
Δείκτες σύγκρισης της χρηματοοικονομικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας των Συνταξιοδοτικών Ταμείων και παράγοντες που 
επηρεάζουν την οικονομική τους ισορροπία   
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  

 

1. Εισαγωγή  
 

Το σύνολο των χωρών που είναι μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., βρίσκονται 

αντιμέτωπες με το πρόβλημα της γήρανσης των πληθυσμών τους. 

Γονιμότητα που μειώνεται, προσδόκιμο ζωής που αυξάνεται, έξαρση του 

αριθμού των συνταξιούχων η οποία θα κορυφωθεί σε 20 έτη  περίπου, 

είναι παράγοντες πού συντελούν σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των 

συνταξιούχων, με δυσμενή επίπτωση στα δημόσια χρηματοοικονομικά των 

χωρών. Οι επιδράσεις στα δημόσια χρηματοοικονομικά των κοινωνιών 

που γηράσκουν είναι αναμφισβήτητα σημαντικές αλλά είναι σφάλμα να 

περιορίζεται η μελέτη σε αυτό το επίπεδο και να παραβλέπονται  οι 

παράγοντες που επιδρούν στη γήρανση του πληθυσμού και που 

αποτελούν μια από τις πραγματικές αιτίες της δυσμενούς εξέλιξης των 

χρηματοοικονομικών. Επιπλέον η εστίαση στα δημόσια 

χρηματοοικονομικά δείχνει ότι δεν έχει επιδειχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 

πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού. 

  Ο αρχικός στόχος των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, η 

παρεμπόδιση της φτώχειας στους ηλικιωμένους, έχει διευρυνθεί ώστε οι 

εργαζόμενοι να διατηρούν το επίπεδο διαβίωσης και μετά την 

συνταξιοδότησή τους. Τούτο επιτυγχάνεται εν μέρει με τον καθορισμό 

κατωτάτων ορίων σύνταξης μέσω της αναδιανομής των συντάξεων. Σε 

πολλά κρατικά συστήματα το ύψος της σύνταξης εξαρτάται και από το 

φορολογητέο εισόδημα. 
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2. Κατηγοριοποίηση συνταξιοδοτικών ταμείων 
 

Γενικά τα συστήματα συνταξιοδότησης κατηγοριοποιούνται σε τρεις 

πυλώνες. Στον πρώτο πυλώνα ανήκουν τα κρατικά διαχειριζόμενα 

συνταξιοδοτικά συστήματα με υποχρεωτική συμμετοχή και βασικότερο 

στόχο την ικανοποιητική  διαβίωση των συνταξιούχων. Στον δεύτερο 

πυλώνα ανήκουν τα ιδιωτικά υποχρεωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα και 

στον τρίτο πυλώνα τα συστήματα των προαιρετικών αποταμιεύσεων. Στον 

πρώτο πυλώνα προσετέθη   και η έννοια του «μηδενικού πυλώνα» δηλαδή 

προγράμματα χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, που  αποσκοπούν στο να 

μετριάσουν τη φτώχεια ανάμεσα στους ηλικιωμένους. 

 Μια γενικότερη θεώρηση, κατατάσσει τα συστήματα σε αυτά των 

προκαθορισμένων παροχών και σε εκείνα των προκαθορισμένων 

εισφορών. Ένα σύστημα προκαθορισμένων παροχών εγγυάται τις 

εκάστοτε παροχές σε συνάρτηση με τα έτη ασφάλισης και τις τελικές ή τις 

μέσες αποδοχές, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί και το κόστος της σχετικής 

δέσμευσης. Ένα σύστημα προκαθορισμένων εισφορών, από την άλλη 

πλευρά, δεν μπορεί να εγγυηθεί τις εκάστοτε παροχές, αλλά μπορεί να 

εγγυηθεί το κόστος της σχετικής δέσμευσης (προκαθορισμένες εισφορές). 

 

3. Σύγκριση συνταξιοδοτικών συστημάτων  
 

Η σύγκριση των συστημάτων συνταξιοδότησης, περιλαμβάνοντας τους 

οικονομικούς στόχους των προγραμμάτων αυτών (παρεμπόδιση της 

φτώχειας στους συνταξιούχους μέσω της επαρκούς αναπλήρωσης του 

εισοδήματος), δύναται να επιτευχθεί με την εισαγωγή κατάλληλων δεικτών. Οι 

παρακάτω τρεις δείκτες διευκολύνουν αξιόπιστες συγκρίσεις μεταξύ των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από 

το εάν τα συστήματα αυτά είναι κρατικά ή ιδιωτικά. 

♦ Η διακύμανση των ποσών των συντάξεων.   

Η διακύμανση των ποσών των συντάξεων  δείχνει την κατανομή των 

ποσών αυτών και διευκολύνει την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στα κρατικά 

συστήματα. 
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♦ Η μέση τιμή αναπλήρωσης  

Ορίζεται  ως η μέση τιμή των συντάξεων  σε σχέση με την αντίστοιχη 

μέση τιμή των μισθών και   καταδεικνύει σε ποιο βαθμό τα συνταξιοδοτικά 

συστήματα επιτυγχάνουν να διατηρήσουν το βιοτικό επίπεδο των 

εργαζομένων και μετά την συνταξιοδότηση τους. 

♦ Η συνταξιοδοτική αξία  

Ορίζεται ως η  παρούσα αξία των συντάξεων που θα δικαιωθούν οι 

ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι από την ηλικία συνταξιοδότησής τους  μέχρι 

το θάνατο τους, συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων που θα 

δικαιωθούν  οι δικαιοδόχοι τους σύμφωνα με το καταστατικό του 

συνταξιοδοτικού ταμείου. 

Η εν λόγω αξία δείχνει την επάρκεια των υπαρχόντων αποθεματικών τα οποία 

πρέπει να καλύπτουν τις μελλοντικές υποχρεώσεις σε ποσοστό 100% και 

επίσης  ενσωματώνει την ηλικία συνταξιοδότησης, το προσδόκιμο όριο ζωής, 

τη σχέση εισφορών – παροχών, την αύξηση των μισθών λόγω πληθωρισμού 

και Α.Ε.Π., την  απόδοση των αποθεματικών και τον πληθωρισμό. 

 Επειδή υπάρχει έντονη εξάρτηση των συνταξιοδοτικών παροχών των 

συνταξιοδοτικών ταμείων από το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργούν, για να καταστεί δυνατή μια αντικειμενική αναλογιστική σύγκριση 

μεταξύ αυτών των ταμείων που λειτουργούν σε διαφορετικές οικονομικές 

συνθήκες, απαιτείται ένα σύνολο παραδοχών βάσει των οποίων πρέπει να 

γίνουν οι απαραίτητοι αναλογιστικοί υπολογισμοί. Οι παραδοχές είναι:  

 

1. πραγματική αύξηση μισθών (λόγω αύξησης του Α.Ε.Π. και 

μισθολογικής ωρίμανσης) 2%  ετησίως 

2. πληθωρισμός 2,5% ετησίως 

3. απόδοση αποθεματικών 5,1% ετησίως 

4. τεχνικό επιτόκιο 2,5 ετησίως  (κατά προσέγγιση απόδοση 

αποθεματικών μείον  πληθωρισμός) 

5. ποσοστά θνησιμότητας όπως αυτά ορίζονται από τη  Διεθνή Τράπεζα 

κάθε φορά. 
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4. Σύγκριση παροχών συνταξιοδοτικών συστημάτων 
 

Οι  συντάξεις, ανεξάρτητα εάν είναι κρατικές ή ιδιωτικές, 

χρηματοδοτούμενες ή ανταποδοτικές, υποδηλώνουν μια μεταφορά πόρων 

από τους εργαζόμενους στους συνταξιούχους. Εύλογα, λοιπόν, γεννάται η 

ανάγκη στους ασφαλισμένους για σύγκριση των συνταξιοδοτικών παροχών 

των συνταξιοδοτικών ταμείων, κυρίως μεταξύ εκείνων που οι 

χρηματοδοτήσεις τους κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα. 

Για τη σύγκριση των συνταξιοδοτικών παροχών των συνταξιοδοτικών 

συστημάτων, δύο είναι οι βασικοί δείκτες 

 Η μεσοσταθμική  τιμή σύνταξης, δηλαδή το ατομικό ποσό 

σύνταξης του συνταξιούχου διαιρούμενο με τον μέσον όρο των αποδοχών 

των ασφαλισμένων του συστήματος. Αποτελεί, πράγματι, έναν δείκτη 

συνταξιοδοτικής επάρκειας, από τη στιγμή που δείχνει ποιο επίπεδο παροχής 

θα λάβει ο συνταξιούχος σε σχέση με τον μέσο μισθό. 

 Ο συντελεστής αναπλήρωσης ,  δηλαδή  το  ατομικό ποσό 

σύνταξης του συνταξιούχου διαιρούμενο με τις ατομικές αποδοχές που είχε ο 

ίδιος κατά την συνταξιοδότηση. Ο δείκτης αυτός δείχνει το επίπεδο διαβίωσης  

που διατηρείται μετά την συνταξιοδότηση. 

 

5. Αναδιανεμητικη ισχύς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 
 

Στα ανταποδοτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα (κεφαλαιοποιητικό 

σύστημα) η σχέση εισφορών – παροχών καθορίζεται με αναλογιστική 

μελέτη και η σύνταξη εξαρτάται από τις καταβληθείσες ασφαλιστικές 

εισφορές και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που περιγράφονται στο 

καταστατικό του συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις στα συστήματα αυτά 

προβλέπεται μια αναδιανομή των  παροχών για ενίσχυση των 

χαμηλοσυνταξιούχων και τούτο επιτυγχάνεται δια του καθορισμού 

κατωτάτων ορίων σύνταξης ή δια του μαθηματικού τύπου υπολογισμού 

των παροχών ή δια των ευνοϊκότερων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 

για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων. 
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Επιπρόσθετα ο καθορισμός κατωτάτων ορίων συντάξεων στα 

συνταξιοδοτικά ταμεία σηματοδοτούν την οικονομική ενίσχυση των 

χαμηλοσυνταξιούχων. 

 Η ίδια αναδιανομή του εισοδήματος παρατηρείται και στα 

αναδιανεμητικά συστήματα σε εντονότερο βαθμό. Στα συστήματα αυτά τα 

ετήσια οργανικά έξοδα ισούνται με τα αντίστοιχα έσοδα. Κατά τα πρώτα 

έτη λειτουργίας των διανεμητικών συστημάτων, οι ασφαλιστικές εισφορές 

είναι χαμηλές διότι ο λόγος συνταξιούχων προς ασφαλισμένους είναι 

μικρός, καθώς όμως το σύστημα ωριμάζει οι ασφαλιστικές εισφορές 

αυξάνονται λόγω της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων. Ανυπαρξία 

ανωτάτων ορίων ή πολύ υψηλά ανώτατα όρια σημαίνει ότι τα υποχρεωτικά 

συνταξιοδοτικά συστήματα είναι σχεδιασμένα να δίνουν τους ίδιους 

συντελεστές  αναπλήρωσης ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών. 

 Επομένως η αναδιανεμητική ισχύς των συνταξιοδοτικών συστημάτων 

είναι διττή: ένα είδος αναδιανομής μεταξύ των γενεών και ένα δεύτερο 

εντός των γενεών. 

 

6. Δείκτης αναδιανομής    
 

Σε περίπτωση που η ανάλυση  της σύγκρισης των Συνταξιοδοτικών 

Ταμείων επικεντρωθεί στην κατανομή των παροχών  χρησιμοποιείται ο 

δείκτης αναδιανομής και η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. 

Ένας δείκτης που τείνει στο μηδέν καταδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολύ 

στενός δεσμός μεταξύ μισθών και συντάξεων. 

  Η ανωτέρω προσέγγιση έχει το μειονέκτημα ότι δεν λαμβάνονται 

υπόψη οι ασφαλιστικές εισφορές, αποτελεί όμως χρήσιμο ποσοτικό δείκτη για 

την απόκτηση βαθιάς γνώσης της δομής και της φιλοσοφίας των 

συνταξιοδοτικών στόχων των χωρών. Ο δείκτης όμως αυτός δεν εμπεριέχει 

ποιοτικές αντιλήψεις για κοινωνική επάρκεια και δικαιοσύνη.   

 

     7. Οικονομική ισορροπία συνταξιοδοτικών συστημάτων. 
 
        Για να βρίσκεται ένα συνταξιοδοτικό σύστημα σε οικονομική ισορροπία 

πρέπει το υπάρχον αποθεματικό να ισούται με το μαθηματικό αποθεματικό. 
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        Το μαθηματικό αποθεματικό ισούται με την τελική αξία των 

ασφαλιστικών εισφορών μείον την τελική αξία των παροχών που έχουν 

καταβληθεί από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου μέχρι την ημερομηνία 

ελέγχου της οικονομικής κατάστασης (αναδρομική μέθοδος). 

Το μαθηματικό αποθεματικό υπολογίζεται επίσης και ως η διαφορά 

μεταξύ της παρούσας αξίας των παροχών που θα καταβληθούν  στους 

ασφαλισμένους στο μέλλον και της παρούσας αξίας των μελλοντικών 

ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβληθούν από τους ασφαλισμένους στο 

ταμείο κατά την ίδια χρονική περίοδο (προοπτική μέθοδος).  

         Η αναδρομική, όμως, μέθοδος εμφανίζει πολλές δυσκολίες στην 

εφαρμογή της, για αυτό και στην πράξη χρησιμοποιείται συνήθως η 

προοπτική μέθοδος. 

       Σε περιόδους πληθωριστικής έκρηξης, η οικονομική ισορροπία των 

κεφαλαιοποιητικών συστημάτων διαταράσσεται, κυρίως, λόγω της μείωσης 

των απαιτούμενων αποθεματικών σε σταθερές τιμές, με αποτέλεσμα η 

λειτουργία τους σταδιακά να στηρίζεται στο διανεμητικό σύστημα (pay as you 

go). 

      Επομένως ένα διανεμητικό σύστημα δύναται να θεωρηθεί ως 

κεφαλαιοποιητικό στο οποίο το αποθεματικό είναι πρακτικά μηδέν.  

         Η επιτυχής διαχείριση των αποθεματικών των συνταξιοδοτικών ταμείων 

δύναται να μειώσει το κόστος και επομένως το μαθηματικό αποθεματικό που 

προκύπτει για τα συνταξιοδοτικά ταμεία από δυσμενείς παράγοντες, όπως 

από την επιδείνωση του δείκτη εξάρτησης (δηλ. του λόγου των συνταξιούχων 

προς τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας, δια του οποίου μελετάται η 

δημογραφική διάρθρωση ενός πληθυσμού), να αυξήσει τις παροχές προς τα 

μέλη του ή να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές προς όφελος της 

αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων των επιχειρήσεων, γεγονός που επηρεάζει θετικά τη δυνατότητα 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

        Σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, στις οποίες ο ασφαλιζόμενος 

κίνδυνος δύναται να επέλθει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, στα 

συνταξιοδοτικά ταμεία ο κίνδυνος επέρχεται μετά τη συμπλήρωση ορισμένων 

χρονικών προϋποθέσεων και επομένως τα ταμεία δύνανται να επωφεληθούν 

από τις γενικά υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρουν οι μετοχές και οι 
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μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις, αφού οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους 

προς τα μέλη τους είναι μακροπρόθεσμες (οι ασφαλιστικές παροχές λόγω 

επέλευσης του κινδύνου αναπηρίας και θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένων 

αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών παροχών). 

         Ωστόσο οι μετοχές εμπεριέχουν υψηλότερο κίνδυνο από τα ομόλογα και 

τα μακροπρόθεσμα ομόλογα παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα 

βραχυχρόνια και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραγνωρίζεται 

ο επενδυτικός κίνδυνος. 

 

8. Προεξοφλητικό επιτόκιο. 
 
       Η παρούσα αξία των προβλεπόμενων μελλοντικών υποχρεώσεων των  

συνταξιοδοτικών συστημάτων υπολογίζεται με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου 

επιτοκίου προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διαχρονική αξία του χρήματος. Τα 

επιτόκια αυτά καλούνται προεξοφλητικά επιτόκια προσδιορίζονται με βάση 

την απόδοση ομολόγων υψηλής ποιότητος. Συνήθως χρησιμοποιούνται τα 

κρατικά ομόλογα, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις καταβολής συντάξεων 

συνιστούν άμεσα η έμμεσα κρατικό χρέος. 

          Επιπλέον κάθε προβλεπόμενη μεταβολή σύνταξης δύναται να 

θεωρηθεί συγκρίσιμη με ένα ομόλογο χωρίς τοκομερίδιο και επομένως το 

σύνολο των μελλοντικών υποχρεώσεων του συστήματος συνταξιοδότησης 

δύναται να αποτιμηθεί ως ένα αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων 

χωρίς τοκομερίδιο. 

           Με τον τρόπο αυτό τα προεξοφλητικά επιτόκια αντανακλούν μόνο τη 

διαχρονική αξία του χρήματος και όχι τον επενδυτικό ή άλλο κίνδυνο. 

        Στον υπολογισμό του κόστους ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος 

ιδιαίτερη προσοχή δίδεται εάν οι συντάξεις είναι ονομαστικές ή υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογή.  

         Οι προβλεπόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις των ονομαστικών 

συντάξεων εξομοιώνονται με ένα αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο ονομαστικών 

κρατικών ομολόγων και αποτιμάται βάσει των ονομαστικών προεξοφλητικών 

επιτοκίων. 

          Οι προβλεπόμενες μελλοντικές συντάξεις που υπόκεινται σε 

αναπροσαρμογή εξομοιώνονται με ένα χαρτοφυλάκιο τιμαριθμοποιημένων 
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κρατικών ομολόγων που αποτιμώνται βάσει των πραγματικών 

προεξοφλητικών επιτοκίων. 

 

 

9.  Επενδυτική πολιτική. 
 
       Η χάραξη της επενδυτικής πολιτικής δεν δύναται να αγνοεί τον 

επενδυτικό κίνδυνο. 

       Ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από μετοχές και ομόλογα 

μακροπρόθεσμα έχει υψηλότερη απόδοση από ένα χαρτοφυλάκιο που 

αποτελείται αποκλειστικά από κρατικά ομόλογα. 

         Η χρησιμοποίηση στη πρώτη περίπτωση υψηλότερου προεξοφλητικού 

επιτοκίου έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του μαθηματικού αποθέματος 

και εξαγωγή ευνοϊκών – παραπλανητικών συμπερασμάτων για την οικονομική 

εξέλιξη του συνταξιοδοτικού ταμείου αφού στους υπολογισμούς υπεισέρχεται 

ο επενδυτικός κίνδυνος. 

           Η χρησιμοποίηση υψηλού προεξοφλητικού επιτοκίου έναντι της 

συντηρητικής επένδυσης (με μειωμένο κίνδυνο επένδυσης) πρέπει 

απαραίτητα να συνοδεύεται από μελέτη του επενδυτικού κινδύνου αφού τούτο 

μειώνει το κόστος του προγράμματος που πρέπει για ασφάλεια να 

υπολογίζεται βάσει της απόδοσης των κρατικών ομολόγων. 

         Κατά την εκτίμηση του κόστους, ενέχεται επίσης ο κίνδυνος οι 

παραδοχές της μελέτης να αποκλίνουν της μελλοντικής πραγματικότητας. Οι 

αναλογιστικές μελέτες όμως δεν συνοδεύονται από μελέτη πιθανών 

αποκλίσεων, κάτι που ανταποκρίνεται στην αρχή της ουδετερότητας του 

κινδύνου. 

       Η επιτυχής διαχείριση των αποθεματικών των συνταξιοδοτικών ταμείων 

αποτελεί πρωταρχικό καθήκον και είναι αναγκαία η προσφυγή σε 

εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι μάλιστα να δύναται να αναζητηθούν και 

σε άλλα κράτη, εφόσον αυτοί κριθούν ότι είναι καλλίτεροι γνώστες των 

αξιογράφων που διακινούνται τόσο εντός όσο και εκτός του κράτους ενώ νέα 

προϊόντα, όπως μεσοχρόνιες επενδύσεις με εγγυημένο το κεφάλαιο 

επένδυσης, πρέπει να μελετηθούν. 
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10. Ανάλυση ευαισθησίας των παραγόντων που επηρεάζουν την 
οικονομική εξέλιξη συνταξιοδοτικών ταμείων. 
 
        Βασικός παράγοντας για την ομαλή οικονομική εξέλιξη ενός 

συνταξιοδοτικού ταμείου υπό ομαλές οικονομικές συνθήκες αποτελεί η σχέση 

εισφορών – παροχών. 

          Στη μελέτη, όμως, του μακροπρόθεσμου κόστους των παροχών πρέπει 

να γίνεται ανάλυση ευαισθησίας και άλλων παραγόντων, οι οποίοι επίσης 

επηρεάζουν την οικονομική εξέλιξη των συνταξιοδοτικών ταμείων σε 

σημαντικό βαθμό.  

 Για την ανάλυση ευαισθησίας, οι παράγοντες που διεξοδικά πρέπει να 

αναλυθούν είναι: 

  Η αύξηση του μισθού λόγω της ικανότητας , της απόδοσης , 

προαγωγής και αρχαιότητας. 

 ο πληθωρισμός 

Η ανάλυση γίνεται σε πραγματικούς όρους και το κόστος δεν επηρεάζεται 

από τον πληθωρισμό ο οποίος θεωρείται ότι επηρεάζει κατά τον ίδιο τρόπο 

την αύξηση των μισθών και την αναπροσαρμογή των συντάξεων. 

 η γενική αύξηση των συντάξεων 

Η συνήθης παραδοχή είναι ότι η αναπροσαρμογή των συντάξεων είναι 

ίση με τον πληθωρισμό και επομένως μηδενική σε πραγματικούς όρους. Η 

γενική αύξηση των συντάξεων κατά μία πλήρη εκατοστιαία μονάδα, θα έχει 

επίπτωση ίδιαν με εκείνη που θα είχε μία παρεμφερής εξέλιξη του 

πραγματικού προεξοφλητικού επιτοκίου, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

 η ηλικία συνταξιοδότησης 

 το πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο 

Όλες οι αναλογιστικές υποχρεώσεις και τα ποσοστά περί του κόστους 

των συντάξεων βασίζονται στην σημερινή διάρθρωση των επιτοκίων – 

ιδίως στα πραγματικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιτόκια που 

καταγράφονται σήμερα στην αγορά. 

Όλα αυτά τα επιτόκια υπόκεινται σε συνεχείς διακυμάνσεις, ανοδικές ή 

καθοδικές και ως επί το πλείστον απρόβλεπτες. Ιδιαίτερα, η 

μακροπρόθεσμη εξέλιξή τους εκφεύγει οποιασδήποτε πρόβλεψης. 

Ωστόσο, ζητείται ενίοτε από τους αναλογιστές να μελετήσουν το μεσο-
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μακροπρόθεσμο κόστος των μελλοντικών συντάξεων χρησιμοποιώντας 

«μακροπρόθεσμες» παραδοχές – πιθανώς βάσει της παραδοχής ότι 

ορισμένες παράμετροι, όπως τα επιτόκια, κυμαίνονται γύρω από 

προβλέψιμες αξίες ή συγκλίνουν προς αυτές. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξάρτηση της παρούσης αξίας των 

συνταξιοδοτικών παροχών από το τεχνικό επιτόκιο βάσει του οποίου γίνονται 

οι αναλογιστικοί υπολογισμοί. 

Παρούσα αξία ισόβιας σύνταξης λόγω γήρατος ανά τεχνικό επιτόκιο 

 
                                                ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

παρούσα αξία ισόβιας σύνταξης λόγω γήρατος ίσης με 1ν.μ. 
ασφαλισμένου 
Ανδρός ηλικίας Γυναικός ηλικίας 

Τεχνικό 
επιτόκιο 

60 Δείκτης  65 Δείκτης 60 Δείκτης 65 Δείκτης  
5% 12,182 100 10,657 100 13,880 100 12,537 100 
4% 13,336 109 11,525 108 15,387 111 13,722 109 
3% 14,688 121 12,524 118 17,185 124 15,106 120 
2% 16,285 134 13,677 128 19,349 139 16,734 133 
1% 18,183 149 15,018 141 21,974 158 18,660 149 
 

Σημ: Οι βασικές πιθανότητες επιβίωσης και θανάτου έχουν ληφθεί από 
τους πίνακες     Ε.Υ.Κ. 1990. Οι ράντες είναι 12 μήνες. 
Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται φανερή η εξάρτηση του κόστους ενός 

συνταξιοδοτικού προγράμματος από το επιτόκιο. 

Για παράδειγμα , το συνολικό κόστος συνταξιοδότησης ανδρός ηλικίας 65 

ετών είναι αυξημένο κατά 41% εάν το επιτόκιο που επιτυγχάνεται είναι 1% 

αντί του 5%. 

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η οικονομική εξέλιξη ενός 

συνταξιοδοτικού προγράμματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες η 

ανάλυση των οποίων καθίσταται αναγκαία για το σχεδιασμό του σε 

μακροχρόνια βάση. 

 

11. Συμπέρασμα 
 

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα έχουν υποστεί και εξακολουθούν να 

υφίστανται αναθεωρήσεις και αλλαγές .Τούτο οφείλεται στις μεταβολές του 

οικονομικού περιβάλλοντος σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα 
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στις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις , οι οποίες επηρεάζουν το κόστος των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων . Για τη διατήρηση του κόστους σε λογικά 

επίπεδα εάν η κρατική επιχορήγηση δεν υφίσταται ή δεν επαρκεί, σειρά 

δυσμενών μέτρων για τους ασφαλισμένων λαμβάνονται. Αύξηση ορίων 

ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση συντάξεων σε ονομαστικές  και 

πραγματικές τιμές, αυστηροποίηση διατάξεων συνταξιοδότησης λόγω 

αναπηρίας και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, είναι μέτρα που 

επηρεάζουν αρνητικά το βιοτικό επίπεδο των ασφαλισμένων. 

Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών 

καταργούνται σταδιακά με σκοπό τη μείωση του κόστους των συντάξεων 

και η τάση αυτή επικουρείται και από την κοινοτική νομοθεσία περί μη 

εφαρμογής διακρίσεων ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης μεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Η αναγκαία εναρμόνιση επιτυγχάνεται εν γένει με την 

αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών σε εκείνη που ισχύει 

στους άνδρες .Τούτο παρουσιάζει οικονομικό πλεονέκτημα για τα 

συνταξιοδοτικά  συστήματα, διότι οι εισφορές καταβάλλονται επί 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,  ενώ οι αντίστοιχες συντάξεις αρχίζουν να 

καταβάλλονται αργότερα και επί μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Μια αξιοσημείωτη τάση που παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία έτη στη 

βιομηχανία και στο εμπόριο, έγκειται στην αύξηση του αριθμού 

απασχολουμένων που αποσύρονται από τη ενεργό δράση σε ηλικία 

μικρότερη της προβλεπόμενης από τα στατιστικά στοιχεία. Τούτο φαίνεται 

να οφείλεται στον αυξανόμενο αριθμό των καταργουμένων θέσεων 

απασχόλησης, στην εκ μέρους των εργοδοτών μείωση της κανονικής 

ηλικίας συνταξιοδότησης, κυρίως, δια μέσω της εθελουσίας εξόδου 

συνταξιοδότησης και των συνταξιοδοτήσεων λόγω αναπηρίας. 

Οι μαθηματικές αξιολογήσεις αποκαλύπτουν την πραγματική 

οικονομική κατάσταση και το ύψος των μελλοντικών υποχρεώσεων. Οι 

υπολογισμοί αυτοί εξαρτώνται κυρίως από την πραγματική αύξηση των 

μισθών, τις ασφαλιστικές εισφορές,  το πραγματικό προεξοφλητικό 

επιτόκιο, τον τρόπο υπολογισμού των παροχών και τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης. 
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Οι παράγοντες αυτοί, κατά τον υπολογισμό του κόστους, θεωρείται ότι 

παραμένουν αμετάβλητοι. Είναι, όμως σαφές ότι δεν πρόκειται για 

πρόβλεψη αλλά μόνο για υπόθεση. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να 

εξετασθεί ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των επιτοκίων της αγοράς και να 

γίνει ανάλυση ευαισθησίας όλων των ανωτέρω παραγόντων που  

συντελούν καθοριστικά στην εκτίμηση του κόστους. 

Η σύγκριση των Συνταξιοδοτικών Ταμείων συντελεί στη βαθιά γνώση 

του γενικού συνταξιοδοτικού συστήματος και καθίσταται πηγή 

πληροφοριών για τα Διοικητικά Συμβούλια για βελτίωση της λειτουργίας 

τους προς όφελος των μελών τους.   

Οι τρεις κύριοι δείκτες που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, της 

αναδιανεμητικής ισχύος, της μεσοσταθμικής τιμής σύνταξης και της 

συνταξιοδοτικής αξίας επιτρέπουν τη σύγκριση της χρηματοοικονομικής και 

κοινωνικής βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, 

περιλαμβάνοντας αναδιανεμητικά,  χρηματοοικονομικά και δημογραφικά 

στοιχεία. 

 Ο πρώτος δείκτης μετράει το βαθμό αναδιανομής του 

συστήματος, δηλαδή τη διασπορά των συντελεστών αναπλήρωσης σε 

σχέση με τη διασπορά μισθών. 

 Ο δεύτερος δείκτης δείχνει το επίπεδο παροχής του 

συνταξιούχου σε σχέση με το μέσο μισθό και επομένως καθιστά γνωστό το 

επίπεδο διαβίωσης του συνταξιούχου σε σχέση με το μέσο επίπεδο 

διαβίωσης των εργαζομένων. 

 Ο τρίτος δείκτης αναφέρεται στη βιωσιμότητα του συστήματος 

σε μακροχρόνια βάση και δια τούτου μετράται η γενναιοδωρία του 

συστήματος.  

Η γήρανση και η συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού καθιστά 

επιβεβλημένη την αναγνώριση της προσφοράς εργασίας από τους 

εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας για βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών 

αυτών. Η πρόωρη συνταξιοδότηση,   βέβαια, αποτελεί ένα πρόσφορο 

μέτρο για την άμβλυνση του αρνητικού αντίκτυπου από τις μειώσεις στο 

εργατικό δυναμικό .Το μέτρο  όμως αυτό συντελεί αφενός μεν στην 
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επιδείνωση του οικονομικού κόστους σε βραχυπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη βάση, αφετέρου δε στην πρόωρη και μόνιμη απώλεια 

ανθρωπίνου κεφαλαίου .Επομένως οι σχετικές  πολιτικές είναι απαραίτητο 

να επικεντρωθούν στη διατήρηση της προσφοράς εργασίας και στην 

εξασφάλιση της δυνατότητας για απασχόληση και για τους εργαζομένους 

μεγαλύτερης ηλικίας ακόμα και σε περιόδους βραδείας συνολικής αύξησης 

της απασχόλησης. 

 

   

 

 

 

 

                        

 

 

 


