσ κοινωνίασ.  Επιχειρϊντασ  ζνα βιμα πιο 

πζρα, θ επόμενθ ενότθτα ρωτά με ποιόν τρόπο τα μθνφματα, ζχοντασ περάςει μζςα 

από το φίλτρο των αςφαλιςτικϊν κεςμϊν, μεταδίδονται ςτο πολιτικό ςφςτθμα, ςτο 

οποίο επαφίεται και θ λιψθ των απαιτοφμενων διορκωτικϊν μζτρων. 

 



 

 

 

3.  Ελλθνικζσ ιδιαιτερότθτεσ και αβελτθρίεσ: Οργάνωςθ τθσ 
αςφάλιςθσ 

Στα κζματα που αναλφκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα – ςτθν βάςθ του 

προβλιματοσ τθσ αςφάλιςθσ – παρεμβαίνει ο τρόποσ με τον οποίο είναι 

οργανωμζνο το ςφςτθμα αςφάλιςθσ.  Με τον τρόπο αυτό θ οργάνωςθ τθσ 

αςφάλιςθσ μπορεί να παρεμβαίνει ςτο πϊσ εμφανίηονται τα προβλιματα ωσ ζνα 

είδοσ παραμορφωτικοφ φίλτρου. Η ενότθτα αυτι προχωρά για να διαπραγματευτεί 

ποια εμπόδια κζτει θ δομι του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ ςτθν εξειδίκευςθ και 

υλοποίθςθ τθσ επίλυςθ του αςφαλιςτικοφ που ςκιαγραφικθκε πιο πάνω. 

 

3.1  Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε: νη επηδόζεηο ηεο αζθάιηζεο ζηελ Ειιάδα  

Ρριν εγκαταλείψουμε τθν μακροςκοπικι οπτικι είναι ςκόπιμο να εξεταςτοφν οι 

ςυνολικζσ επιδόςεισ του ςυςτιματοσ αςφάλιςθσ.  Η Συγκριτικι Αξιολόγθςθ 

(benchmarking) είναι ζνα εργαλείο για αυτόν τον ςκοπό.  Η Ανοικτι Μζκοδοσ 

Συντονιςμοφ ςτθν ΕΕ χρθςιμοποιεί ακριβϊσ αυτό το εργαλείο για να εξετάηει ςε 

ποιο βακμό επιτυγχάνουν τα ςυςτιματα των κρατϊν μελϊν ςε ςειρά κοινά 

ςυμφωνθμζνουσ ςτόχουσ, χρθςιμοποιϊντασ ςυγκρίςιμεσ μεκοδολογίεσ και πθγζσ 

ςτοιχείων.  Κατατίκενται Εκνικζσ Εκκζςεισ Στρατθγικισ εκ μζρουσ των Κρατϊν 

Μελϊν, οι οποίεσ κρίνονται και αποτελοφν ειςροι για μια Κοινι Ζκκεςθ Επιτροπισ-

Συμβουλίου θ οποία προβαίνει ςε κρίςεισ, ςυςτάςεισ και αντιπαρακζτει επιδόςεισ 

και ςυγκριτικά ςτοιχεία.  Σθμαντικό ςτοιχείο είναι ότι οι πολιτικζσ δεν 

αξιολογοφνται ωσ προσ τισ καλζσ προκζςεισ ι τθν προςπάκεια, αλλά κρίνονται από 

το αποτζλεςμα βάςει (κατά το δυνατόν) κοινϊν κριτθρίων. 

Το ςφςτθμα ςυντάξεων ζχει υπαχκεί ςε μια τζτοια βάςανο. Το 2002 για πρϊτθ 

φορά θ απόδοςθ των ςυςτθμάτων ςυντάξεων των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ ςυνολικά 

κρίκθκε ςτο κατά πόςον αντιμετωπίηει μια ςειρά κοινοφσ ςτόχουσ που 

ςυμφωνικθκαν.  Η πρϊτθ γενεά εκκζςεων υποβλικθκε το 2002, με τθν κοινι 

ζκκεςθ το 2003, θ δε δεφτερθ τρία χρόνια αργότερα13.   

Ρόςο αποτελεςματικό είναι το Ελλθνικό ςφςτθμα ςυντάξεων;  Ο,τι ακολουκεί δίδει 

μια γενικι εικόνα:  

Ρρϊτον, ωσ προσ τθν Επάρκεια του ςυςτιματοσ να αποτρζψει τθν φτϊχεια των 

θλικιωμζνων.  Η αξιολόγθςθ καταγράφει μια παταγϊδθ αποτυχία του ςυςτιματοσ 

ςυντάξεων:  Σε όλεσ τισ χϊρεσ, όταν εξετάηονται οι θλικίεσ άνω των 65, όταν πλζον 

                                                      
13  Το A.Λυμπεράκθ και Ρ.Τινιοσ (επιμ), 2002, Εργαςία και Συνοχι: Τα Εκνικά Σχζδια 
Δράςθσ για τθν Απαςχόλθςθ και τθν Κοινωνικι Ενταξθ, (Ραπαηιςθσ) αναφζρεται ςτθν 
διαδικαςία και αναπαράγει τα πρϊτα ςχζδια δράςθσ για απαςχόλθςθ και κοινωνικι 
ςυνοχι.  Ολα τα ςχζδια δράςθσ ευρίςκονται ςτθ ιςτοςελίδα τθσ ΓΔ Απαςχόλθςθσ τθσ ΕΕ.  



 

 

οι ςυντάξεισ είναι θ ςθμαντικότερθ πθγι ειςοδιματοσ, παρατθρείται μια μείωςθ 

τθσ φτϊχειασ.  Ρροφανϊσ το ςφςτθμα ςυντάξεων αναπλθρϊνει το ειςόδθμα τθσ 

εργαςίασ με τρόπο τζτοιο ϊςτε να μειϊνει τισ ανιςότθτεσ.  Αντίκετα, ςτθν Ελλάδα οι 

ανιςότθτεσ μετά τα 65 είναι κατά πολφ μεγαλφτερεσ – κατά 100% περίπου. Το 

ςφςτθμα ςυντάξεων όχι μόνο δεν φαίνεται να κεραπεφει τισ ανιςότθτεσ, αλλά τισ 

μεγεκφνει, ςθμειϊνοντασ παταγϊδθ αποτυχία ωσ προσ τθν κοινωνικι του 

αποςτολι.   

Η μετάβαςθ από τθν εργαςία ςτθν ςυνταξιοδότθςθ ιςοδυναμεί με μετάβαςθ 

από ζνα πεδίο εκτεκειμζνο ςτισ απρόςωπεσ δυνάμεισ τθσ αγοράσ και τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ (εργαςία) ςτθν ευκφνθ του Κοινωνικοφ Κράτουσ 

(ςφνταξθ). Στθν Ελλάδα θ ζξοδοσ από τισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ  και είςοδοσ 

ςτθν αγκάλθ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςχετίηεται με αφξθςθ τθσ 

ανιςότθτασ και τθσ φτϊχειασ (και όχι μείωςθ όπωσ κα περίμενε κανείσ και 

όπωσ ςυμβαίνει ακόμθ και ςτθν Ιταλία). 

Το περίεργο με το φαινόμενο αυτό είναι ότι, τα ποςοςτά αναπλιρωςθσ που 

υπόςχονται θ πλειοψθφία των Ταμείων για πλιρθ εργαςιακι πορεία είναι υψθλά, 

και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ άνω του 100%.  Οι χαμθλζσ ςυντάξεισ αντανακλοφν, όχι 

τόςο ζλλειψθ γενναιοδωρίασ του ςυςτιματοσ, αλλά το ότι οι ςυντάξεισ προκφπτουν 

από λίγα ζτθ υπθρεςίασ.   

Αν εξετάςουμε το δεφτερο κριτιριο, αυτό τθσ βιωςιμότθτασ, το Ελλθνικό ςφςτθμα 

ςυντάξεων αντιμετωπίηει το μεγαλφτερο βάροσ ςυντάξεων ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ.  Το 

ποςοςτό αυτό διπλαςιάηεται ωσ το 2040 και φκάνει το ιλιγγιϊδεσ ποςοςτό του 23% 

το 2050:  Για κάκε ευρϊ που παράγει θ οικονομία, ςχεδόν 25 λεπτά κα πρζπει να 

αφαιροφνται για τθν κατανάλωςθ των ςυνταξιοφχων.  Το πρόβλθμα τθσ 

βιωςιμότθτασ γίνεται πιο ζντονο αν εξεταςτεί και θ πλευρά τθσ χρθματοδότθςθσ:  

θδθ περί τα 30% τθσ δαπάνθσ ςυντάξεων χρθματοδοτείται μζςω επιχορθγιςεων, 

δθλαδι προζρχεται εκτόσ φορολογικοφ ςυςτιματοσ, από τον γενικό 

φορολογοφμενο.  Αν λθφκεί υπόψθ θ ιδιαίτερα χαμθλι ειςοδθματικι ελαςτικότθτα 

των ειςφορϊν, είναι λογικό να υποκζςει κανείσ ότι οι αυξιςεισ ςτισ δαπάνεσ (το 

επιπλζον 12%) κα πρζπει να προζρχονται κατά προτεραιότθτα από επιχορθγιςεισ, 

τότε το ςυνολικό δθμοςιονομικό μζλλον προδιαγράφεται ηοφερό14. 

Η τρίτθ διάςταςθ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ είναι θ προςαρμοςτικότθτα ι ο 

εκςυγχρονιςμόσ (modernization) του ςυςτιματοσ.  Εξετάηεται δθλαδι ςε ποιο 

βακμό το ςφςτθμα βοθκά ι όχι τθν παραγωγι και κατά πόςον παρακολουκεί τισ 

                                                      
14  Η εικόνα αυτι περιορίηεται ςτισ ςυντάξεισ. Η Ελλθνικι πλευρά ουδζποτε ζχει 
προβεί ςε προβολι των λοιπϊν δαπανϊν που ςχετίηονται με τθν γιρανςθ του πλθκυςμοφ, 
όπωσ υγεία και μακροχρόνια φροντίδα. Συνεπϊσ θ αναμενόμενθ δαπάνθ κα είναι αυξθμζνθ 
ςχετικά με το 23%.  Είναι χαρακτθριςτικό τθσ ζλλειψθσ ςοβαρότθτασ ότι θ προβολι ζγινε το 
2002 και θ Ελλάδα ιταν θ μόνθ χϊρα των 27 τθσ ΕΕ που δεν τθν ζχει επικαιροποιιςει από 
τότε... 



 

 

κοινωνικζσ αλλαγζσ.  Αν και για αυτό το κριτιριο δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ 

δείκτθσ, θ επίδοςθ τθσ Ελλάδασ είναι ιδιαίτερα κακι:  Το ςφςτθμα επιβάλλει: (1) 

υψθλό μθ μιςκολογικό κόςτοσ ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ εργαηόμενουσ. (2) Υψθλό 

κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ νομοκεςίασ ςτουσ εργοδότεσ.  

(3) Μεγάλα εμπόδια ςτθν κινθτικότθτα των εργαηομζνων, ιδίωσ από τον δθμόςιο 

ςτον ιδιωτικό τομζα.  (4) Μεγάλα εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ 2ου και 3ου πυλϊνα, 

δθλαδι ςτθν ανάπτυξθ μθ κρατικϊν ςυλλογικϊν και ατομικϊν προςπακειϊν 

βελτίωςθσ τθσ οικονομικισ κζςθσ των θλικιωμζνων.  (5) Πςον αφορά τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, το ςφςτθμα ενςωματϊνει μια 

υπερπροςτατευτικι κζςθ ςτισ γυναίκεσ που κυμίηει πατερναλιςτικά πρότυπα 

παλαιάσ κοπισ.  (6) Τζλοσ, το πολφπλοκο και θ αδιαφάνεια του ςυςτιματοσ το 

κακιςτοφν, αντί εςτία ςυναίνεςθσ, μια μόνιμθ εκρθκτικι κρυαλλίδα ςτισ εργαςιακζσ 

ςχζςεισ. 

 

 

3.2  Η νξγάλωζε ηεο αζθάιηζεο ωο παξακνξθωηηθό θίιηξν 

 Το ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθν Ελλάδα ζχει τθν αφετθρία του ςτον 

ιδρυτικό νόμο του ΙΚΑ του 1934. Η λογικι του ςυςτιματοσ ακόμθ και ςιμερα 

διζπεται από το όραμα τθσ εποχισ εκείνθσ.  Το όραμα αυτό είχε τα εξισ κφρια 

χαρακτθριςτικά: 

 Οι παροχζσ προχποκζτουν ιςτορικό αςφάλιςθσ. Η ανταποδοτικότθτα είναι 
το κφριο χαρακτθριςτικό αυτοφ του μοντζλου. 

 Οι ςυντάξεισ που χορθγοφνται ορίηονται από τον νόμο και αναπλθρϊνουν το 
ειςόδθμα πριν τθν διακοπι εργαςίασ.  Τυχόν ζλλειψθ πόρων, λογικά κα 
ζπρεπε να οδθγεί ςε αυξιςεισ ειςφορϊν. 

 Η χρθματοδότθςθ βαςίηεται ςτο διανεμθτικό ςφςτθμα, ςτθν αλλθλεγγφθ των 
γενεϊν.  Οι ειςφορζσ κάκε ζτουσ διατίκενται για τισ ςυντάξεισ κάκε ζτουσ, 
χωρίσ να δθμιουργοφνται αποκεματικά.   

 Η αςφάλιςθ υγείασ ςυνυπιρχε με τθν αςφάλιςθ ςυντάξεων, ϊςτε να 
υπάρχουν βραχυχρόνια κίνθτρα για να μθν αποφεφγεται θ αςφάλιςθ 
(περιοριςμόσ ειςφοροδιαφυγισ).  

 Το ΙΚΑ  είναι ο κορμόσ του ςυςτιματοσ.  Ελιφκθ θ απόφαςθ το 1934 να μθν 
καταργθκοφν τα παλαιότερα ταμεία αλλά να απορροφοφνται ςταδιακά από 
το ΙΚΑ κακϊσ αυτό κα επεκτείνεται.  Βαςικό ςθμείο αυτοφ του ςχεδίου ιταν 
θ ποιοτικι υπεροχι του ΙΚΑ ςε ςχζςθ με τα εκτόσ ΙΚΑ τμιματα. 

Το ‘ιδρυτικό όραμα του ΙΚΑ’ ιταν κοντά ςτθν ‘τελευταία λζξθ’ τθσ εποχισ ωσ προσ 

τα ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  Ρροδιζγραφε μια εξζλιξθ παρεμφερι με 

κεντροευρωπαϊκά ςυςτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, όπωσ για παράδειγμα αυτό 

τθσ Γερμανίασ.   

Αν ςυγκρίνουμε τα ςυςτιματα τθσ Ελλάδασ και τθσ Γερμανίασ μετά  από 70 χρόνια 

λειτουργίασ του ΙΚΑ (ι 50 μετά τθν επανίδρυςι του το 1951) διακρίνουμε κάποιεσ 



 

 

ομοιότθτεσ που αςφαλϊσ οφείλονται ςτθν κοινι αρχικι φιλοςοφία.  Πμωσ το 

Γερμανικό ςφςτθμα, αφενόσ, ζχει πολφ ανϊτερεσ επιδόςεισ ςτθν ςυγκριτικι 

αξιολόγθςθ.  Αφετζρου, θ Γερμανία, με όλεσ τισ αγκυλϊςεισ του ςυςτιματόσ τθσ, 

ζχει καταφζρει να προςαρμόςει το ςφςτθμά τθσ πολφ περιςςότερο και δείχνει να 

μπορεί να ςυηθτά το κζμα και να προβαίνει ςε διορκωτικά μζτρα. 

Πϊσ εξθγείται αυτι θ υςτζρθςθ ςτθν Ελλάδα; Για ποιόν λόγο θ οργάνωςθ του 

ςυςτιματοσ λειτουργεί ωσ παραμορφωτικό φίλτρο ςτθν πρόςλθψθ και διόρκωςθ 

των αδυναμιϊν του και αποτρζπει τισ προςπάκειεσ προςαρμογισ του;  Η εξιγθςθ 

μπορεί να αναηθτθκεί ςε τζςςερισ αδυναμίεσ – τζςςερα εμπόδια που προβάλλονται 

ςτθν διατφπωςθ και άρκρωςθ των προβλθμάτων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.   

Πρϊτο Εμπόδιο:  O Κατακερματιςμόσ είναι ίςωσ το κυρίαρχο χαρακτθριςτικό τθσ 

Ελλθνικισ αςφάλιςθσ.  Αντί να ακολουκθκεί το «ιδρυτικό όραμα» του ΙΚΑ και 

ςταδιακά να ενςωματωκεί το ςφνολο των μιςκωτϊν, από ζνα ςθμείο και μετά 

επεκράτθςαν κεντρόφυγεσ δυνάμεισ, ενϊ ειςιχκθκαν νζου είδουσ 

διαφοροποιιςεισ. 

Στα αςφαλιςτικά μακθματικά ο νόμοσ των μεγάλων αρικμϊν εγγυάται τθν 

εξιςορρόπθςθ των κινδφνων και κακιςτά γεγονότα που ςε ζνα ατομικό ι 

περιοριςμζνο επίπεδο είναι απρόβλεπτα, προβλζψιμα ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ 

και ςυνεπϊσ αςφαλίςιμα. Πςο και αν, για παράδειγμα, είναι πολφ δφςκολο να 

προβλεφκεί θ πορεία ενόσ ςυγκεκριμζνου κλάδου παραγωγισ για τα επόμενα 50 

χρόνια, είναι πολφ ευχερζςτερο να γίνει θ ίδια πρόβλεψθ ςε επίπεδο οικονομίασ. Ο 

λόγοσ είναι ότι θ πικανι αρνθτικι πορεία ενόσ κλάδου αντιςτακμίηεται από τθν 

κετικι διαδρομι κάποιου άλλου.  Το οικονομικό ρίςκο εξιςορροπείται και 

παραμζνει κυρίωσ το δθμογραφικό.  Για τον λόγο αυτό θ (διανεμθτικι) αςφάλιςθ 

λζγεται ότι ςτθρίηεται ςτθν Αλλθλεγγφθ των γενεϊν, αφοφ θ μια γενεά 

επιβαρφνεται για τθν κατανάλωςθ τθσ προθγοφμενθσ.  Αν μεςολαβεί κλαδικι (ι 

άλλθ) κατάτμθςθ, τότε δθμιουργείται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ  τθσ αςφάλιςθσ 

για επιδοτιςεισ ςυγκεκριμζνων κλάδων ι κατθγοριϊν ατόμων, ςε βάροσ άλλων 

κλάδων ι άλλων ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο θ οργανωτικι κατάτμιςθ  επιτρζπει 

τθν αξιοποίθςθ αςφαλιςτικϊν ρυκμίςεων για να επιδιωχκοφν (με ελάχιςτθ ι 

κακόλου διαφάνεια) ςτόχοι ξζνοι προσ τισ προτεραιότθτεσ τθσ αςφάλιςθσ ι ακόμθ 

και τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. 

Ο κατακερματιςμόσ ςυναντάται ςε μια ςειρά διαςτάςεισ: 

1. Μεταξφ κλάδων τθσ αγοράσ εργαςίασ.  Συχνά ο κατακερματιςμόσ 

ςυναντάται και εντόσ ενόσ Ταμείου (όπωσ του ΙΚΑ). 

2. Μεταξφ βακμίδων προςταςίασ:  κφριεσ, επικουρικζσ ςυντάξεισ, και εφ’ άπαξ 

παροχζσ χορθγοφνται από διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ ςυχνά με μθ 

ςυμβατζσ ρυκμίςεισ. 



 

 

3. Μεταξφ θλικιακϊν κλάςεων ι γενεϊν (cohorts). Διαφορετικζσ ρυκμίςεισ 

ιςχφουν ανάλογα με τθν πρϊτθ επαφι με το Δθμόςιο (Ο Ν1902/90 ορίηει ωσ 

ορόςθμα το 1975 και 1983), ι τθν εργαςία (πρωτοαςφαλιςκζντεσ το 1993 

του Ν2084/92, κφρια αςφάλιςθ ΟΓΑ) .   

4. Μεταξφ φφλων, όπου διατθρείται ςε πολλά ταμεία μια τάςθ 

υπερπροςταςίασ των γυναικϊν θ οποία ςυχνά αντιβαίνει ςε κοινοτικζσ 

δεςμεφςεισ15.  

5. Κατά περίπτωςθ και άλλεσ διαφοροποιιςεισ αποκτοφν ςθμαςία:  νομικι 

μορφι Ταμείων, ςχζςεισ με τον κλάδο υγείασ, αντιμετϊπιςθ από τα Διεκνι 

Λογιςτικά Ρρότυπα, κλπ. Τζτοιεσ διαφορζσ ςυχνά μεταφράηονται ςε 

διαφορζσ ωσ προσ τθν ταυτότθτα του τελικοφ εγγυθτι του ςυςτιματοσ. 

Ο κατακερματιςμόσ δεν ιςχφει μόνο από Ταμείο ςε Ταμείο, αλλά και μζςα ςε ζνα 

Ταμείο.  Είναι χαρακτθριςτικό ότι μόλισ 15% των ανδρϊν που υπζβαλαν αίτθςθ 

ςυνταξιοδότθςθσ ςτο ΙΚΑ επικαλείται ωσ νομικι βάςθ αυτό που κεωρείται ο 

‘κανόνασ’ ςτο ΙΚΑ (δθλαδι θλικία 65 ετϊν). Το 85% ακολουκεί κάποιου είδουσ 

εξαίρεςθ από τον κανόνα (Βαρζα και Ανκυγιεινά Επαγγζλματα, 35ετία, αναπθρία, 

κλπ).  Συνενϊςεισ Ταμείων ςυχνά δεν οδθγοφν ςε ςφγκλιςθ των ςυνκθκϊν 

αςφάλιςθσ αλλά αρκοφνται ςε μια διακοςμθτικοφ χαρακτιρα ςυνζνωςθ τθσ 

‘ταμπζλασ τθσ ειςόδου’.   

Το μωςαϊκό των ρυκμίςεων είναι ταυτόχρονα αποτζλεςμα και αιτία του 

υποβιβαςμοφ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε εργαλείο του ‘πελατειακοφ κράτουσ’.  

Τζτοιου είδουσ ρυκμίςεισ είναι κοινζσ προςανατολιςμζνεσ προσ επιχειριςεισ (π.χ. 

ρυκμίςεισ χρεϊν, ειδικι αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων κλάδων, παλαιότερα 

εξαιρζςεισ από τθν πλθρωμι ειςφορϊν), αλλά πιο ςυχνά προσ εργαηομζνουσ.  Σε 

εποχζσ ειςοδθματικισ πολιτικισ ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ αποτελοφςαν προςφιλι 

και διαδεδομζνθ μζκοδο παράκαμψθσ των γενικϊν ειςοδθματικϊν περιοριςμϊν.  

Τισ μεκοδεφςεισ αυτζσ διευκόλυνε θ μθ αποτφπωςθ των ρυκμίςεων αυτϊν ςε 

αναλογιςτικζσ ι άλλεσ καταςτάςεισ.  

Δεφτερο εμπόδιο: Χαμθλι Ωρίμανςθ.  Ραρά το ότι το ςφςτθμα ςυνολικά ζχει 

θλικία άνω των 75 ετϊν, ςυγκεκριμζνα τμιματά του ωριμάηουν ταχφτατα.  Δθλαδι, 

κάκε χρόνο ο μζςοσ αρικμόσ ετϊν ειςφοράσ που προςκομίηουν οι ςυνταξιοφχοι 

                                                      
15  Η κοινωνικι πολιτικι εμπίπτει ςτο πεδίο τθσ ‘επικουρικότθτασ’, τθσ αποκλειςτικισ 
αρμοδιότθτασ των κρατϊν μελϊν ζναντι τθσ Κοινότθτασ. Το ςθμείο ειςόδου τθσ Κομιςιόν 
είναι ςυνικωσ μζςω των ρυκμίςεων για τθν μθ διάκριςθ των φφλων ςτουσ μιςκοφσ.  Εκεί θ 
Απόφαςθ Barber του 1993 ζχει κρίνει ότι ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ που παρζχονται ςτο 
πλαίςιο μιασ ςχζςθσ εργαςίασ περιλαμβάνονται ςτθν ζννοια ‘μιςκόσ’.  Η εμπλοκι με τθν 
Ελλθνικι κατάςταςθ ςυνικωσ προκφπτει από το ότι θ Κομιςιόν δεν κατανοεί με ποιόν 
τρόπο κλαδικά κακοριςμζνεσ διαφορζσ των γυναικϊν ςε όρια θλικίασ (που ιςχφουν για ζνα 
κλάδο και όχι για άλλο) κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ‘κοινωνικι πολιτικι’.  Το πρόβλθμα 
δθλαδι δεν είναι θ ίδια θ φπαρξθ διαφορϊν, αλλά το ότι οι διαφορζσ αυτζσ ποικίλλουν 
ανάλογα με τθν ταυτότθτα του εργοδότθ.  



 

 

είναι αυξθμζνοσ, με αποτζλεςμα να υπάρχουν αυξθτικζσ τάςεισ ςτισ δαπάνεσ.  Η 

τάςθ αυτι παρατθρείται ςτο ΙΚΑ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε ομάδεσ του πλθκυςμοφ 

που αςφαλίςτθκαν μετά τθν δεκαετία του 70 (γυναίκεσ, εςωτερικοί μετανάςτεσ). 

Είναι ιδιαίτερα ζντονθ ςτισ επικουρικζσ ςυντάξεισ (το ΕΤΕΑΜ ζγινε υποχρεωτικό το 

1983) αλλά και ςε Ταμεία όπωσ ο ΟΓΑ (αρχι πλθρωμϊν ειςφορϊν το 1998).  Το 

αποτζλεςμα είναι ότι οι ανιςορροπίεσ εντείνονται, κακϊσ ςε άλλα τμιματα του 

αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ αυξάνουν τα ζςοδα και δεν είναι διακζςιμα για να 

χρθματοδοτιςουν τισ δαπάνεσ των άλλων τμθμάτων του αςφαλιςτικοφ 

ςυςτιματοσ.   

Η χαμθλι ωρίμανςθ είναι θ βαςικι αιτία πίςω από το φαινομενικά παράδοξο, 

δθλαδι τθσ ‘ςφμπτωςθσ’ υψθλισ ςυνταξιοδοτικισ δαπάνθσ με υψθλι φτϊχεια 

ανάμεςα ςε θλικιωμζνουσ.  Οι θλικιωμζνοι είναι φτωχοί για τζςςερεισ λόγουσ:  

1. Ρολλοί από αυτοφσ δεν είχαν κακόλου ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα.  

2. Οι ςυνταξιοφχοι είχαν ςχετικά λίγα ζνςθμα  και  

3. Σχετικά λίγοι είχαν δικαίωμα για επικουρικι ςφνταξθ.   

4. Ρολφ χαμθλζσ ςυντάξεισ χθρείασ που αντιςτοιχοφν ςε παλαιότερεσ 

ςυντάξεισ.  

Συνεπϊσ προκφπτει αμζςωσ το ςυμπζραςμα ότι θ φτϊχεια των θλικιωμζνων με τθν 

ςθμερινι τθσ μορφι ζχει θμερομθνία λιξθσ. Οι θλικιωμζνοι του μζλλοντοσ κα ζχουν 

υψθλότερεσ ςυντάξεισ, κα υπάρχουν περιςςότερα ηευγάρια ςυνταξιοφχων (με δικι 

του/τθσ ςφνταξθ ο κακζνασ), ενϊ κα υπάρχουν πολφ μικρότερα κενά προςταςίασ.  Η 

αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ των θλικιωμζνων πρζπει να λάβει αυτό το κεντρικό 

χαρακτθριςτικό υπόψθ:  Η απάντθςθ πρζπει να λφνει το άμεςο πρόβλθμα των 

ςθμερινϊν θλικιωμζνων, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα αυριανά προβλιματα κα ζχουν 

διαφορετικι υφι.  Με άλλα λόγια το πρόβλθμα δεν ζγκειται ςτθν ζλλειψθ 

γενναιοδωρίασ του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ, αλλά ςτθν ζλλειψθ ωριμότθτάσ του16.  

Αν λυκεί το πρόβλθμα τθσ φτϊχειασ με δομικά, μόνιμα, μζτρα τόνωςθσ τθσ 

γενναιοδωρίασ, τότε κα υπάρχει κζμα υπερβολικισ διόρκωςθσ ςτο μζλλον, με ό,τι 

ςθμαίνει αυτό για τθν βιωςιμότθτα και τα δθμόςια οικονομικά. 

 

Σρίτο Εμπόδιο: Περιοριςμζνθ Διοικθτικι Ικανότθτα.  Η κοινωνικι πολιτικι 

προχποκζτει τθν αποτελεςματικι παραγωγι, αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ 

προςωπικϊν πλθροφοριϊν για τθν ευθμερία πολιτϊν.  Μια ςωςτι κοινωνικι 

πολιτικι είναι πάνω από όλα μια ζξυπνθ κοινωνικι πολιτικι. Είναι ςτο ςθμείο αυτό 

που οι ελλείψεισ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ λαμβάνουν δραματικι μορφι.  Οι 
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  Και ςυνεπϊσ θ απάντθςθ ςτα προβλιματα των χαμθλοςυνταξιοφχων δεν είναι 
γενικευμζνεσ αυξιςεισ, αλλά ςτοχευμζνεσ ενιςχφςεισ όπωσ το ΕΚΑΣ.  



 

 

ελλείψεισ ςτθν διοικθτικι ικανότθτα γίνονται ιδιαίτερα αιςκθτζσ ςτουσ παρακάτω 

τομείσ: 

 Υψθλό κόςτοσ διοίκθςθσ του ςυςτιματοσ, μεγάλο μζροσ του οποίου 

μετακυλφεται ςτισ επιχειριςεισ μζςω του κόςτουσ ςυμμόρφωςθσ 

(compliance costs).  Εξίςου ςθμαντικά, ιδίωσ για δθμοςιονομικά κζματα, θ 

αδυναμία προγραμματιςμοφ και ζλλειψθ προςαρμοςτικότθτασ. 

 Εκτεταμζνθ Ειςφοροδιαφυγι.  Ρζραν από τα προφανι προβλιματα, θ 

φπαρξθ ειςφοροδιαφυγισ μεγάλθσ κλίμακασ δίδει απλόχερα κίνθτρα ςτθν 

γκρίηα οικονομία και αντικίνθτρα ςτθν ανάπτυξθ.  Η φπαρξθ 

ειςφοροδιαφυγισ κακιςτά το οριακό μθ μιςκολογικό κόςτοσ υψθλότερο 

από το μζςο μθ μιςκολογικι κόςτοσ, και ςυνεπϊσ αποτελεί αντικίνθτρο ςτον 

ςχεδιαςμό ξζνων επενδφςεων17. 

 Οι αδυναμίεσ ςτθν διοίκθςθ δυςχεραίνουν τθν χάραξθ κοινωνικισ πολιτικισ.  

Η ανυπαρξία Αρικμοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (17 χρόνια από τθν 

ειςαγωγι του ςτον Ν2084) ςθμαίνει ότι ςτοιχειϊδθ ςτοιχεία, όπωσ το φψοσ 

αποδοχϊν από ςυντάξεισ του μζςου ςυνταξιοφχου, δεν είναι γνωςτά18.  

Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ χοριγθςθ του ΕΚΑΣ το 1996 (θ οποία αξιοποίθςε 

ςτοιχεία του φόρου ειςοδιματοσ) παραμζνει θ μοναδικι κοινωνικι παροχι 

θ οποία χορθγείται με κάποιο ςτοιχειϊδθ ζλεγχο πόρων.   

 Η ζλλειψθ υπθρεςιακισ μνιμθσ και θ αδυναμία ςτοιχειϊδουσ υλοποίθςθσ 

προγραμμάτων μεςοπρόκεςμθσ προοπτικισ.  Ενα παράδειγμα αρκεί: Ρρο 

του 1990 δεν υπιρχε άμεςοσ γραφειοκρατικόσ λόγοσ για να 

ςυγκεντρϊνονται ςτοιχεία για τθν θλικία των Δθμοςίων Υπαλλιλων.  Μετά 

το 1990 ςταμάτθςε να ιςχφει αυτό, ενϊ τα προβλιματα που δθμιουργεί θ 

ανυπαρξία αυτοφ του ςτοιχείου διαπιςτϊνονται κάκε φορά που 

αποπειράται θ προβολι των οικονομικϊν του Δθμοςίου – όπωσ το 2002 από 

τουσ ‘Αγγλουσ αναλογιςτζσ’.  Ραρά ταφτα, και 20 χρόνια μετά, ουδείσ ζχει 

προβεί ςε μια απλι διοικθτικι πράξθ (που είναι ο εμπλουτιςμόσ των 

αρχείων των ΔΥ με μια επιπλζον πλθροφορία). Αποτζλεςμα, θ τελευταία 

προβολι του ILO διαπίςτωςε το 2007 τθν ζλλειψθ του ιδίου κζματοσ... 

Οι διοικθτικζσ αδυναμίεσ με ό,τι ςθμαίνουν για το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ, τθν 

απουςία πλθροφόρθςθσ, τθν γραφειοκρατία και τθν αδιαφάνεια, υποςκάπτουν ςε 

ςυνεχι βάςθ τθν εμπιςτοςφνθ του πολίτθ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ και οδθγοφν με 

μακθματικό τρόπο ςτθν ςωρευτικι τθσ απαξίωςθ. 

                                                      
17  Ξζνοι επενδυτζσ είναι απίκανο να προγραμματίηουν να ειςφοροδιαφεφγουν ςτο 
ίδιο ποςοςτό με τουσ παλαιοφσ ‘παίκτεσ’ 

18  Το φψοσ τθσ μζςθσ ςφνταξθσ δεν είναι το ίδιο, διότι θ πλειοψθφία των μιςκωτϊν 
παίρνει και επικουρικι ςφνταξθ, ενϊ υπάρχει κζμα και με τα πολλαπλά δικαιϊματα 
ςυντάξεων. 



 

 

Σζταρτο Εμπόδιο:  Κρατικι παρεμβατικότθτα.  Η κρατικι παρεμβατικότθτα, 

ςυνεχιηόμενθ επί ςειράν ετϊν, ζχει αλλοιϊςει τθν φυςιογνωμία τθσ αςφάλιςθσ.  Ωσ 

αποτζλεςμα, υπάρχει απόςταςθ μεταξφ δφο πραγμάτων: Αφενόσ, του πραγματικοφ 

τρόπου λειτουργίασ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και, αφετζρου, του τρόπου που 

υποτίκεται ότι λειτουργεί το ίδιο πράγμα ςτθν κεωρία αλλά και νομικά.  Το 

φαινόμενο αυτό είναι αιςκθτό τόςο ςτο μακροοικονομικό επίπεδο (των ςχζςεων με 

τθν οικονομία) αλλά και ςτο ατομικό, μικροοικονομικό, επίπεδο (τθσ ςχζςθσ με το 

άτομο και τθν επιχείρθςθ). 

Στο μακροοικονομικό επίπεδο, από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980, πρζπει να μπει 

ςτθν οικονομικι εξίςωςθ  μια μεγάλθ ad hoc επιχοριγθςθ  προσ τθν κοινωνικι 

αςφάλιςθ που ςυμποςοφται ςε περίπου ζνα τρίτο ςτου ςυνόλου των δαπανϊν.  

Συνεπϊσ θ αυτοχρθματοδότθςθ τθσ αςφάλιςθσ και θ αυτονομία των Ταμείων ζχουν 

πλζον καταςτεί μφκοι με ελάχιςτθ ςχζςθ με τθν πραγματικότθτα.  Ζνα άμεςο 

αποτζλεςμα, όπωσ κα αναμενόταν, είναι θ ανυπαρξία ειςοδθματικοφ περιοριςμοφ 

(budget constraint) ςτισ αποφάςεισ για αςφαλιςτικά κζματα.  Αυξιςεισ δαπανϊν 

αποφαςίηονται εριμθν τθσ φπαρξθσ πόρων, αφοφ κεωρείται αυτονόθτο ότι το 

Κράτοσ κα καλφψει όλα τα ελλείμματα αυτομάτωσ (όπωσ ζκανε και ςε όλεσ τισ 

αντίςτοιχεσ περιπτϊςεισ από το 1985 και μετά).  Το ςωρευτικό αποτζλεςμα αυτισ 

τθσ διαδικαςίασ είναι θ χωρίσ όριο μετακφλιςθ των βαρϊν ςτισ μελλοντικζσ γενεζσ 

με τθν διεφρυνςθ του δθμόςιου χρζουσ, φανεροφ και αφανοφσ. 

Στο μικροοικονομικό επίπεδο, θ μεγάλθ αφξθςθ (για κοινωνικοφσ λόγουσ) των 

κατωτάτων ορίων του ΙΚΑ οδιγθςε ςε μια κατάςταςθ όπου το 70% των 

ςυνταξιοφχων του ΙΚΑ ειςπράττουν τθν ίδια (κατϊτατθ) ςφνταξθ αςχζτωσ ειςφορϊν.  

Για αςφάλιςθ μεταξφ 15 και 23 ζτθ ςτο ΙΚΑ προκφπτει θ ίδια ςφνταξθ.  Η 

ανταποδοτικότθτα, θ οποία υποτίκεται ότι είναι το κεμζλιο τθσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, είναι νεκρό γράμμα.  Το ΙΚΑ χρθματοδοτείται ωσ κοινωνικι αςφάλιςθ 

(με ζνα επαχκι αναλογικό φόρο ςτθν απαςχόλθςθ), λειτουργεί όμωσ ωσ κοινωνικι 

πρόνοια19  (παρζχοντασ παροχζσ ίδιεσ ςε όλουσ).  Τοφτο μεταφράηεται ςε  κίνθτρα 

για τθν εκτενζςτερθ δυνατι ειςφοροδιαφυγι και αποφυγι τθσ αςφάλιςθσ – 

πράγμα που επιβεβαιϊνεται περίτρανα. 

                                                      
19  Και αυτό με όχι ιδιαίτερα ευφυι τρόπο αφοφ επιδοτεί τθν ςφνταξθ και όχι το 
άτομο.  Κάποιοσ με δφο ςυντάξεισ προςτατεφεται δφο φορζσ- ςαν να ιταν δφο άτομα. 



 

 

4.  Η πολιτικι οικονομία του αςφαλιςτικοφ: 
υςτθματοποιθμζνθ αδράνεια 

 

4.1 Δεκηνπξγία πνιηηηθήο εκπινθήο 

Η προθγοφμενθ ενότθτα παρουςίαςε λόγουσ για τουσ οποίουσ θ οργάνωςθ του 

ςυςτιματοσ λειτουργεί ωσ παραμορφωτικό φίλτρο, μετριάηοντασ και αλλοιϊνοντασ 

τθν εικόνα του ςυνολικοφ αςφαλιςτικοφ προβλιματοσ.  Οι αλλοιϊςεισ αυτζσ ζχουν 

οδθγιςει ςε πολιτικι παραλυςία. 

Το κακζνα από τα τζςςερα εμπόδια οδθγεί και ςε μια εμπλοκι, δθλαδι ςε μια 

επιπλζον δυςκολία ςτθν εξεφρεςθ και υλοποίθςθ ουςιαςτικϊν λφςεων.   

Α. Ο κατακερματιςμόσ οδθγεί ςε αυτό που ζχει αποκλθκεί το ‘αςφαλιςτικό 

καλειδοςκόπιο’.  Το ςυνολικό πρόβλθμα φαίνεται να αλλάηει μορφι ανάλογα με το 

πϊσ (και το ποιόσ) το κοιτάει.  Αυτό που με μακροςκοπικι οπτικι είναι το 

εμφανζςτατο δάςοσ τθσ γιρανςθσ του πλθκυςμοφ μετατρζπεται ςε μια ςειρά από 

επιμζρουσ προβλιματα ανα Ταμείο/κλάδο. Το άκροιςμα των επιμζρουσ 

προβλθμάτων, όμωσ, δεν μασ αποδίδει το ςυνολικό πρόβλθμα.  Για τον λόγο αυτόν, 

επομζνωσ, το ςυνολικό δθμογραφικό πρόβλθμα δεν φαίνεται να απαςχολεί 

κανζναν ςυγκεκριμζνα.  Στθν ουςία, ο κάκε κλάδοσ, ‘γνωρίηει’ ότι το δθμογραφικό 

πρόβλθμα είναι πρόβλθμα ‘άλλων’.  Αυτοί οι ‘άλλοι’ είναι και εκείνοι που πρζπει να 

αςχολθκοφν με τθν λφςθ του προβλιματοσ.   

Β. Η Χαμθλι ωρίμανςθ, οδθγεί ςτο παράδοξο ζνα κατά βάςιν γενναιόδωρο 

ςφςτθμα να προςφζρει χαμθλζσ ςυντάξεισ, αφοφ θ πλειοψθφία των αιτιςεων 

ςυνταξιοδότθςθσ επικαλοφνται λίγα χρόνια αςφάλιςθσ. Με αυτόν τον τρόπο 

ενιςχφεται θ ςφγχυςθ τθσ κοινωνικισ με τθν αςφαλιςτικι πολιτικι. Οι 

χαμθλοςυνταξιοφχοι και τα υπαρκτά τουσ κοινωνικά προβλιματα χρθςιμοποιοφνται 

ωσ πολιορκθτικόσ κριόσ για να αυξάνεται θ ιδθ υψθλι γενναιοδωρία του 

ςυςτιματοσ, που υπάρχει για μια κανονικι εργαςιακι πορεία.  Χοριγθςθ ‘δομικϊν’ 

και όχι επικεντρωμζνων αυξιςεων κατοχυρϊνει τα ςθμερινά προνόμια, διευρφνει 

τισ ανιςότθτεσ και διογκϊνει το πρόβλθμα ςτο μζλλον. 

Γ. Η περιοριςμζνθ διοικθτικι ικανότθτα  οδθγεί ςε ιςοπεδωτικζσ λφςεισ, ίδιεσ για 

όλουσ.  Εμπεδϊνεται θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτο ςφςτθμα, ενϊ ευνοοφνται 

‘μεταρρυκμίςεισ με δόςεισ’.  Κοινόσ παρονομαςτισ ςτον ςχεδιαςμό των δόςεων 

είναι θ λογικι του πολιτικοφ κόςτουσ.  Ευνοείται θ ςυμπεριφορά των κοινωνικϊν 

ομάδων με βάςθ το μυωπικό βραχυπρόκεςμο όφελοσ: ‘Ασ προλάβουμε εμείσ, και 

βλζπουμε για τουσ άλλουσ’.  Από τθν άλλθ πλευρά αναδεικνφονται ανάγλυφα οι 

ελλείψεισ των κομμάτων.  Αντί να λειτουργοφν  ωσ μθχανιςμοί εκπαίδευςθσ τθσ 

κοινισ γνϊμθσ και ανεφρεςθσ εναλλακτικϊν λφςεων, δθλαδι, αντί να θγοφνται, τα 

κόμματα ακολουκοφν τθν οπιςκοφυλακι τθσ κοινισ γνϊμθσ, δζςμια των 



 

 

δθμοςκοπιςεων.  Ωσ αποτζλεςμα, δεν υπάρχει ςυνιγοροσ των μεταρρυκμίςεων, οι 

οποίεσ προςλαμβάνονται από τθν κοινι γνϊμθ ωσ αναγκαίο κακό που επιβάλλεται 

από εξωτερικοφσ παράγοντεσ, τθν ΕΕ, τισ δυνάμεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. 

Δ.  Η Κρατικι παρεμβατικότθτα οδθγεί ςτθν προςδοκία λφςεων ‘άνωκεν ι από 

τρίτουσ’.  Το κόςτοσ τθσ αδράνειασ μετακυλίεται από κλάδο ςε κλάδο και ςυνολικά 

από τθν γενιά των ωριμότερων εργαηομζνων ςτθν επόμενθ γενιά.  Επειδι όμωσ το 

πρόβλθμα εξελίςςεται ταχφτερα από τθν θλικιακι ωρίμανςθ, οι επάλλθλεσ 

μεταφορτϊςεισ βαρϊν καταλιγουν ςτθν ίδια γενιά. Η γενιά αυτι είναι θ γενιά των 

‘νεοπροςλαμβανόμενων του Νόμου Σιοφφα’ Ν2084/92.  Η γενιά αυτι ιδθ ζχει 

υψθλότερα όρια θλικίασ, υψθλότερεσ ειςφορζσ και χαμθλότερεσ ςυντάξεισ από τισ 

άλλεσ γενεζσ.  Υπολογιςμοί του ΟΟΣΑ του 1998, αλλά και πιο πρόςφατοι 

υπολογιςμοί, οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ οικονομικι απόδοςθ των ειςφορϊν 

τθσ γενιάσ αυτισ είναι ιδθ αρνθτικι.  Δθλαδι αν τα άτομα αυτά τοποκετοφςαν τα 

χριματα των ειςφορϊν τουσ ςε κάποια αςφαλι επζνδυςθ κα προζκυπτε 

μεγαλφτερθ ςφνταξθ από αυτι που κα πάρουν από το ΙΚΑ. 

Η πρακτικι τθσ αναβλθτικότθτασ και τθσ επιςϊρευςθσ βαρϊν ςε μια γενιά που ιδθ 

ζχει ιςχυρότατα κίνθτρα απεμπλοκισ από το ςφςτθμα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κα 

ιταν ακατανόθτθ.  Το ότι προχωρά ωσ τϊρα χωρίσ διαμαρτυρία οφείλεται ςε δφο 

παράγοντεσ: 



 

 

 Η γενιά αυτι είναι ακόμθ ςε μειοψθφία. Πμωσ περί το 2010 κα πλειοψθφεί 

ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

 Η αδιαφάνεια του ςυςτιματοσ ςυνολικά ςθμαίνει ότι, ωσ τθν 

ςυνταξιοδότθςθ μεγάλου αρικμοφ ατόμων αυτισ τθσ γενιάσ, δεν κα 

ςυνειδθτοποιθκεί το βάκοσ και θ ζκταςθ τθσ αδικίασ20. 

 

4.2 Γηαηί ρξεηάδεηαη κηα λέα αξρή;  

Οι πολιτικζσ δυςκολίεσ τθσ όποιασ δράςθσ για το αςφαλιςτικό ζχουν δφο 

αποτελζςματα.  Από τθν μια πλευρά οδθγοφν ςτθν προϊκθςθ μιασ μεταρρφκμιςθσ 

‘με δόςεισ’.  Αν και είναι γνωςτι θ ζκταςθ των αλλαγϊν που απαιτοφνται, 

επιλζγεται θ αντιμετϊπιςθ μζρουσ μόνο του προβλιματοσ και θ παραπομπι του 

υπολοίπου ςε μελλοντικζσ δόςεισ.  Από τθν άλλθ πλευρά, και για όςο καιρό τα 

υπαρκτά προβλιματα παραμζνουν αναπάντθτα, εμβακφνεται θ απαξίωςθ του 

ςυςτιματοσ ςτα μάτια των αςφαλιςμζνων πολιτϊν.   

Μια μεταρρφκμιςθ με δόςεισ μπορεί να αντιμετωπίηεται με διαφορετικό τρόπο, 

ανάλογα με τθν οπτικι γωνία που υιοκετείται.  Μπορεί να διακρίνουμε δφο οπτικζσ 

κατανόθςθσ του αςφαλιςτικοφ προβλιματοσ. 

Η πρϊτθ μπορεί να αποκαλεςτεί ‘θ οπτικι του Υπουργείου Οικονομικϊν’ – «τθσ 

αςφάλιςθσ ωσ διαχείριςθσ».  Σφμφωνα με αυτιν, το αςφαλιςτικό ςυνίςταται ςτθν 

αντιμετϊπιςθ μιασ ςειράσ ροϊν , δθλαδι δοςολθψιϊν που ζχουν μια χρονικι 

διάςταςθ, μετροφνται δθλαδι ανά μονάδα χρόνου.  Λογικι ςυνζπεια αυτοφ είναι 

δθλϊςεισ του είδουσ «Υπάρχει επαρκισ χρθματοδότθςθ των ςυντάξεων ωσ το ζτοσ 

2020». Ρράγματι με τθν λογικι του διανεμθτικοφ ςυςτιματοσ χρθματοδότθςθσ 

εξετάηεται θ μεςοπρόκεςμθ επάρκεια χρθματοδότθςθσ και παραπζμπονται οι κάκε 

είδουσ αναγκαίεσ προςαρμογζσ ςτο μζλλον.   

Σε ζνα περιβάλλον που κυριαρχεί θ οπτικι του πολιτικοφ κόςτουσ, θ οπτικι του 

Υπουργείου Οικονομικϊν δθλαδι τθσ αςφάλιςθσ ωσ διαχείριςθσ, καταλιγει με 

φυςικό τρόπο ςε αςφαλιςτικό με δόςεισ, μια λφςθ – «όςο αντζχουμε». 

Η δεφτερθ οπτικι είναι θ οπτικι του μεμονωμζνου αςφαλιςμζνου – τθσ 

«αςφάλιςθσ ωσ Συμβολαίου» που μπαίνει ςτον προγραμματιςμό ηωισ.  Από τθν 

ςκοπιά του μεμονωμζνου αςφαλιςμζνου, θ αςφάλιςθ αντιμετωπίηεται ωσ 

περιουςιακό ςτοιχείο21 και θ ςυμμετοχι ςε αυτι εκλαμβάνεται ωσ αντίςτοιχθ με 

ιδιωτικό αςφαλιςτικό ςυμβόλαιο που περιζχει λεπτομζρειεσ για το πϊσ πλθρϊνει 

κανείσ, τι κα πάρει και πότε.  Αν θ αςφάλιςθ αποτιμάται ωσ περιουςία, τότε για τθν 

                                                      
20

  Με κίνδυνο να ανατραποφν ρυκμίςεισ δικαςτικά. 

21  Δθλαδι ωσ απόκεμα (stock), που ορίηεται ςε μια χρονικι ςτιγμι και δεν ζχει 
χρονικι διάςταςθ, ςε αντίςτιξθ με τισ ροζσ.  Η διάκριςθ αυτι είναι ίδια με τθν διαφορά 
μεταξφ ειςοδιματοσ και περιουςίασ. 



 

 

πλειοψθφία των αςφαλιςμζνων είναι το μεγαλφτερο περιουςιακό ςτοιχείο 

(πικανϊσ μετά τθν ιδιόκτθτθ κατοικία).  Μια αλλαγι ςτα δεδομζνα τθσ αςφάλιςθσ 

ανακεωρεί το ςφνολο των προςδοκιϊν και οδθγεί ςε απότομθ και πικανϊσ μεγάλθ 

υποτίμθςθ τθσ αξίασ του αςφαλιςτικοφ ςυμβολαίου22.  Το πότε κα γίνει θ αλλαγι 

και ςε πόςεσ δόςεισ είναι κζμα δευτερεφουςασ ςθμαςίασ.  Ο κάκε αςφαλιςμζνοσ 

δικαιολογείται να ζχει μια φυςικι προτίμθςθ ςε μια λφςθ – άρα «όςο πρζπει». 

Με τρόπο αντίςτοιχο εξθγείται και θ μεγάλθ ευαιςκθςία που υπάρχει για το 

ενδεχόμενο αςφαλιςτικϊν αλλαγϊν, ιδίωσ ίςωσ όςον αφορά τα όρια θλικίασ.  Η 

ευαιςκθςία αυτι κα είναι μεγαλφτερθ όςο μεγαλϊνει θ άγνοια για το τι κα γίνει 

χωρίσ αλλαγζσ.  Συνεχίηοντασ τθν αναλογία με τθν κατοικία, πολλοί μπορεί να 

δεχκοφν ότι ζνα μικρότερο ςπίτι είναι προτιμότερο από ζνα μεγαλφτερο ερείπιο. 

Αν, αντίκετα, το μζλλον αναμζνεται ίδιο με το ςιμερα, τότε δεν κα υπάρχει καμιά 

δυνατότθτα ςυναίνεςθσ. Το κλειδί για να προχωριςουν κάποιεσ αλλαγζσ είναι θ 

κατανόθςθ ότι θ μεταρρφκμιςθ είναι καλφτερθ από τθν αδράνεια. 

Πμωσ, για όςο ςυνεχίηουν να προκρίνονται λφςεισ με δόςεισ απαξιϊνεται 

ςωρευτικά θ ςυμμετοχι ςτθν αςφάλιςθ.  Το ςθμείο αφετθρίασ, όπωσ είδαμε, είναι 

ιδθ προβλθματικό για τουσ αςφαλιςμζνουσ του ‘νζου ςυςτιματοσ του Ν2084’.  

Ηδθ πλθρϊνουν ςε ειςφορζσ περιςςότερο από ό,τι αναμζνεται να ειςπράξουν.  Η 

τάςθ που επικεντρϊνει τισ παρεμβάςεισ εξορκολογιςμοφ ςτουσ νζουσ 

εργαηόμενουσ ςυνεχϊσ επιδεινϊνει τθν κατάςταςι τουσ.  Ταυτόχρονα όμωσ το 

διανεμθτικό ςφςτθμα αναμζνει από αυτιν ακριβϊσ τθν ομάδα να αναλάβει το 

μζγιςτο βάροσ για τθν αντιμετϊπιςθ του αντικειμενικοφ προβλιματοσ τθσ γιρανςθσ 

του πλθκυςμοφ. 

Αν εξετάςουμε το αςφαλιςτικό πρόβλθμα από τθν ςκοπιά των μελλοντικϊν 

χρθματοδοτϊν του ςυςτιματοσ, είναι   βζβαιο ότι οι μεταρρυκμίςεισ με δόςεισ 

καταρρακϊνουν τθν αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ:  Πταν κάποιοσ πολιτικόσ δθλϊνει 

με ικανοποίθςθ ότι ‘λφςαμε το πρόβλθμα ωσ το 2030’, τι μπορεί να ςθμαίνει αυτό 

για κάποιον που αναμζνει να ςυνταξιοδοτεί το 2031;  Η μόνθ ςϊφρων απάντθςθ 

είναι ότι το ελάχιςτο φψοσ τθσ επιπλζον επιβάρυνςθσ (ωσ το 2030) είναι ςίγουρο· θ 

φπαρξθ και το φψοσ των παροχϊν μετά αυτό το ζτοσ είναι τελείωσ αβζβαιο.  

Υπάρχει άνκρωποσ που κα δεχόταν οικειοκελϊσ να ςυμμετάςχει, δεςμεφοντασ τθν 

ηωι του, ςε ζνα τζτοιο ςυμβόλαιο; 

 

Η απάντθςθ ςτθν ρθτορικι ερϊτθςθ είναι καταφανϊσ όχι.  Η ςυμμετοχι ςτθν 

κοινωνικι αςφάλιςθ, αν τα πράγματα ςυνεχίςουν ζτςι, κα εξαρτάται, όλο και 

περιςςότερο από ζνα καταναγκαςμό, ο οποίοσ κα γίνεται όλο και πιο επαχκισ. 

                                                      
22  Συνεχίηοντασ τθν αναλογία με τθν κατοικία, είναι αντίςτοιχθ με βίαια κατεδάφιςθ 
ενόσ δωματίου ι μιασ πτζρυγασ του ςπιτιοφ. 



 

 

Για να ςταματιςει ο κατιφοροσ ςτον οποίο ζχει μπεί θ υπόλθψθ τθσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςτουσ νζουσ εργαηόμενουσ απαιτείται μια νζα αρχι. Μια τζτοια νζα 

αρχι  κα πρζπει: 

 Να κζτει το ςφςτθμα ςε νζεσ βάςεισ, κατανοθτζσ από όλουσ. 

 Να ζχει ορατό αντίκριςμα για τον νζο εργαηόμενο. 

 Να ζχει ορατά οφζλθ για τθν κοινωνία και τθν οικονομία 

 Να επιτρζπει ςτον κάκε νζο εργαηόμενο να προχωρά με προγραμματιςμζνα 
βιματα που καλφπτουν όλθ του τθν εργαςιακι ηωι. 

Μια τζτοια νζα αρχι κα επιτρζψει ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ, επιτελϊντασ μια 

ςθμαντικι αναπτυξιακι λειτουργία, να παίξει ρόλο ξανά ςε ζνα ενάρετο κφκλο 

μεταξφ οικονομίασ και αςφάλιςθσ.  Ενασ τζτοιοσ ενάρετοσ κφκλοσ είναι ςαφζσ ότι 

ιταν ςε λειτουργία ςτα χρόνια ανάπτυξθσ του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ, ςτθν 

διάρκεια των δεκαετιϊν του 50 και 60. Ο αναπτυξιακόσ ρόλοσ τθσ αςφάλιςθσ τότε 

ζπαιξε ρόλο κλειδί ςτθν καταξίωςθ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτα μάτια τθσ 

κοινωνίασ. 

Η νζα αρχι είναι αναγκαία και για κάποιο άλλο, περιςςότερο (μικρο)πολιτικό λόγο.  

Με επαναλαμβανόμενεσ δθλϊςεισ όλων των πολιτικϊν παραγόντων φαίνεται να 

ζχει αποκλειςτεί- μια προσ μία - θ προςαρμογι όλων των παραμζτρων οι οποίεσ το 

ςθμερινό ςφςτθμα διακζτει για να μπορεί να αντιδράςει ςτισ προκλιςεισ τθσ 

γιρανςθσ: Εχει αποκλειςτεί δθλαδι κάκε αλλαγι ςτισ ειςφορζσ, ςτα όρια θλικίασ, 

ςτα προνόμια, ςτα ποςοςτά αναπλιρωςθσ.  Το μόνο που δεν ζχει αποκλειςτεί είναι 

θ γενναιόδωρθ επιβάρυνςθ τθσ μελλοντικισ γενεάσ (θ ςυγκατάκεςθ τθσ οποίασ 

τεκμαίρεται αβίαςτα).  Οι δθλϊςεισ ότι το πρόβλθμα επιλφεται χωρίσ να αλλάξει 

οποιαδιποτε παράμετρόσ του μποροφν να ερμθνευτοφν μόνο αν το ςθμερινό 

ςφςτθμα αντικαταςτακεί από κάποιο άλλο που ζχει εντελϊσ άλλεσ παραμζτρουσ 

και άλλθ λογικι λειτουργίασ…. 

Μόνο μια νζα αρχι μπορεί να επιτρζψει τθν νζα καταξίωςθ τθσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

 

4.3 Τν Κόζηνο  ηεο Αδξάλεηαο 

Το κόςτοσ τθσ μθ λφςθσ, ι αντίςτοιχα τθσ αζναθσ αναβολισ τθσ λφςθσ, πρζπει να 

αναηθτθκεί ςε μια ςειρά κατευκφνςεισ, μερικζσ πιο προφανείσ από άλλεσ: 

1. Αυξανόμενα δθμοςιονομικά αδιζξοδα.  Η πιο γνωςτι παρενζργεια είναι θ 

ζλλειψθ βιωςιμότθτασ. Το ετιςιο ζλλειμμα του δθμοςίου κα εξαρτάται όλο 

και περιςςότερο από τα ελλείμματα των ταμείων.  Η ανάγκθ να τθρθκοφν οι 

υποχρεϊςεισ απζναντι ςτθν ΕΕ κα ςθμαίνουν τθν επιβάρυνςθ τθσ 

φορολογίασ και τθν ςυμπίεςθ τθσ ανάπτυξθσ.  Αυτό που δεν ζχει ακόμθ 

ςυνειδθτοποιθκεί επαρκϊσ είναι ότι θ μζχρι ςιμερα κατάςταςθ (όπου θ 

γενικι οικονομία ςε μεγάλο βακμό ζχει ςτεγανοποιθκεί από τα αςφαλιςτικά 



 

 

ελλείμματα) είναι απίκανο να ςυνεχιςτεί μετά το 2015.    Αρα θ γενικι 

οικονομικι πολιτικι κα υπαγορεφεται όλο και περιςςότερο από τουσ φορείσ 

που εποπτεφει το Υπουργείο Απαςχόλθςθσ… 

2. Αδυναμία εξάςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ, πζραν των ςυντάξεων 

(crowding out κοινωνικισ πολιτικισ). Η ανάγκθ πλθρωμισ ςυντάξεων κα 

ςτερεί πόρουσ και διοικθτικζσ δυνατότθτεσ για άλλα προγράμματα.  

Σθμειωτζον ότι θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ, πζραν των αςφαλιςτικϊν 

ελλειμμάτων, κα δθμιουργιςει μεγάλθ και πιεςτικι ηιτθςθ για υπθρεςίεσ 

υγείασ και φροντίδασ θλικιωμζνων.  Επιπλζον θ ανάγκθ τόνωςθσ των 

γεννιςεων και ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ υπαγορεφει 

άφκονεσ και αξιόπιςτεσ υπθρεςίεσ φροντίδασ των παιδιϊν – που κοςτίηουν. 

3. Συνεχιηόμενεσ ςτρεβλώςεισ. Το υπάρχον ςφςτθμα δθμιουργεί πλείςτεσ όςεσ 

ςτρεβλϊςεισ ςτθν λειτουργία τθσ αγοράσ εργαςίασ (ανεργία νζων/γυναικϊν, 

χαμθλι ςυμμετοχι ςτθν αγορά εργαςίασ, εμπόδια ςτθν κινθτικότθτα 

εργατικοφ δυναμικοφ, πριμοδότθςθ γκρίηασ οικονομίασ, ‘μετανάςτευςθ 

κζςεων εργαςίασ’ εκτόσ Ελλάδασ). 

Οι ελλείψεισ και ςτισ τρείσ διαςτάςεισ βάςει των οποίων κρίνονται οι ςυντάξεισ 

(βιωςιμότθτα, επάρκεια, προςαρμοςτικότθτα) οδθγοφν ςε μια αυξανόμενθ 

ανυπολθψία τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και του κοινωνικοφ κράτουσ.  Σε ατομικό 

επίπεδο αυτό μεταφράηεται ςε αναηιτθςθ λφςεων από τον ιδιωτικό τομζα που 

ςυμπλθρϊνουν τα κενά ι τθν αναξιοπιςτία των υπαρχουςϊν λφςεων.  Ραράταςθ 

επί μακρόν τθσ κατάςταςθσ είναι δυνατόν να οδθγιςει ςε μια κρίςθ 

χρθματοδότθςθσ του κοινωνικοφ κράτουσ.  Ο κίνδυνοσ, υπαρκτόσ ςε άλλεσ χϊρεσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ, όπωσ ςτθν Μεγ. Βρετανία τθν δεκαετία του ’80, είναι θ 

εγκακίδρυςθ μιασ γενικευμζνθσ αμφιςβιτθςθσ τθσ ςκοπιμότθτασ του κοινωνικοφ 

κράτουσ, θ οποία οδθγεί ςε ςτροφι ςτθν παραοικονομία και φοροδιαφυγι θ οποία 

με τθν ςειρά τθσ μπορεί να οδθγιςει ςε ολοκλθρωτικι ‘φορολογικι ανταρςία’. 

 

4.4 Τν Δηαθεύγνλ όθεινο 

Η Αδράνεια εκτόσ του κόςτουσ διαιϊνιςθσ του ςθμερινοφ προβλιματοσ ενζχει και 

το όφελοσ που διαφεφγει εξ αιτίασ τθσ μθ υιοκζτθςθσ νζου ςυςτιματοσ.  Αυτό, 

προφανϊσ εξαρτάται από τισ ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ που, κατά περίπτωςθ, 

εξετάηονται.  Με δεδομζνο ότι θ μεταρρφκμιςθ παρουςιάηεται μόνο ωσ αναγκαίο 

κακό που επιβάλλεται από ζξω, ακόμθ και οι λίγεσ ιδζεσ που τίκενται ςε ςυηιτθςθ 

ζχουν ωσ κοινό τουσ χαρακτθριςτικό τθν ςυντθρθτικότθτα:  αλλάηουν δθλαδι όςο 

λιγότερα μποροφν, διαφυλάςςοντασ ζτςι όςο το δυνατόν περιςςότερα από τα 

χαρακτθριςτικά (αλλά και τα προβλιματα) του παλαιοφ ςυςτιματοσ.  Με αυτόν τον 

τρόπο, δεν μπορεί να γίνει ςυηιτθςθ για διαφυγόντα οφζλθ, διότι αυτά ζχουν εν τω 

μεταξφ εξανεμιςτεί. 



 

 

Μια ιδζα για το που κα μποροφςαν να αναηθτθκοφν διαφυγόντα οφζλθ μπορεί να 

εξαχκεί από ςυηθτιςεισ που ζγιναν και γίνονται ςε άλλεσ χϊρεσ που, είτε ζχουν ιδθ 

προβεί ςε ουςιαςτικζσ αλλαγζσ (Ιταλία, Σουθδία, Ολλανδία, Ρολωνία, Σλοβενία) ι 

όπου βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςυηθτιςεισ (Γερμανία, Γαλλία, Ιςπανία).  Το 

χαρακτθριςτικό αυτϊν των περιπτϊςεων είναι πλθροφνται τα δφο ελάχιςτα 

απαιτοφμενα για ουςιαςτικι μεταρρφκμιςθ:  

1. Το όραμα τθσ εναλλακτικισ κατάςταςθσ – του πϊσ κα ιταν οργανωμζνα τα 

πράγματα διαφορετικά. 

2. Ο ςυνιγοροσ των αλλαγϊν, που επιχειρθματολογεί υπζρ ενόσ μοντζλου και 

όχι απλϊσ εναντίον άλλου. 

Συνεπϊσ, και ελλείψει πρόταςθσ, αρκοφμαςτε ςτθν παράκεςθ ενόσ ενδεικτικοφ 

καταλόγου διαφευγόντων οφελϊν: 

1. Η κοινωνικι αςφάλιςθ να ξαναγίνει τμιμα ενόσ ενάρετου κφκλου με τθν 

ανάπτυξθ.  Στθν δεκαετία του 50 και 60 αυτό επιτεφχκθκε ςτθν Ελλάδα για 

δφο λόγουσ. Αφενόσ γιατί το ΙΚΑ απαντοφςε ςε υπαρκτζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ 

των εργαηομζνων και τουσ προςζφερε πολφτιμεσ υπθρεςίεσ. Αφετζρου, 

επειδι λειτοφργθςε ευεργετικά ςτθν χρθματοδότθςθ τθσ ανάπτυξθσ και 

διευκόλυνε τθν δθμιουργία και λειτουργία νζων επιχειριςεων. 

2. Διευκόλυνςθ τθσ προςαρμογισ ςτισ ςυνκικεσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Σε 

ςυνκικεσ παγκόςμιου ανταγωνιςμοφ ο μζςοσ προςδόκιμοσ βίοσ μιασ 

επιχείρθςθσ είναι μικρότεροσ από τθν μζςθ εργαςιακι ηωι του 

εργαηομζνου.  Συνεπϊσ απαιτοφνται ςυςτιματα που όχι μόνο δεν 

αποκαρρφνουν, αλλά ευνοοφν διακεκομμζνεσ καριζρεσ, επανακατάρτιςθ, 

ευελιξία και ανάλθψθ ρίςκου από τον εργαηόμενο και τθν επιχείρθςθ.  Η 

κοινωνικι αςφάλιςθ ευνοεί νζα προϊόντα και νζεσ αγορζσ. 

3. Μια κοινωνικι πολιτικι με αποτζλεςμα, αντάξια του ονόματόσ τθσ.  Η 

γιρανςθ, θ παγκοςμιοποίθςθ και οι κοινωνικζσ αλλαγζσ ςτθν οικογζνεια και 

ςτισ απαιτιςεισ του ατόμου ςυνεπάγονται νζεσ ανάγκεσ για κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ, πολφ πιο ςφνκετεσ από μια απλι επιδοματικι 

προςζγγιςθ. 

Αλλά το μεγαλφτερο διαφεφγον όφελοσ είναι  τα εξωτερικά οφζλθ από τθν επίλυςθ 

μιασ εκκρεμότθτασ δεκαετιϊν.  Η δρομολόγθςθ μιασ λφςθσ για το αςφαλιςτικό κα 

δϊςει  ςτθν Ελλθνικι κοινωνία, ςτθν οικονομία και ςτθν πολιτικι ςκθνι τθν 

ευχζρεια να γυρίςει ςελίδα να αςχολθκεί με άλλα κζματα.  Πταν, όμωσ, απλϊσ 

αναηθτάται πεδίο κομματικισ διαφοροποίθςθσ ι επίδειξθσ ‘προοδευτικοφ 

πνεφματοσ’, τότε το αςφαλιςτικό, ςαν τουσ Βαρβάρουσ του Καβάφθ, ‘είναι ςυχνά 

και αυτό μια κάποια λφςθ…’  



 

 

5.  Μια προςζγγιςθ ςτρατθγικισ για ουςιαςτικζσ αλλαγζσ 

Αυτά που προθγικθκαν εξζκεςαν τα επιχειριματα κατά τθσ αδράνειασ, όπωσ και 

τον προβλθματιςμό γφρω από τισ αιτίεσ τθσ πολιτικισ παραλυςίασ που χαρακτθρίηει 

το αςφαλιςτικό ηιτθμα ςυνολικά.  Ζφταςε, επομζνωσ, θ ςτιγμι να αναηθτθκεί 

κάποια λφςθ θ οποία να ςυμβιβάηει τρία φαινομενικά αςφμβατα πράγματα:  

Πρϊτον, να προςπακεί να εξάγει άμεςο όφελοσ. Δεφτερον, να διαςφαλίςει τθν 

περαιτζρω πορεία.  Και, τρίτον,  να ευνοιςει τθν οριςτικι επίλυςθ του 

προβλιματοσ ςε ορατό χρόνο. 

3    Μια ςτρατθγικι 2 ½ Φάςεων 

 

 

5.1 Οπζηαζηηθή κεηαξξύζκηζε θαη «Μεηαξξπζκίζεηο» 

Ρριν από τθν χάραξθ ςτρατθγικισ, όμωσ πρζπει να εξθγθκεί το εξισ παράδοξο. Ανά 

πάςα ςτιγμι, και οπωςδιποτε, κατά τθν διάρκεια του 2009, φαίνεται να υπάρχει 

μια εργϊδθσ δραςτθριότθτα περί τα αςφαλιςτικά. Η λζξθ «Μεταρρφκμιςθ» 

αναφζρεται πολφ ςυχνά.  Μόλισ το 2008 θ αρμόδια Υπουργόσ διλωςε, ςτο πλαίςιο 

τθσ ψιφιςτθσ του τελευταίου αςφαλιςτικοφ νόμου Ν3655/08, ότι «το αςφαλιςτικό 

ζχει λυκεί για μια γενιά».  Ρρογραμματίηονται αλλαγζσ ςτοα αςφαλιςτικό των 

Δθμοςίων Υπαλλιλων, ςτα Ταμεία Υγείασ, ςτα Βαρζα και Ανκυγιεινά Επαγγζλματα. 



 

 

Ομωσ, οι εκκλιςεισ για αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ δεν ζχουν μειωκεί. Τουναντίον, 

ςτθν ειςθγορία των διεκνϊν οργανιςμϊν προςτζκθκε κατά το 2009 και θ φωνι του 

Διοικθτοφ τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ.   

Φαίνεται ότι θ ζννοια «αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ» χρθςιμοποιείται με 

διαφορετικό τρόπο από τουσ διαφορετικοφσ εμπλεκομζνουσ.  Ρϊσ εξθγείται 

αυτι θ αςυνεννοθςία και πϊσ επθρεάηεται το αίτθμα για ουςιαςτικι 

μεταρρφκμιςθ; 

Η κοινωνικι αςφάλιςθ είναι πρωτίςτωσ κζμα αναδιανομισ. Αναδιανομισ, όμωσ, 

μεταξφ ποιϊν και για ποιο πράγμα;  Κυριαρχεί αςυνεννοθςία, με τουλάχιςτον τρία 

‘αςφαλιςτικά’, ανάλογα με τθν οπτικι που υιοκετείται: 

1. Ο αςφαλιςμζνοσ περιμζνει να ακοφςει με ποιόν τρόπο κα διαςφαλιςτεί θ 

ςφνταξι του, όταν αυτόσ τθν χρειαςτεί.  Το κζμα που τον απαςχολεί είναι 

ιδιαίτερα μακροπρόκεςμο και αναφζρεται ςε αναδιανομι μεταξφ γενεϊν.  

Είναι δθλαδι κζμα αναλογιςτικισ ιςορροπίασ, τθσ διευκζτθςθσ του Εκνικοφ 

χρζουσ.  Η ουςιαςτικι λφςθ του αςφαλιςτικοφ (όπωσ αυτό γίνεται αντιλθπτό 

ςτο παρόν κείμενο) πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να απαντά ςτο κζμα αυτό, 

αφοφ αυτό είναι θ γενεςιουργόσ αιτία και των υπολοίπων ‘αςφαλςιτικϊν’. 

2. Σο Τπουργείο Οικονομίασ (και όςοι αςχολοφνται με τα μακροοικονομικά), 

περιμζνει να δει ποιοσ κα πλθρϊςει για τισ ςυντάξεισ – δθλαδι μια 

αναδιανομι μζςα ςτθν ςθμερινι γενεά μεταξφ ςυνταξιοφχων, εργαηομζνων 

και φορολογίασ.  Θζματα όπωσ θ φτϊχεια των (ςθμερινϊν) θλικιωμζνων, θ 

ειςοδθματικι πολιτικι, τα τρζχοντα ελλείμματα των Ταμείων είναι πτυχζσ 

αυτοφ του αςφαλιςτικοφ), το οποίο εμφανίηεται και με τθν πλζον πιεςτικι 

δθμοςιονομικά μορφι. Είναι δθλαδι κζμα δθμοςιονομικισ ιςορροπίασ, τθσ 

μεςοπρόκεςμθσ διαμόρφωςθσ του ελλείμματοσ του Δθμοςίου. 

3. Σο Τπουργείο Απαςχόλθςθσ (και όςοι αςχολοφνται με τθν κακθμερινι 

λειτουργία των Ταμείων – αςφαλιςμζνοι, Συνδικάτα, Εργοδότεσ) ανθςυχοφν 

για το πϊσ διοικείται το ςφςτθμα των Σαμείων. Η απουςία γενικϊν 

κανόνων  αναβακμίηουν για το κάκε άτομο που ςυναλλάςςεται με τα Ταμεία 

το πρόβλθμα ‘πλοιγθςθσ ςτισ γραφειοκρατικοφσ ςκοπζλουσ’ και τον 

κακθμερινό ζλεγχο ςτισ αποφάςεισ των Ταμείων. Μζςα ςτον λαβφρινκο τθσ 

πολλαπλότθτασ των φορζων, των επικαλυπτόμενων και αντικρουόμενων 

διατάξεων απαιτοφνται παρεμβάςεισ για να μπορεί να ςφςτθμα να 

λειτουργεί ςτοιχειωδϊσ και να χορθγεί ςυντάξεισ.  Είναι δθλαδι κζμα 

διακυβζρνθςθσ, τθσ βραχυπρόκεςμθσ εξάςκθςθσ και κατανομισ εξουςίασ. 

Μετά τθν υπόκεςθ των δομθμζνων ομολόγων – τθσ αυτονόμθςθσ ‘ανίδεων 

διοικιςεων’- ιταν αναμενόμενο  θ τελευταία  ‘αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ’ (Ν 

3655/08) να αςχολείται ςχεδόν αποκλειςτικά με το κζμα τθσ κατανομισ εξουςίασ. 

Συνεπϊσ ο νόμοσ 3655/08 είχε ωσ κφριο μζλθμα τθν αντιμετϊπιςθ του τρίτου 



 

 

αςφαλιςτικοφ – του ποιοσ ελζγχει τισ κακθμερινζσ αποφάςεισ για το πϊσ 

εφαρμόηεται θ κείμενθ νομοκεςία.  Οι εκτενείσ ςυγχωνεφςεισ Ταμείων 

περιορίςτθκαν ςε διοικθτικζσ ςυγχωνεφςεισ, διατθρϊντασ τον αςφαλιςτικό (ςχετικά 

με τουσ όρουσ και τθσ προχποκζςεισ αςφάλιςθσ) κατακερματιςμό ανζπαφο.  Οι 

ρυκμίςεισ από τισ οποίεσ εξαρτϊνται τα αςφαλιςτικά 1 και 2 ζμεινε – λίγο ωσ πολφ 

– ανζγγιχτθ.  Η υλοποίθςθ των διοικθτικϊν μζτρων (ςυγχωνεφςεισ) του Ν3655/08 

αναμζνεται να αποτελζςει το κφριο μζλθμα των Ταμείων και του Υπουργείου 

Απαςχόλθςθσ κατά το ορατό μζλλον. Ήδθ ευρίςκεται ςτο ςτόχαςτρο νομικϊν 

αμφιςβθτιςεων, οι οποίεσ αναμζνεται να διαρκζςουν αρκετά χρόνια ϊςπου να 

τελεςιδικιςουν. 

Στο πλαίςιο αυτό, προκφπτει θ ερϊτθςθ: Με ποιον τρόπο κα επθρεάςει θ ψιφιςθ 

και υλοποίθςθ του Ν3655/08 τθν πορεία των άλλων δφο αςφαλιςτικϊν: (α) Το 

μεςοπρόκεςμο αςφαλιςτικό και τον Ρροχπολογιςμό και (β) το Μακροπρόκεςμο τθσ 

κατανομισ πόρων μεταξφ γενεϊν.  

Ο Ν3655/08 δεν περιείχε μζτρα δθμοςιονομικισ εμβζλειασ.  Από τθν άλλθ πλευρά, 

όμωσ είναι πικανό να εντακοφν οι πιζςεισ για αφξθςθ επιχορθγιςεων: 

 Η ςχζςθ τθσ φτϊχειασ με τουσ θλικιωμζνουσ και τισ χαμθλζσ ςυντάξεισ.  Ο 
νόμοσ 3655/08 ίςωσ ερμθνευτεί ωσ ανάλθψθ ευκφνθσ από το Κράτοσ. 

 Η εναςχόλθςθ με διοικθτικά μζτρα και αναδιαρκρϊςεισ είναι απίκανο να 
οδθγιςει ςε μειϊςεισ δαπανϊν άμεςα. 

 Η πορεία τθσ φφεςθσ ςυμπιζηει τα ζςοδα / αυξάνει τισ δαπάνεσ. 

 Οι δαπάνεσ υγείασ κα ςυνεχίςουν να αυξάνονται. 

Η τελευταία φορά που ελιφκθςαν μζτρα που επθρζαςαν ουςιαςτικά το 

αναλογιςτικό ιςοηφγιο μεταξφ γενεϊν ιταν τθν περίοδο 1990-1992 (Ν1902/90 και 

Ν2084/92).  Από τότε, παρά τθν κατά καιροφσ επιςιμανςθ του προβλιματοσ 

(Εκκεςθ Σπράου, πιζςεισ ΕΕ και διεκνϊν οργανιςμϊν) οι κινιςεισ που ζγιναν ιταν 

μάλλον προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ.  Ραράλλθλα, υπάρχει μια ςαφισ τάςθ 

δικαςτικζσ αποφάςεισ να ακυρϊνουν κρίςιμα ςθμεία των παλαιότερων νόμων23. 

Ραρά τθν  ακινθςία επί τθσ ουςίασ, υπάρχει ρθτορικι επίκλθςθ του ιςοηυγίου 

μεταξφ γενεϊν για να δικαιολογιςει μζτρα άςχετα με αυτό. Αποκορφφωμα τθσ 

τάςθσ αυτισ υπιρξαν οι δθλϊςεισ από το Υπουργείο Απαςχόλθςθσ το 2008 ότι 

‘επιλφκθκε το πρόβλθμα ωσ τθν επόμενθ γενεά’.  Με τον τρόπο αυτό δθμιουργείται 

ςφγχυςθ, απϊλεια αξιοπιςτίασ ενϊ ο επικοινωνιακόσ χειριςμόσ τθσ όποιασ 

απόπειρασ αλλαγϊν αναβακμίηεται ωσ κομβικισ ςθμαςίασ. 

                                                      
23

  Ππωσ ζγινε με τισ ςυντάξεισ χθρείασ, τον ΛΑΦΚΑ, τα πλαφόν ςτα εφάπαξ.  Σθμειϊνεται ότι 
είναι πικανόν εντόσ τθσ επόμενθσ 10ετίοσ  να αμφιςβθτθκεί το ‘ςφςτθμα νεοπροςλαμβανόμενων 
του Ν2084/92’, πράγμα που κα ανατρζψει όλουσ τουσ υπολογιςμοφσ.  Υπό τον φόβο μιασ τζτοιασ 
προςφυγισ το 1998 υπερδιπλαςιάςτθκε θ κατϊτατθ ςφνταξθ του νζου ςυςτιματοσ. 



 

 

Υπενκυμίηεται ότι το μακροχρόνιο πρόβλθμα ζχει ζνα ‘εςωτερικό χρονοδιάγραμμα’, 

το οποίο δεν ζχει (οφτε μπορεί να) αλλάξει: 

1. Οι δαπάνεσ αυξάνονται από τθν ζλευςθ ςε θλικία ςυνταξιοδότθςθσ του 
Ελλθνικοφ baby boom. Στθν Ελλάδα θ ζκρθξθ των γεννιςεων ιλκε 
κακυςτερθμζνα και διιρκεςε ωσ τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 60. 

2. Τα ζςοδα μειϊνονται από τθν είςοδο ςτθν αγορά εργαςίασ των παιδιϊν που 
γεννικθκαν μετά το 1980 (όταν πια είχαν πζςει δραματικά οι γεννιςεισ) – 
που ιταν κατ’ ζτοσ ςχεδόν τα μιςά από ότι πριν το 1980. 

Οι δφο παράγοντεσ οδθγοφν ςε δραματικι επιδείνωςθ τθσ δθμογραφικισ 

κατάςταςθσ μετά το 2015 (το ‘παράκυρο ευκαιρίασ’ κλείνει).   

3. Αυτοί που άρχιςαν τθν εργαςία πριν το 1992 αντιμετωπίηουν ζνα πολφ πιο 
γενναιόδωρο ςφςτθμα από αυτοφσ που άρχιςαν μετά το 1992.  Αν 
διατθρθκεί θ αρχι του να μθν κίγονται ‘ϊριμα αςφαλιςτικά δικαιϊματα’ θ 
τελευταία ευκαιρία να περιοριςτεί θ γενναιοδωρία του ‘παλαιοφ 
ςυςτιματοσ’ πικανότατα εξζπνευςε ιδθ το 2008. 

Άρα όποια μζτρα λθφκοφν ςτο μζλλον κα πρζπει να αφοροφν αποκλειςτικά τουσ 

εργαηόμενουσ του νζου ςυςτιματοσ, των οποίων το ιςοηφγιο ειςροϊν-εκροϊν από 

το αςφαλιςτικό ςφςτθμα είναι ιδθ αρνθτικό.  

Συνεπϊσ: 

 Η ανάγκθ διορκωτικϊν μζτρων για το αναλογιςτικό ιςοηφγιο  παραμζνει όςο 
επίκαιρθ όςο ποτζ. 

 Η δυνατότθτα λιψθσ μζτρων εξορκολογιςμοφ ‘διορκωτικοφ χαρακτιρα’ 
(εντόσ τθσ λογικισ του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ) ζχει περιοριςτεί ριηικά. 

 Το κζμα του επικοινωνιακοφ χειριςμοφ είναι πολφ δυςχερζςτερο, αφοφ 
πρζπει να εξθγθκεί γιατί δεν αντιμετωπίςκθκε το κζμα  το 2008. 

 

5.2  Πξηλ ηελ εθθίλεζε: Μεγάινη ζηόρνη θαη επηινγέο 

Στθν αφετθρία τθσ ςυηιτθςθσ πρζπει να υπάρχει αντίλθψθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων 

και των διακζςιμων επιλογϊν.  Ακόμθ και αν δεν ζχει γίνει πλιρθσ τεχνικι 

επεξεργαςία, μια κατ’ αρχιν προςζγγιςθ είναι αναγκαία για να προςανατολιςτεί θ 

ςτρατθγικι.  Αν και πολλοί εφαρμόηουν τθν άποψθ τθσ Αλίκθσ Στθν Χϊρα των 

Θαυμάτων «Αν δεν ξζρεισ ποφ κζλεισ να πάσ, δεν μπορείσ και  να χακείσ», θ 

προςζγγιςθ αυτι δεν εγγυάται τα καλφτερα αποτελζςματα. Για τον ςκοπό αυτό 

είναι ςκόπιμο να γίνει υπόμνθςθ μερικϊν κεμάτων ςτα οποία πρζπει να υπάρχει, 

αργά ι γριγορα, άποψθ.  

 Επιλογι μεταξφ του «Οςο πρζπει» και / «Οςο αντζχουμε». Συνικωσ 

επιλζγεται, εκ των ενόντων, θ δεφτερθ λφςθ και το πρόβλθμα παραπζμπεται 

ςτισ καλζνδεσ. Συνδράμει αυτι τθν επιλογι θ επιμελισ και επιτθδευμζνθ 

άγνοια των διαςτάςεων του προβλιματοσ.  Αυτό τροφοδοτεί μια κατάςταςθ 



 

 

όπου ‘λφςεισ-παρωνυχίδεσ’ βαφτίηονται ‘μεταρρυκμίςεισ’.   Ζνα ςυναφζσ 

πρόβλθμα που προκφπτει είναι θ αντιμετϊπιςθ των λεγομζνων ‘ωρίμων 

δικαιωμάτων’: όςο ευρφτεροσ ο οριςμόσ των ωρίμων δικαιωμάτων, τόςο 

περιορίηεται και το εφροσ των δθμοςιονομικϊν αποτελεςμάτων (μζχρισ 

εξαφανιςμοφ).   

 Αλλαγι ςυςτιματοσ ι επί μζρουσ παραμετρικζσ αλλαγζσ ςτο παλαιό 

ςφςτθμα;  Ακόμθ και αν επιλεγεί θ αλλαγι ςυςτιματοσ, είναι αναπόφευκτο 

να παραμείνει το παλαιό ςφςτθμα επί μακρόν, αφοφ αυτό κα προςφζρει 

ςυντάξεισ και κα καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν με ϊριμα 

δικαιϊματα.  Στο πλαίςιο αυτό, πρζπει να αντιμετωπιςκοφν και οριςμζνα 

‘ξεχαςμζνα’ τμιματα του αςφαλιςτικοφ, τα οποία λθςμονοφνται ςτον 

ορυμαγδό των 3-4 εβδομάδων ςτισ οποίεσ ςυηθτοφνται τα κζματα 

αςφάλιςθσ πριν τθν κάκε δόςθ μεταρρφκμιςθσ:  το ΝΑΤ, θ ανυπαρξία 

Ταμείου για τουσ Δθμόςιουσ Υπαλλιλουσ,  το πϊσ τα Επικουρικά Ταμεία 

διαφζρουν από τα Ταμεία κφριασ αςφάλιςθσ. 

 Ρόλοσ νζου κεφαλαιοποιθτικοφ 2ου πυλϊνα. Σχεδόν το ςφνολο των 

πρόςφατων μεταρρυκμίςεων ςτθν Ευρϊπθ προζβλεπαν τθν μετατόπιςθ 

ενόσ τμιματοσ τθσ αναπλιρωςθσ ειςοδιματοσ ςε ζνα δεφτερο πυλϊνα 

ςυλλογικισ επαγγελματικισ αςφάλιςθσ.  Μπορεί να γίνει κάτι τζτοιο ςτθν 

Ελλάδα και πϊσ; 

 Αντιμετϊπιςθ προνομίων.  Η εξομοίωςθ και περιοριςμόσ προνομίων μπορεί 

να αντιμετωπιςκεί ωσ ζνα απόκεμα προςαρμογισ που υπάρχει ςτθν Ελλάδα 

και δεν υπάρχει ςε άλλεσ χϊρεσ.  Το ‘μοντζλο τραπεηϊν’ του Ν3371/05 

αποτελεί μια πρωτοπόρα λφςθ: Αναγνωρίηει ότι θ κρατικι εγγφθςθ προσ τισ 

ςυντάξεισ ζχει όρια, τα οποία ορίηει ωσ τισ παροχζσ του ΙΚΑ, όπωσ αυτζσ 

αποτιμοφνται με βάςθ τα διεκνι λογιςτικά πρότυπα. Ο,τιδιποτε πζραν 

αυτοφ δεν μπορεί (και δεν επιτρζπεται) να βαρφνει το Κράτοσ, αλλά βαρφνει  

τουσ ιδίουσ τουσ ενδιαφερομζνουσ και τουσ εργοδότεσ τουσ24. 

 Κοινωνικι πολιτικι και αςφάλιςθ.  Ρϊσ και ποφ οριοκετείται ο ρόλοσ τθσ 

κοινωνικισ πρόνοιασ από αυτόν τθν αςφάλιςθσ; Ροιοσ ο ρόλοσ των 

κατωτάτων ορίων και πϊσ χρθματοδοτοφνται; 

 χζςεισ με αςφάλιςθ Τγείασ και άλλα ςυνειςπραττόμενα.  Εκτόσ των 

ςυντάξεων, υπάρχει πλικοσ άλλων κοινωνικϊν κινδφνων οι οποίοι 

χρθματοδοτοφνται με ειςφορζσ.  Ππου θ αςφάλιςθ  υγείασ ςυνυπάρχει με 

τισ ςυντάξεισ, παρατθροφνται ςθμαντικζσ ςταυροειδείσ επιδοτιςεισ μεταξφ 

                                                      
24  Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι χρθςιμοποιεί τθν μεκοδολογία του Ν3371 για να εξετάςει 
ενςωματϊςεισ προνομιοφχων κλάδων ςτθν Γαλλία (RATP και la Poste), ςτο πλαίςιο τθσ 
εξζταςθσ του αν αςφαλιςτικζσ ςυγχωνεφςεισ ιςοδυναμοφν με κρατικι ενίςχυςθ. 



 

 

των κλάδων, οι οποίοι δεν υπάρχουν ςτθν περίπτωςθ ανεξάρτθτων ταμείων 

Υγείασ.  Επίςθσ, ςυνειςπράττονται ειςφορζσ για πλικοσ άλλων λόγων, 

μερικοί εκ των οποίων ζχουν ιςτορικι μόνο ςθμαςία: Λογαριαςμόσ 

Στράτευςθσ, ΔΛΟΕΜ (Οικογενειακά Επιδόματα), Εργατικι Εςτία, ΟΕΚ, ΟΑΕΔ. 

Για τον ςχεδιαςμό τθσ ανταπόκριςθσ ςτο αςφαλιςτικό πρόβλθμα ςτθν παροφςα 

ςυγκυρία, θ κάκε προςζγγιςθ οφείλει να λάβει υπόψθ τθσ τζςςερα δεδομζνα: 

1. Το μζγεκοσ του προβλιματοσ είναι τζτοιο ϊςτε αποκλείεται να επιλυκεί 

άμεςα.  Επίςθσ είναι τζτοιο ϊςτε είναι άκρωσ απίκανο να επιλυκεί με μζτρα 

που αφοροφν αποκλειςτικά τον τομζα τθσ αςφάλιςθσ (όπωσ π.χ. ειςφορζσ, 

όρια θλικίασ, λοιπζσ ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ):  απαραίτθτο ςυμπλιρωμα 

πρζπει να είναι θ τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ (κυρίωσ των γυναικϊν).  Άρα 

απαραίτθτα ςυςτατικά οποιαςδιποτε λφςθσ είναι διαρκρωτικά μζτρα για 

τθν αγορά εργαςίασ και διεφρυνςθ τθσ ςυηιτθςθσ.   

2. Σο κζμα δεν είναι μόνο ταμειακό/ δθμοςιονομικό.  Το να τίκεται ωσ κζμα 

επάρκειασ πόρων («Τα Ταμεία Βουλιάηουν») δεν πείκει, πλζον, κανζνα.  Το 

να μπαίνουν ςε πρϊτο πλάνο πρωτοβουλίεσ κοινωνικοφ χαρακτιρα 

(αντιμετϊπιςθ φτϊχειασ, ενίςχυςθ τθσ επάρκειασ ςυντάξεων), πζραν του ότι 

είναι αναπόφευκτο, ζχει τθν ζννοια ότι μπορεί να εκτονϊςει πολφ 

ιςχυρότερεσ τάςεισ αφξθςθσ δαπανϊν. (π.χ. θ χοριγθςθ ΕΚΑΣ ςε 300 

χιλιάδεσ ςυνταξιοφχουσ το 1996 απζτρεψε γενικευμζνεσ αυξιςεισ ςε 900 

χιλιάδεσ ςυνταξιοφχουσ των κατωτάτων ορίων).  Ρρζπει να αναηθτθκοφν 

επιχειριματα και πρωτοβουλίεσ που εκκινοφν από τθν ενίςχυςθ τθσ 

επάρκειασ των ςυντάξεων (φτϊχεια, κλπ) αλλά και από τθν 

προςαρμοςτικότθτα του ςυςτιματοσ (μθ μιςκολογικό κόςτοσ, κατάρτιςθ και 

επανακατάρτιςθ (π.χ. mid-career breaks) , ρόλοσ γυναικϊν, κινθτικότθτα 

εργαηομζνων). 

3. Η κυβζρνθςθ, αλλά και θ αντιπολίτευςθ,  ζχουν δεςμευκεί επανειλθμμζνα 

ότι δεν κα αυξθκοφν τα όρια θλικίασ και οι ειςφορζσ. Ακζτθςθ των 

υποςχζςεων αυτϊν κα είναι καίριο πλιγμα ςτθν αξιοπιςτία του πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ. Αν είναι να μθν κυςιαςτεί θ αξιοπιςτία, τότε ακολοκοφν δφο 

πράγματα:  (α) Εξζταςθ τζτοιων κεμάτων μόνο ςε περιοριςμζνεσ και ειδικζσ 

περιπτϊςεισ ςτθν πρϊτθ φάςθ που μποροφν εφκολα να χαρακτθριςτοφν 

ακραίεσ ι που δικαιολογοφνται ωσ υλοποίθςθ ειλθμμζνων αποφάςεων (β) 

αναηιτθςθ ςυςτθμικϊν λφςεων που παρακάμπτουν τα κζματα αλλαγισ των 

παραμζτρων αυτϊν τελείωσ, και κζτουν το ηιτθμα των ορίων θλικίασ ςε 

άλλθ βάςθ (π.χ. Σουθδικό ςφςτθμα). 

4. Ορατό τζλοσ ςτθν μεταρρφκμιςθ με δόςεισ. Μια μεταρρφκμιςθ με αζναεσ 

δόςεισ ταλαιπωρεί τον κόςμο και καταρρακϊνει τθν αξιοπιςτία του 

πολιτικοφ ςυςτιματοσ.  Απαιτείται μια διαδικαςία θ οποία ςε βάκοσ 



 

 

(ορατοφ) χρόνου κα ζχει πικανότθτα να κλείςει οριςτικά και δια παντόσ το 

κζμα.  Μια μεταρρφκμιςθ που δεν κα ςταματά ςτο «Πςο αντζχουμε», αλλά 

κα προχωρά μζχρι να φτάςει «Πςο πρζπει».  *Το «πόςο κα πρζπει» μπορεί 

να το δείξει μια ουςιαςτικι μελζτθ και ζνασ ειλικρινισ κοινωνικόσ 

προβλθματιςμόσ+. 

 

5.3 Η Πξώηε Φάζε 

Συηιτθςθ για άμεςα διορκωτικά μζτρα εντόσ 12μινου. Οι πρωτοβουλίεσ κα πρζπει 

να καλφψουν και τισ τρείσ προτεραιότθτεσ που ακολουκοφν: 

Πρώτθ Προτεραιότθτα: άμεςα διορκωτικά μζτρα που να ςθματοδοτοφν τθν 

ςοβαρότθτα του προβλιματοσ και/ι ζχουν δθμοςιονομικό αποτζλεςμα.  Μια 

ςυηιτθςθ για το πϊσ κα επιδοτθκεί το ςφςτθμα ςτο μζλλον κα εξυπθρετοφςε μόνο 

αν ςυνδεόταν με ιδζα του ‘κόςτουσ ευκαιρίασ’ των απαιτοφμενων πόρων.   (αν 

ςυνδεόταν για παράδειγμα με τθν χρθματοδότθςθ άλλων ςτόχων, όπωσ θ παιδεία). 

Οςο και αν κεωρείται ότι το πολιτικό κόςτοσ περιορίηει αςφυκτικά τα περικϊρια για 

πρωτοβουλίεσ με ςθμαντικό δθμοςιονομικό αντίκτυπο, αυτό ιςχφει μόνο ωσ ζνα 

ςθμείο. 

Οι ανειλθμμζνεσ δεςμεφςεισ και το πολιτικό κόςτοσ αφοροφν τον τομζα των 

δαπανϊν. Ελάχιςτοσ προβλθματιςμόσ ζχει επικεντρωκεί ςτθν πλευρά των εςόδων, 

όπου τα περικϊρια εξορκολογιςμοφ είναι μεγάλα.  Ζνα παράδειγμα που αξίηει να 

εξεταςτεί είναι θ ιδζα που ζχει εφαρμοςτεί ςτο Βζλγιο για ενιαίο φορζα είςπραξθσ 

ειςφορϊν.  Ο φορζασ αυτόσ ςυλλζγει τισ ιςχφουςεσ ειςφορζσ και τισ αποδίδει ςτα 

επιμζρουσ Ταμεία, χωρίσ να αλλάξει τίποτε από τθν πλευρά των δαπανϊν.  Ρζραν 

από τισ οικονομίεσ κλίμακοσ, αν μια τζτοια πρωτοβουλία ςυνδυαςτεί με 

κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ ζτςι ϊςτε να είναι ςυμβατζσ μεταξφ τουσ οι 

ρυκμίςεισ ταμείων ενδζχεται να οδθγιςει ςε μεγάλθ απλοφςτευςθ των 

διαδικαςιϊν.  Ραράλλθλα, κα επζτρεπε ουςιϊδεισ προόδουσ ςτο μζτωπο τθσ 

πάταξθσ τθσ ειςφοροδιαφυγισ, αφοφ κα επζτρεπε τθν μεταφορά τεχνογνωςίασ από 

το Υπουργείο Οικονομικϊν ςτα Ταμεία (π.χ. διαςταυρϊςεισ). 

Μια δεφτερθ ομάδα ουςιωδϊν αλλαγϊν αφορά ςτθν εφαρμογι τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ, δθλαδι ρυκμίςεων που ζχουν ψθφιςτεί και ςυμφωνθκεί προ καιροφ, 

αλλά εκκρεμεί θ υλοποίθςι τουσ.  Ο ‘νόμοσ Σουφλιά’ (1902/90) περιζχει 

λεπτομερείσ ρυκμίςεισ για το τι γίνεται όταν κάποιο επάγγελμα αποχαρακτθρίηεται 

ωσ «Βαρφ και Ανκυγιεινό». Πμωσ από το 1990 δεν ζχει καταλιξει θ διαδικαςία 

επανάκριςθσ του καταλόγου των επαγγελμάτων. (και ακόμθ και μετά τθν 

δθμοςιοποίθςθ του ‘πορίςματοσ τθσ επιτροπισ Μπεχράκθ’).  Ο ‘νόμοσ ζππα’ 

(ν3029/02) προζβλεπε τθν ςυνζνωςθ Ταμείων, πολλζσ εκ των οποίων προωκικθκαν 

από τον ‘Νόμο Ρετραλιά’ (Ν3655/08).   Πμωσ, θ ςυνζνωςθ Ταμείων είναι 

επιδερμικι, αφοφ (ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ του ΟΑΕΕ που ζκλειςε μια δεκαετία 



 

 

λειτουργίασ ωσ ενιαίο Ταμείο, καμία ρφκμιςθ όςον αφορά τθν απόκτθςθ 

δικαιωμάτων αλλά και ειςφορϊν δεν ζχει ενιαιοποιθκεί.   

 

Δεφτερθ προτεραιότθτα, θ εμπζδωςθ μιασ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ 

ςυνομιλθτϊν. Αυτι μπορεί να οικοδομθκεί με κινιςεισ ςε τρεισ κατευκφνςεισ: 

1. Σχολαςτικι τιρθςθ όλων των ρθτϊν δεςμεφςεων 

2. Να προτακοφν ‘μζτρα κοινωνικισ ευαιςκθςίασ’ για να ςθματοδοτοφν τθν 

απουςία ταμειακισ λογικισ, ‘ταμειακοφ άγχουσ’.  Οι πρωτοβουλίεσ  για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ  που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ι μζτρα υπζρ των 

χαμθλοςυνταξιοφχων εμπίπτουν ςε αυτιν τθν κατθγορία. 

3. Διοικθτικζσ βελτιϊςεισ.  Τα πζντε ςθμεία Δράςθσ που ζχει κατακζςει ο ΣΕΒ 

ςτο ΙΚΑ κα ιταν μια αφετθρία ςτθν κατεφκυνςθ αυτι.  Αντίςτοιχα, θ 

γενίκευςθ του προγράμματοσ προςυνταξιοδότθςθσ ςτο ΙΚΑ και θ επζκταςι 

του ςε άλλα Ταμεία κα βοθκοφςε.  Στόχοσ θ μείωςθ τθσ ταλαιπωρίασ ωσ 

μζςο αναβάπτιςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ του πολίτθ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ. 

Τρίτθ προτεραιότθτα, θ ςυνεχισ υπόμνθςθ πωσ το μζγεκοσ του προβλιματοσ είναι 

μεγάλο. Επιβεβαίωςθ τθσ αποφαςιςτικότθτασ να αντιμετωπιςκεί, οικοδομϊντασ 

ςυναίνεςθ γφρω από μια νζα αρχι.  Αν δοκεί θ εντφπωςθ ότι τα άμεςα μζτρα 

εξαντλοφν το κζμα, τότε πολφ δφςκολα κα μπορεί να ‘ανοίξει το κζμα’ πριν να 

κλείςει οριςτικά το παράκυρο ευκαιρίασ. 

 

5.3 1½ Φάζεηο ωο ην ηέινο 

Πλθ θ επιχειρθματολογία ωσ τϊρα κατατείνει ςτο ότι, το αργότερο, ωσ το 2015 κα 

πρζπει να βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ζνα νζο ςφςτθμα: Ζνα νζο κοινωνικό 

ςυμβόλαιο για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ. Θα ιταν άκαιρο και πρόωρο τϊρα να 

περιγραφεί με λεπτομζρεια ζνα τζτοιο ςφςτθμα. 

Ρριν 20 ι 25 χρόνια, ελάχιςτεσ χϊρεσ είχαν προχωριςει ςε ουςιϊδεισ αλλαγζσ ςτο 

αςφαλιςτικό τουσ ςφςτθμα.  Ο κατάλογοσ  άρχιηε και τζλειωνε με τθν Χιλι, με ό,τι 

αυτό ςυνεπάγεται για πολιτικι δυςφιμιςθ.  Στθν Ευρωπαϊκι Ενωςθ, ο ‘φόβοσ του 

τερματοφφλακα πριν το πζναλτι’ δεν ιταν χαρακτθριςτικό αποκλειςτικά τθσ 

Ελλάδασ.  Το 2009, όμωσ, οι χϊρεσ που δεν ζχουν αλλάξει ουςιαςτικά το ςφςτθμά 

τουσ είναι μια μικρι μειοψθφία που γίνεται όλο μικρότερθ.   

Υπάρχει όμωσ και ζνα άλλο επιχείρθμα, το οποίο εκπορεφεται από τουσ κανόνεσ τθσ 

ΟΝΕ. Είναι γνωςτό ότι θ ςυμμετοχι ςτο ενιαίο νόμιςμα ςυνεπάγεται μια ‘αυτόματθ 

δθμοςιονομικι αλλθλεγγφθ’ μεταξφ των μελϊν τθσ ΟΝΕ, κακϊσ θ χρθματοδότθςθ 

του ελλείμματοσ μιασ χϊρασ ζχει αντίκτυπο ςτουσ υπόλοιπουσ.  Γνωρίηουμε ότι όλο 

και μεγαλφτερο τμιμα του ελλθνικοφ ελλείμματοσ κα οφείλεται ςε αςφαλιςτικζσ 



 

 

ρυκμίςεισ.  Θα είναι οξφμωρο θ Ελλάδα να ηθτά βοικεια γιατί δεν μπορεί να προβεί 

ςτισ ίδιεσ πολιτικά επϊδυνεσ αλλαγζσ  που ζχουν προβεί αυτοί που τθν ζχουν 

χρθματοδοτιςει. 

 

Το πακζτο μεταρρυκμίςεων που προωκικθκε, τόςο ςτθν ουθδία όςο και ςτθν 

Ιταλία25 είχε τζςςερισ κοινζσ ςυνιςτϊςεσ: 

1. Ζνα νζο διανεμθτικό ςφςτθμα για τουσ νζουσ εργαηόμενουσ. Το νζο ςφςτθμα 

βαςίηεται ςε ατομικοφσ λογαριαςμοφσ ‘οιονεί κακοριςμζνθσ ειςφοράσ’ 

(Notional Defined Contribution System).  H ςυμμετοχι ςτθν αςφάλιςθ ζχει 

ορατό αντίκριςμα και ςτον νεότερο αςφαλιςμζνο. Το ακανκϊδεσ κζμα των 

ορίων θλικίασ παρακάμπτεται τελείωσ, αφοφ αποφαςίηει ο ίδιοσ ο 

αςφαλιςμζνοσ πότε (και κατά ποιο ποςοςτό) κα αποςυρκεί από τθν αγορά 

εργαςίασ. 

2. Ειςαγωγι ενόσ υποχρεωτικοφ δεφτερου πυλϊνα επαγγελματικισ 

αςφάλιςθσ, χρθματοδοτοφμενου με το κεφαλαιοποιθτικό ςφςτθμα.  

Τμιματα τθσ παλαιάσ αναπλιρωςθσ (3-4 μονάδεσ από το αςφάλιςτρο) 

διοχετεφοναι ςτο νζο ςφςτθμα.   

3. Το νζο ςφςτθμα είναι υποχρεωτικό για τουσ νζουσ.  Οι ςυνταξιοφχοι 

παραμζνουν ςτο παλαιό (το οποίο χρθματοδοτείται από το Κράτοσ) ενϊ οι 

ενδιάμεςεσ θλικίεσ επιλζγουν.  Ρροχπάρχοντα ςυμπλθρωματικά ταμεία ι 

λογαριαςμοί εφάπαξ παροχϊν μποροφν να ενςωματωκοφν ςτο νζο 

ςφςτθμα. 

4. Δεδομζνου ότι το παλαιό ςφςτθμα κα παραμείνει (ζςτω και απολικωμζνο) 

εν ηωι για τριάντα και πλζον ζτθ, προβλζπεται και νοικοκφρεμα του 

παλαιοφ ςυςτιματοσ. 

Για να μπορζςουμε να βρεκοφμε ςτθν τελικι φάςθ, είναι απαραίτθτο να αρχίςει 

ςφντομα θ Ενδιάμεςθ Φάςθ τθσ ωρίμανςθσ και προετοιμαςίασ. 

Η φάςθ αυτι πρζπει να κινείται προσ δφο κατευκφνςεισ: 

Πρϊτον, ςτθν κατεφκυνςθ μελετϊν και τεχνικισ επεξεργαςίασ. Οι μελζτεσ  

αναδεικνφουν το κόςτοσ τθσ απραξίασ, όμωσ θ ςθμαντικότερθ ςυμβολι τουσ είναι θ 

εξζταςθ των ανοικτϊν ερωτθμάτων Ποιοσ; Ποφ; Πότε; Με τι μζςα;  Για να 

προςεγγιςτοφν τα ερωτιματα αυτά απαιτείται ζνασ ελάχιςτοσ χρόνοσ 18-24 μθνϊν 

προετοιμαςίασ μακρυά από το φϊσ τθσ δθμοςιότθτασ.  Άλλωσ, όπωσ ζγινε και 

                                                      
25

  Ο Μιλτιάδθσ Νεκτάριοσ ςε πρόςφατο βιβλίο του προτείνει μια λεπτομερϊσ επεξεργαςμζνθ 
πορεία διοικθτικϊν και νομικϊν αλλαγϊν που οδθγοφν ςε παραλλαγι του Σουθδικοφ ςυςτιματοσ 
για τθν Ελλάδα. Μ. Νεκτάριοσ 2008, Αςφαλιςτικι Μεταρρφκμιςθ με ςυναίνεςθ και διαφάνεια, 
Ραπαηιςθσ.,. 



 

 

παλαιότερα, κα υπάρχει θ πολιτικι βοφλθςθ να προχωριςει κάτι αλλά κα λείπει θ 

τεχνικι επεξεργαςία26. 

  

Δεφτερον, μια ςυηιτθςθ ςτθν κοινωνία θ οποία να προετοιμάηει τθν ςυναίνεςθ 

γφρω ςτο νζο κοινωνικό ςυμβόλαιο:  Τθν ςυνειδθτοποίθςθ τθσ φπαρξθσ 

εναλλακτικϊν λφςεων, ςυηιτθςθ ςτθν κοινωνία για τα χαρακτθριςτικά τουσ, 

αντίλθψθ των πραγματικϊν επιλογϊν που αντικρίηει θ Ελλθνικι κοινωνία.  Ο ςτόχοσ 

είναι θ διεξαγωγι μιασ ςϊφρονοσ ςυηιτθςθσ που να μπορεί να δϊςει βάςεισ για 

πολιτικι εντολι προσ μια μελλοντικι κυβζρνθςθ. 

                                                      
26  Ο χαρακτθριςμόσ αυτόσ είναι επαρκισ για τθν περίοδο μετά το 2000.  Η μελζτθ των 
‘Αγγλων αναλογιςτϊν’ ανατζκθκε 3 μινεσ μετά τισ εκλογζσ και ιταν ζτοιμθ 15 μινεσ μετά… 



 

 

 

6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Θζματα επικαιρότθτασ και αςφαλιςτικι 
ςτρατθγικι 

Η επικαιρότθτα του αςφαλιςτικοφ χαρακτθρίηεται από ςυνεχι εναςχόλθςθ με 

κζματα που παρουςιάηονται ωσ φλζγοντα και απαιτοφντα άμεςθ αντιμετϊπιςθ.  

Αυτά θ παροφςα προςζγγιςθ τα χαρακτιριςε ωσ τα ‘δζντρα’ που ςυχνά κρφβουν το 

δάςοσ του ςυνολικοφ προβλιματοσ και οδθγοφν ςε άςκοπεσ ςκιαμαχίεσ.  Πμωσ, 

παραμζνει το κζμα ότι θ ςυνολικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ ςυχνά δεν είναι 

άλλθ από το ςφνολο των επιμζρουσ κζςεων.  Μια ςυνολικι ςτρατθγικι αντίλθψθ 

προδιακζτει τθν ανάλυςθ των επιμζρουσ κεμάτων προσ ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ. 

Για τον λόγο αυτό, το παράρτθμα αυτό απλϊσ παρακζτει μια ςειρά από ςκζψεισ/ 

ςθμειϊςεισ για κζματα που ςυχνά ζρχονται ςτθν επικαιρότθτα: 

 υνολικό πρόβλθμα / Κλαδικι οργάνωςθ. Λζγεται ςυχνά ότι ο ‘τάδε’ 

κλάδοσ δεν ζχει πρόβλθμα αφοφ ζχει υγιι ςχζςθ αςφαλιςμζνων/ 

ςυνταξιοφχων. Πμωσ, αν το ςυνολικό αςφαλιςτικό προκφπτει από τθν 

αντίςτοιχθ ςχζςθ ςτον πλθκυςμό, τότε, θ υγιισ ςχζςθ ςε ζνα ταμείο γίνεται 

εισ βάροσ τθσ ςχζςθσ ςε ζνα άλλο ταμείο.  Αντίςτοιχα, αν θ κοινωνικι 

αλλθλεγγφθ είναι ενιαία, τότε δεν μπορεί κάποιοσ κλάδοσ να αυτονομείται 

ωσ νθςίδα και να αρνείται τθν αλλθλεγγφθ ςε άλλουσ κλάδουσ. Αυτό κα 

μποροφςε να γίνει μόνο αν δεν υπιρχαν ςχζςεισ αλλθλεγγφθσ μεταξφ 

ταμείων, που κα επιτυγχάνετο μόνο με ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ που 

προςομοιάηουν ςτα ιδιωτικά (κεφαλαιοποίθςθ).   

 Σα Βαρζα και Ανκυγιεινά Επαγγζλματα. Η αφετθρία του κεςμοφ ιταν ςε 

κλάδουσ όπωσ οι εργαηόμενοι ςε υπόγειεσ ςτοζσ όπου (α) τθν παλαιά εποχι 

δεν μποροφςε να υπάρχει βελτίωςθ ςυνκθκϊν εργαςίασ και (β) υπιρχε 

αποδεδειγμζνα χαμθλότερο προςδόκιμο επιβίωςθσ. Αρα για να υπάρχει ίςθ 

ανταποδοτικότθτα αυτοί με το χαμθλό προςδόκιμο επιβίωςθσ ζπρεπε να 

ειςπράττουν τθν ςφνταξι τουσ ενωρίτερα.  Η κατάχρθςθ του κεςμοφ τον 

επεξζτεινε ςε κλάδουσ όπου (ευτυχϊσ) δεν υπάρχει οφτε υποψία μικρότερθσ 

επιβίωςθσ, ωσ ζνα είδοσ ανταμοιβισ των κακϊν ςυνκθκϊν. Άλλωσ, αν 

διαπιςτϊνονταν ότι κάποια εργαςία είχε ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ τότε (α) κα 

ζπρεπε αυτζσ να βελτιωκοφν (β) κα ζπρεπε να παραμζνουν οι εργαηόμενοι 

ςτισ ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ το λιγότερο δυνατόν για να μθν κιγεί θ υγεία 

τουσ. Το ςφςτθμα ΒΑΕ δίδει κίνθτρα παγίωςθσ των κακϊν ςυνκθκϊν ενϊ 

ταυτόχρονα ‘κλειδϊνει’ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτισ κακζσ ςυνκικεσ ωσ τθν 

κεμελίωςθ τθσ ςφνταξθσ.  Αν πραγματικά μασ νοιάηει θ υγεία των 

εργαηομζνων το αίτθμα κα ζπρεπε να είναι θ κατάργθςθ του κεςμοφ το 

ταχφτερο δυνατόν. 



 

 

 Σα όρια θλικίασ των γυναικϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων. Η Κομιςιόν 

παρεμβαίνει ςτο Δθμόςιο και όχι ςτο ΙΚΑ, διότι θ κοινωνικι πολιτικι δεν 

εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ ΕΕ.  Αυτό που αδυνατεί να εξθγιςει θ 

Ελλθνικι Κυβζρνθςθ είναι ότι θ χοριγθςθ προνομίων ςυνταξιοδότθςθσ (ςε 

ςχζςθ με τα ιςχφοντα ςτθν γενικι περίπτωςθ, δθλαδι ςτο ΙΚΑ) επιλεκτικά ςε 

κάποιουσ εργαηομζνουσ τθσ αποτελεί κοινωνικι πολιτικι. Αν πίςτευε ότι τα 

χαμθλά όρια των ΔΥ ιταν πραγματικά κοινωνικι πολιτικι κα ζπρεπε να είναι 

γενικευμζνα παντοφ. Επιλεκτικζσ παροχζσ από ςυγκεκριμζνο εργοδότθ δεν 

μπορεί παρά να είναι τμιμα του μιςκοφ, όπου όμωσ δεν επιτρζπεται να 

υπάρχει διάκριςθ ςφμφωνα με το φφλο.  

 

 Γιατί είμαςτε μονίμωσ απροετοίμαςτοι - τρουκοπαρεμβατιςμόσ; Από το 

1990, κάκε 5 χρόνια περίπου ζντονθ κινδυνολογία ότι ‘Βουλιάηουν Τα 

Ταμεία’ προλογίηει ‘ιπιεσ, αλλά ςωςτικζσ, παρεμβάςεισ’. Στο ενδιάμεςο 

διάςτθμα θ άρνθςθ του προβλιματοσ πλαιςιϊνει τθν απουςία 

προβλθματιςμοφ και δικαιολογεί τθν ζλλειψθ προετοιμαςίασ.  Ο 

ςτρουκοκαμθλιςμόσ διαταράςςεται από πανικό όταν ανακαλφπτεται 

πρόβλθμα και οδθγεί ςε επείγουςεσ παρεμβάςεισ.  Η εναλλαγι φαινομενικά 

αντιτικζμενων ςτάςεων μπορεί επάξια να βαφτιςτεί  

‘ςτρουκοπαρεμβατιςμόσ’.  Ενα επιμζρουσ πρόβλθμα του 

ςτρουκοπαρεμβατιςμοφ είναι ότι θ Κυβζρνθςθ (αλλά και οι υπόλοιποι 

εμπλεκόμενοι, Ταμεία, κοινωνικοί εταίροι) δεν ζχει ποτζ ζτοιμεσ τισ τεχνικζσ 

επεξεργαςίεσ που απαιτοφνται για να γίνει αξιόπιςτοσ κοινωνικόσ διάλογοσ 

ι (πολλϊ μάλλον) να ςυγκρικοφν και να ςυηθτθκοφν εναλλακτικζσ λφςεισ. 

Αποτζλεςμα θ ποιότθτα του διαλόγου καταρρακϊνεται (ακόμθ και για τουσ 

καλόπιςτουσ ςυνομιλθτζσ), οι δε λφςεισ που προκρίνονται είναι αυτζσ που 

υπιρχαν επι δεκαετίεσ ςε ςυρτάρια γραφειοκρατϊν: χωρίσ φανταςία και 

χωρίσ γνϊςθ του τι ζχει γίνει ςτθν Ευρϊπθ και ςτον κόςμο τα τελευταία 20 

χρόνια. Αποτζλεςμα, θ κάκε απόπειρα είναι καταδικαςμζνθ πριν ακόμθ 

αρχίςει.  

 

Η καλφτερθ υπθρεςία που μπορεί να γίνει ςτο αςφαλιςτικό ϊςτε να το επιτρζψει 

να ςπάςει τον φαφλο κφκλο ςκιαμαχιϊν και αδιζξοδων παρεμβάςεων είναι να 

ετοιμαςτεί θ τεχνικι και μελετθτικι υποδομι ϊςτε να ανοίξουν επιτζλουσ οι 

ορίηοντεσ. 

 


