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1.  Εισαγωγή 

Θεωρητικά, αν τα μέλη μίας κοινωνίας είναι απολύτως ορθολογικά, υπάρχει 

πλήρης πληροφόρηση και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές αγορές είναι 

ανταγωνιστικές, δεν υπάρχει λόγος δημιουργίας συστήματος κοινωνικών 

ασφαλίσεων.  Τα μέλη του πληθυσμού γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί 

να αντιμετωπίσουν, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου γήρατος, και 

ασφαλίζονται καταβάλλοντας το αντίστοιχο «δίκαιο» ασφάλιστρο.  Όμως, 

κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην πράξη και το φαινόμενο της φτώχειας των 

ηλικιωμένων ήταν οξύτατο κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνισης των 

περισσοτέρων χωρών.  Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος δημιουργίας των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, που 

χρηματοδοτήθηκαν με εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών – δηλαδή, σε 

τελική ανάλυση και εφόσον οι εργοδότες ενδιαφέρονται μόνο για το συνολικό 

κόστος της εργασίας και όχι για τον επιμερισμό του μεταξύ καταβαλλόμενου 

μισθού και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με επιβάρυνση του συντελεστή 

παραγωγής «εργασία».  Επομένως, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι μορφή 

αναγκαστικής αποταμίευσης και οι καταβαλλόμενες συντάξεις είναι 

πρωτίστως ανταμοιβή γι’ αυτή την αποταμιευτική προσπάθεια με στόχο τη 
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διαχρονική εξομάλυνση του εισοδήματος, αλλά και την καταπολέμηση της 

φτώχειας των ηλικιωμένων. 

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι είτε 

κεφαλαιοποιητικά, όπου οι ασφαλιστές εισφορές συσσωρεύονται και 

επενδύονται κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου και αποδίδονται κατά 

την περίοδο συνταξιοδότησης είτε διανεμητικά, όπου, σε γενικές γραμμές, οι 

εισφορές των εργαζομένων χρηματοδοτούν τις συντάξεις των συνταξιούχων 

σε κάθε περίοδο, με αντίστοιχη αυξομείωση των αποθεματικών του 

συστήματος (σύστημα διανεμητικό μεταξύ και όχι εντός γενεών).  Στις 

περισσότερες περιπτώσεις δημιουργίας συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων 

επελέγη το διανεμητικό σύστημα για δύο κυρίως λόγους.  Ο πρώτος ήταν ότι 

επέτρεπε την σχεδόν άμεση καταβολή συντάξεων σε ηλικιωμένα άτομα, 

μεγάλο μέρος των οποίων διαβιούσε σε συνθήκες οξύτατης φτώχειας.  Ο 

δεύτερος ήταν ότι στις περισσότερες χώρες η διαδικασία της δημιουργίας 

αυτών των συστημάτων συνέπεσε με τις αρχικές φάσεις της διαδικασίας της 

δημογραφικής μετάβασης των αντιστοίχων κοινωνιών – δηλαδή της φάσης 

μετάβασης από υψηλά επίπεδα γονιμότητας και θνησιμότητας σε υψηλά 

επίπεδα γονιμότητας συνδυασμένα με χαμηλά επίπεδα θνησιμότητας και, 

συνακόλουθα, υψηλούς ρυθμούς πληθυσμιακής μεγέθυνσης.  Οι υψηλοί 

ρυθμοί πληθυσμιακής μεγέθυνσης οδηγούσαν με τη σειρά τους σε υψηλούς 

ρυθμούς μεταβολής της εργατικής δύναμης, οι οποίοι κατά τα πρώτα στάδια 

λειτουργίας αυτών των συστημάτων διατηρούσαν χαμηλό το λόγο 

συνταξιούχων προς εργαζόμενους.  Όμως, με τη λήξη της διαδικασίας 

δημογραφικής μετάβασης και τη σταθεροποίηση τόσο του ποσοστού 

γονιμότητας όσο και του ποσοστού θνησιμότητας σε χαμηλά επίπεδα και τη 

συνακόλουθη γήρανση του πληθυσμού, ο λόγος αυτός άρχισε να αυξάνεται 

και τα διανεμητικά συνταξιοδοτικά συστήματα άρχισαν να παράγουν 

ελλείμματα. 

Οι εμπειρίες των διαφόρων χωρών διαφέρουν σε αρκετά σημεία, αλλά σε 

γενικές γραμμές αυτό είναι το βασικό σενάριο.  Στις περισσότερες 
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περιπτώσεις, η λύση η οποία επελέγη ήταν η μετατροπή των συστημάτων 

«καθορισμένων παροχών» σε συστήματα «καθορισμένων εισφορών» και η 

σταδιακή εισαγωγή στοιχείων του κεφαλαιοποιητικού συστήματος με 

παράλληλη εισαγωγή ενός προνοιακού διχτύου ασφαλείας που αποσκοπούσε 

κυρίως στην αποτροπή φαινομένων ακραίας φτώχειας των ηλικιωμένων. 

 

2.  Η Ελληνική εμπειρία 

Σε μεγάλο βαθμό, το παραπάνω σενάριο αντανακλά και την Ελληνική 

εμπειρία, αν και η περίπτωση της χώρας μας διανθίζεται με σειρά 

ιδιαιτεροτήτων (κατακερματισμός του συστήματος σε μεγάλο αριθμό ταμείων 

κοινωνικής ασφάλισης με σκανδαλωδώς διαφορικούς όρους χρηματοδότησης 

και λειτουργίας, απομείωση των αποθεματικών των ταμείων μέσω 

κυβερνητικών παρεμβάσεων, πληθώρα κινήτρων για πρόωρη 

συνταξιοδότηση, κλπ).  Παλαιότερα η Ελλάδα ήταν μία χώρα με σοβαρό 

πρόβλημα φτώχειας ηλικιωμένων.  Σειρά παρεμβάσεων κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες (σημαντική αύξηση των κατώτατων συντάξεων, ΕΚΑΣ, σύνταξη 

ανασφαλίστων, κλπ) έχει μειώσει σημαντικά την ένταση – αλλά όχι 

αναγκαστικά και την έκταση – της φτώχειας των ηλικιωμένων.  Ουσιαστικά, 

οι ηλικιωμένοι είναι η μόνη δημογραφική ομάδα για την οποία υπάρχει 

σύστημα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην Ελλάδα.  Όμως, η 

επιτυχία της μείωσης της φτώχειας των ηλικιωμένων οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στη διάρρηξη της σχέσης μεταξύ του ύψους της σύνταξης και του 

ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών 

κινήτρων για εισφοροδιαφυγή. 

Το σύστημα συντάξεων κοινωνικής ασφάλισης δεν δημιουργούσε ελλείμματα 

όσο η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους ήταν περίπου 4 προς 1, 

αλλά ο σημερινός λόγος είναι χαμηλότερος του 2 προς 1 και με παραπέρα 

πτωτική τάση.  Εδώ και αρκετά χρόνια το σύστημα συντάξεων κοινωνικής 

ασφάλισης δημιουργεί ελλείμματα που καλύπτονται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό και, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν κατά καιρούς 
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νομοθετηθεί, τα ελλείμματα αυτά προβλέπεται να εκτιναχθούν σε εξαιρετικά 

υψηλά επίπεδα κατά τα μέσα του αιώνα που διανύουμε.  Ουσιαστικά, μέσα 

από ένα άτυπο διαγενεακό συμβόλαιο η κάθε γενεά δημιουργεί ελλείμματα 

που καλείται να καλύψει η επόμενη γενεά. 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναλογιστικές εκτιμήσεις, αν δεν επέλθει καμία 

μεταβολή στο υφιστάμενο σύστημα, το καταβαλλόμενο για συντάξεις ποσό 

για την περίοδο μέχρι το 2020 θα ανέλθει με σχετικά βραδείς ρυθμούς από το 

11.5% στο 13.0% του ΑΕΠ και το έλλειμμα του συστήματος από το 3% στο 4% 

του ΑΕΠ (στο ποσοστό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το 1% του ΑΕΠ που ήδη 

το κράτος έχει δεσμευτεί να καταβάλει για την ενίσχυση του συστήματος – 

δηλαδή, κανονικά όλα τα σχετικά με το έλλειμμα ποσά που αναφέρονται εδώ 

πρέπει να αυξηθούν κατά 1%).  Μετά από αυτό το χρονικό σημείο, τόσο η 

δαπάνη για συντάξεις όσο και το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος 

αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς: 17.1% και 7.7%, αντιστοίχως, το 2030, 21.4% 

και 13.1% το 2040, 24.0% και 15.7% το 2050, επίπεδο στο οποίο 

σταθεροποιούνται για την επόμενη δεκαετία.  Το σωρευμένο έλλειμμα (χρέος) 

του συστήματος συντάξεων κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με αυτές τις 

εκτιμήσεις θα προσεγγίσει το 250% του ΑΕΠ, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν 

αυτό το ποσοστό στο 350%.  Μάλιστα, οι παραπάνω εκτιμήσεις βασίζονται σε 

υποθέσεις για το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και το ποσοστό ανεργίας οι 

οποίες, υπό το πρίσμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, πρέπει να 

θεωρηθούν μάλλον αισιόδοξες.   Επομένως, η πραγματική εικόνα είναι ακόμα 

χειρότερη.  Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες 

εκτιμήσεις, το 30% του ελλείμματος «παράγεται» από ασφαλιστικά ταμεία 

που απασχολούν μόλις το 8% των ασφαλισμένων και, συνήθως, αυτοί οι 

ασφαλισμένοι βρίσκονται στο πάνω μέρος της εισοδηματικής κατανομής 

(«ευγενή ταμεία»). 

Τα ποσοστά αυτά είναι δυσθεώρητα από κάθε άποψη.  Για να δοθεί ένα μέτρο 

σύγκρισης, το σύνολο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην 

Ελλάδα είναι περίπου 4.5% του ΑΕΠ, ενώ το συνολικό δημόσιο χρέος κοντά 
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στο 125% του ΑΕΠ.  Επομένως, λύσεις που απλώς αποβλέπουν στη διατήρηση 

του υπάρχοντος συστήματος με αύξηση των πόρων του πρέπει να θεωρηθούν 

ως απολύτως μη ρεαλιστικές, ενώ επίσης υπονοούν ότι για την οξύτατη κρίση 

του συνταξιοδοτικού συστήματος πρέπει να πληρώσουν όλοι οι άλλοι εκτός 

από τους συνταξιούχους.  Ακόμα και αν γίνουν όλες οι ιδιαιτέρως επιθυμητές 

αλλαγές εντός του υπάρχοντος συστήματος (καταπολέμηση της 

εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, ένταξη περισσότερων γυναικών 

και μεταναστών στο σύστημα, αντιστροφή των κινήτρων πρόωρης 

συνταξιοδότησης, αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεματικών των 

Ταμείων, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, κλπ) απλώς μεταθέτουμε το 

πρόβλημα κατά μερικά χρόνια και δεν παρέχουμε ριζική λύση.  Ενδεχομένως, 

η τελευταία ευκαιρία για διατήρηση του συστήματος για αρκετά ακόμα 

χρόνια με την υιοθέτηση παραμετρικών μόνο αλλαγών ήταν το νομοσχέδιο 

Γιαννίτση, το οποίο αποσύρθηκε μετά τη γενικευμένη κοινωνική αντίδραση 

που προκάλεσε.  Όμως, κατά πάσα πιθανότητα, ακόμα και σ’ αυτή την 

περίπτωση, η διατήρηση του συστήματος θα ήταν δυνατή μόνο με 

συγκεκριμένο συνδυασμό αρκετά «σκληρών» παραμετρικών αλλαγών. 

Αλλά και από την άποψη των συμφερόντων των μελλοντικών συνταξιούχων 

η επιμονή στη διατήρηση του σημερινού συστήματος δείχνει να είναι 

εξαιρετικά κοντόφθαλμη.  Τα ποσοστά φορολόγησης των εργαζομένων που 

απαιτούνται για την πληρωμή των συντάξεων στο μέλλον είναι τόσο υψηλά 

που πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι οι νεώτερες γενεές δεν 

πρόκειται να τιμήσουν ένα διαγενεακό συμβόλαιο το οποίο ουδέποτε 

«υπέγραψαν» και το οποίο τους προσπορίζει μόνο χρέη και ζημίες, με πιθανό 

επακόλουθο τη δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου των μελλοντικών 

συνταξιούχων. Αλλά ακόμα και αν οι συνταξιούχοι και αυτοί που βρίσκονται 

κοντά στο όριο συνταξιοδότησης αποτελούν την πλειοψηφία του εκλογικού 

σώματος – κάτι όχι απίθανο, δεδομένης της ταχύτατης γήρανσης του 

πληθυσμού – και προσπαθήσουν να επιβάλουν την τήρηση του άτυπου 

διαγενεακού συμβολαίου με τους υφιστάμενους κανόνες, είναι πολύ πιθανό 

ότι μεγάλος αριθμός νέων, ιδιαίτερα μεταξύ των περισσότερο παραγωγικών 
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μελών των νεώτερων γενεών, θα επιλέξουν τη λύση της μετανάστευσης, 

επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο τα ελλείμματα του συνταξιοδοτικού 

συστήματος. 

Επομένως, η αλλαγή της «αρχιτεκτονικής» του συνταξιοδοτικού συστήματος 

δείχνει να είναι εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη. 

 

3.  Ένα νέο συνταξιοδοτικό σύστημα 

Αν δεχθούμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι πρωτίστως αναγκαστική 

αποταμίευση και ότι ένας από τους βασικούς στόχους της κοινωνικής 

πολιτικής που διασφαλίζεται μέσω των κρατικών παρεμβάσεων στον τομέα 

των συντάξεων είναι η εξάλειψη φαινομένων ένδειας μεταξύ των 

ηλικιωμένων, τότε ως βέλτιστη λύση εμφανίζεται ο διαχωρισμός του 

ανταποδοτικού από το μη ανταποδοτικό (προνοιακό) κομμάτι της σύνταξης.  

Το ανταποδοτικό θα βασίζεται στις εισφορές του ασφαλισμένου, ενώ το 

προνοιακό θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κράτος. 

Αν οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους τους κατοίκους της χώρας, θεωρητικά δεν 

υπάρχει λόγος ύπαρξης περισσοτέρων του ενός Ταμείων.  Ceteris paribus, οι 

παροχές θα είναι ίδιες για ίδιο επίπεδο εισφορών, ανεξαρτήτως του τύπου 

απασχόλησης του εργαζομένου.  Οι μεν αυτοαπασχολούμενοι 

(συμπεριλαμβανομένων των αγροτών) θα καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές 

τους, ενώ οι εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα θα καλύπτονται από 

τους ίδιους και τους εργοδότες τους με βάση τους κανόνες που ισχύουν 

σήμερα.  Αντίστοιχη πρόβλέψη θα μπορούσε να υπάρξει και για τους 

δημόσιους υπαλλήλους, αλλά αυτό απαιτεί σημαντική μεταβολή των 

ποσοστών των ασφαλιστικών εισφορών.  Ειδικές ρυθμίσεις μπορούν να 

υπάρξουν για συντάξεις αναπηρίας, βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, 

κ.ο.κ. Παρεμπιπτόντως, εφόσον υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα ήταν 

επιθυμητό οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σταδιακά να πάψουν 

να καλύπτουν τους κινδύνους υγείας και οι κίνδυνοι αυτοί να καλύπτονται 

μέσω του ΕΣΥ με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
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3.1 Προνοιακή (εθνική) σύνταξη 

Το κράτος παρέχει σημαντικά ποσά για τη στήριξη του συνταξιοδοτικού 

συστήματος (περίπου 4% του ΑΕΠ – εκτός της κάλυψης των συντάξεων των 

δημοσίων υπαλλήλων).  Όμως, παρότι μεγάλο μέρος αυτής της στήριξης 

διοχετεύεται στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, σε γενικές γραμμές τα 

παρεχόμενα ποσά δεν κατανέμονται με κριτήριο τον περιορισμό της φτώχειας 

των ηλικιωμένων. Σημαντικότατο ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων 

κατευθύνεται σε δικαιούχους υψηλών συντάξεων («κοινωνικοί πόροι» - που 

δεν είναι τίποτα περισσότερο από έμμεση φορολογία - που κατευθύνονται 

προς πολλά «ευγενή» Ταμεία, στήριξη εξόφθαλμα υπερανταποδοτικών 

συντάξεων σε συνταξιούχους ΔΕΚΟ, αναλογική τριμερής χρηματοδότηση 

εισφορών που φυσιολογικά καταλήγει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε 

υψηλότερα αμειβόμενους, κ.ο.κ). 

Η χρηματοδότηση της εθνικής σύνταξης θα γίνει από αυτούς τους πόρους.  

Δικαιούχοι θα είναι άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, ώστε να μην 

δημιουργούνται κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση, μόνιμοι κάτοικοι της 

χώρας και υπήκοοι κρατών-μελών της ΕΕ ή υπήκοοι άλλων χωρών με 

μακρόχρονη διαμονή στη χώρα.  Το ηλικιακό όριο μπορεί αργότερα να 

αναπροσαρμοστεί, ανάλογα με τις κρατούσες συνθήκες (ιδίως σε όρους 

«προσδόκιμου υγιούς διαβίωσης» του πληθυσμού).  Το ύψος της (προνοιακής) 

εθνικής σύνταξης θα είναι πολύ χαμηλό – επαρκές μόνο για την αποτροπή 

φαινομένων ακραίας ένδειας.  Πιθανότατα, το επιθυμητό ύψος της να είναι 

ίσο με αυτό της σημερινής σύνταξης ανασφαλίστων που παρέχει ο ΟΓΑ.  Το 

ύψος αυτό θα προσαρμόζεται ετησίως ανάλογα με τη μεταβολή του κατά 

κεφαλή ΑΕΠ. 

Ως προς τους δικαιούχους της εθνικής σύνταξης, αυτοί θα μπορούσαν να 

είναι όλα τα μέλη του πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών (με τις παραπάνω 

προϋποθέσεις), όπως συμβαίνει με αντίστοιχες συντάξεις σε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες.  Εναλλακτικά, και με δεδομένη την άσχημη δημοσιονομική κατάσταση 
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της χώρας μας, θα μπορούσε να χορηγείται σε όλα τα μέλη του πληθυσμού 

ηλικίας άνω των 65 ετών που έχουν σωρευμένες ασφαλιστικές εισφορές πάνω 

από ένα συγκεκριμένο ποσό (π.χ. ισοδύναμο των εισφορών του ανειδίκευτου 

εργάτη για Χ χρόνια), ενώ για τους υπόλοιπους ηλικιωμένους η χορήγηση θα 

μπορούσε να γίνεται χρησιμοποιώντας οικογενειακά εισοδηματικά κριτήρια. 

 

3.2 Ανταποδοτική σύνταξη 

Για την ανταποδοτική σύνταξη προτείνεται η μετατροπή του ισχύοντος 

συστήματος «καθορισμένων παροχών» σε σύστημα «καθορισμένων 

εισφορών» με ξεκάθαρους κανόνες.  Αν το σύστημα αυτό είναι αμιγώς 

κεφαλαιοποιητικό, τότε για κάθε ασφαλισμένο δημιουργείται ένας 

λογαριασμός ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες επενδύονται και το 

αποτέλεσμά τους χρηματοδοτεί τη σύνταξη του ασφαλισμένου.  Σ’ αυτή την 

περίπτωση, η συμβολή του κρατικού προϋπολογισμού περιορίζεται στην 

καταβολή της εθνικής σύνταξης (συν τις επιπρόσθετες προνοιακές παροχές 

για αναπηρικές συντάξεις, κλπ) και παραμένει μακροχρονίως σε σχετικά 

χαμηλό αλλά διαχρονικά αυξανόμενο επίπεδο. 

Όμως, το αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα έχει ορισμένα μειονεκτήματα 

που το καθιστούν ακατάλληλο τόσο για την παρούσα συγκυρία όσο και 

γενικότερα.  Σε γενικότερο επίπεδο, στο αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα 

ουσιαστικά ο επιχειρηματικός κίνδυνος των επενδύσεων των ασφαλιστικών 

εισφορών μεταφέρεται στον ασφαλισμένο, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως 

μάλλον ανεπιθύμητο.  Ως προς την τρέχουσα συγκυρία, η μετάβαση από ένα 

διανεμητικό σύστημα σε ένα αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα απαιτεί την 

ύπαρξη υψηλών κεφαλαίων ικανών να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις των 

ασφαλισμένων του διανεμητικού συστήματος μέχρις ότου «ωριμάσει» το 

κεφαλαιοποιητικό σύστημα.  Στην παρούσα συγκυρία τα κεφάλαια αυτά 

απλώς δεν υπάρχουν. 

Γι΄ αυτό το λόγο, στις περισσότερες χώρες όπου έχει επιχειρηθεί μετατροπή 

του συστήματος από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό (Σουηδία, Ιταλία, κ.α.) 

 8



έχει επιλεγεί το λεγόμενο «οιονεί κεφαλαιοποιητικό» σύστημα.  Στο σύστημα 

κάθε ασφαλισμένος έχει ένα (υποθετικό) ασφαλιστικό λογαριασμό στον οποίο 

καταγράφονται οι ασφαλιστικές εισφορές του, τοκίζονται με ένα 

προσυμφωνημένο επιτόκιο και σχηματίζουν το ασφαλιστικό του κεφάλαιο.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας το επιτόκιο αυτό θα μπορούσε να είναι ίσο με το 

επιτόκιο των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.  Λόγω του ότι σε 

πραγματικούς όρους τα επιτόκια αυτά μπορεί να έχουν μεγάλες αυξομοιώσεις 

ή και να είναι αρνητικά σε πραγματικούς όρους για μεγάλα διαστήματα, ίσως 

είναι προτιμότερο το επιτόκιο ανατοκισμού να είναι προσυμφωνημένο, 

θετικό αλλά χαμηλό σε πραγματικούς όρους (δηλαδή, ένα μικρό ποσοστό 

πάνω από τον τρέχοντα ρυθμό του πληθωρισμού).  Τα συλλεγόμενα ποσά 

ασφαλιστικών εισφορών χρησιμοποιούνται για την πληρωμή συντάξεων των 

υφισταμένων συνταξιούχων (βασική διαφορά του αμιγώς κεφαλαιοποιητικού 

από το «οιονεί κεφαλαιοποιητικό» σύστημα). 

Το ύψος της σύνταξης προσδιορίζεται κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης 

και είναι αυτό που καθιστά την ανταποδοτική σύνταξη «αναλογιστικά 

δίκαιη».  Δηλαδή, είναι το ποσό εκείνο το οποίο με βάση τον 

προσυμφωνημένο κανόνα προεξόφλησης αποπληρώνει τη σύνταξη του 

ασφαλισμένου για τα προσδόκιμα έτη επιβίωσής του κατά τη στιγμή της 

συνταξιοδότησής του με βάση το κεφάλαιο που έχουν σχηματίσει οι 

συσσωρευμένες ασφαλιστικές εισφορές του.  Το αν θα υπάρχει διαφοροποίηση 

μεταξύ γυναικών και ανδρών - οι γυναίκες έχουν σημαντικά υψηλότερο 

προσδόκιμο επιβίωσης από τους άνδρες - είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής.  

Στις περισσότερες χώρες που έχει εφαρμοσθεί παρόμοιο σύστημα δεν έχει 

γίνει διαχωρισμός ανδρών και γυναικών (με αποτέλεσμα οι άνδρες να 

επιδοτούν εμμέσως τις συντάξεις των γυναικών).  Αντιστοίχως, λόγω του ότι 

το προσδόκιμο της επιβίωσης είναι σημαντικά υψηλότερο για τους 

πλουσιότερους, περισσότερο μορφωμένους και υγιέστερους ασφαλισμένους, η 

χρήση ενός ενιαίου προσδόκιμου της επιβίωσης για όλους τους 

συνταξιούχους ουσιαστικά υπονοεί επιδότηση των πλουσιότερων από τους 

φτωχότερους συνταξιούχους (κάτι που παρατηρούμε και στο τρέχον 
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σύστημα).  Και πάλι, στις περισσότερες χώρες που έχει εφαρμοσθεί παρόμοιο 

σύστημα δεν έχει γίνει διαχωρισμός μεταξύ κοινωνικο-οικονομικών ομάδων. 

Αν εισαχθεί ένα τέτοιο σύστημα, τότε μπορεί να απαλειφθεί από τη δημόσια 

συζήτηση ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα – αυτό των ορίων 

συνταξιοδότησης.  Εφόσον το σύστημα είναι πλήρως ανταποδοτικό και 

αναλογιστικά δίκαιο, θεωρητικά, ο καθένας μπορεί να επιλέξει την ηλικία 

συνταξιοδότησής του.  Στην πράξη, στις περισσότερες χώρες όπου έχει 

εισαχθεί παρόμοιο σύστημα όρια συνταξιοδότησης υπάρχουν, αλλά 

εκτείνονται σε μία ευρεία ηλικιακή μπάντα.  Για παράδειγμα, θα μπορούσε 

να ορισθεί ότι η ηλικία συνταξιοδότησης επιλέγεται από τον ασφαλισμένο, 

αλλά δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 60 ετών και ανώτερη των 70 ετών.  

Κατ’ αυτό τον τρόπο παρέχονται αντικίνητρα για αποχώρηση από την αγορά 

εργασίας σε σχετικά μικρή ηλικία. 

Επομένως, στο σύστημα αυτό υπάρχουν ισχυρότατα κίνητρα τόσο για 

καταβολή υψηλότερων εισφορών όσο και για παραμονή στην αγορά 

εργασίας για μακρύτερο χρονικό διάστημα.  Ceteris paribus, όσο υψηλότερες 

οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο υψηλότερη και η παρεχόμενη σύνταξη και όσο 

αργότερα γίνεται η αποχώρηση από την αγορά εργασίας τόσο υψηλότερη η 

καταβαλλομένη σύνταξη. 

 

4.  Προβλήματα μετάβασης 

Τα παραπάνω – εθνική και ανταποδοτική σύνταξη – θα ήταν εύκολο να 

υλοποιηθούν αν σχεδιάζαμε το ασφαλιστικό σύστημα από το σημείο μηδέν.  

Δηλαδή, αν δεν λειτουργούσε ήδη ένα άλλο σύστημα με συνταξιούχους που 

περιμένουν την πληρωμή των συντάξεών τους.  Παρ’ όλ’ αυτά, το σύστημα 

που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμα και άμεσα.  

Ακανθώδες ζήτημα είναι ο προσδιορισμός της σύνταξης των ασφαλισμένων 

που έχουν εισφορές τόσο στο παλαιό όσο και στο νέο σύστημα.  Μία λογική 

λύση είναι η καταβολή της σύνταξης κατ’ αναλογία προς το χρόνο 

συμμετοχής σε κάθε σύστημα.  Για παράδειγμα, αν ένας ασφαλισμένος έχει 20 
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χρόνια εισφορών στο παλαιό σύστημα και 15 στο νέο η σύνταξή του θα 

αποτελείται κατά τα 20/35 από τη σύνταξη που θα ελάμβανε με βάση το 

παλαιό σύστημα και 15/35 από τη σύνταξη που θα ελάμβανε από το νέο 

σύστημα. 

Ενδεχομένως, ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού της σύνταξης να είναι 

δυσανάλογα αρνητικός για μισθωτούς ασφαλισμένους για λίγα χρόνια στο 

παλαιό σύστημα, εφόσον στο σύστημα αυτό η σύνταξη υπολογίζεται στα 5 

καλύτερα από τα τελευταία 10 χρόνια ασφάλισης και τα χρόνια με τις 

υψηλότερες αποδοχές βρίσκονται συνήθως στα τελευταία χρόνια του 

εργασιακού βίου.  Επομένως, για μισθωτούς με λίγα χρόνια εισφορών (π.χ. 

έως 10) η σύνταξη θα μπορούσε να υπολογίζεται αποκλειστικά με τους 

κανόνες του «οιονεί κεφαλαιοποιητικού» συστήματος. 

Το σύστημα ανταποδοτικών συντάξεων που περιγράφεται παραπάνω 

βρίσκεται πολύ κοντύτερα στη δημοσιονομική ουδετερότητα απ’ ότι το παρόν 

σύστημα.  Η ιδιότητά του αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, δεδομένου του 

υψηλότατου δημοσιονομικού χρέους της χώρας.  Στη δεδομένη συγκυρία, 

ελλείμματα θα παρουσιασθούν κατά τη μετάβαση από το τωρινό σύστημα στο 

νέο (που οφείλονται κυρίως στο παλαιό σύστημα).  Τα ελλείμματα αυτά 

πρέπει να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Γι’ αυτά μόνο τα 

ελλείμματα απαιτούνται νέοι πόροι (πιθανότατα πέρα από το θεσμοθετημένο 

Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), οι οποίοι θα μειώνονται όσο 

μειώνονται και τα ελλείμματα του συστήματος.  Η κάλυψη των ελλειμμάτων 

είναι δύσκολο να γίνει με προσφυγή στην άμεση φορολογία λόγω του σχετικά 

μικρού της μεγέθους και πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στην έμμεση 

φορολογία. 

 

5.  Επίλογος 

Η αλλαγή της αρχιτεκτονικής του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι 

απολύτως επιβεβλημένη.  Το νέο σύστημα θα πρέπει να διαχωρίζει ξεκάθαρα 

την προνοιακή από την ανταποδοτική σύνταξη και, μακροχρονίως, να 
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μειώσει δραστικά τα ελλείμματα που απειλούν με κατάρρευση το 

συνταξιοδοτικό σύστημα.  Ένα τέτοιο σύστημα περιγράφηκε σε αδρές 

γραμμές στο παρόν σημείωμα, όπως επίσης και η μετάβαση από το παρόν στο 

νέο σύστημα.  Το προνοιακό τμήμα του νέου συστήματος προωθεί την 

κοινωνική αλληλεγγύη ενώ το ανταποδοτικό του τμήμα παρέχει κίνητρα για 

την πληρωμή υψηλότερων ασφαλιστικών εισφορών και για παραμονή στην 

εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  Όμως, βραχυπρόθεσμα και 

μεσοπρόθεσμα ελλείμματα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και τα 

ελλείμματα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν με τη θεσμοθέτηση νέων πόρων για 

το ασφαλιστικό σύστημα. 

Παραμετροποίηση των προτεινομένων αλλαγών και ανάλυση ευαισθησίας 

των αποτελεσμάτων με τη χρήση αναλογιστικών υποδειγμάτων 

προσομοίωσης μπορεί να δείξει τόσο τον επιθυμητό συνδυασμό παραμέτρων 

(ακριβές ύψος προνοιακής σύνταξης, κανόνας διαχρονικής μεταβολής της, 

επιτόκιο ανατοκισμού των εισφορών και προεξόφλησης της σύνταξης για τον 

υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, κλπ) όσο και τις ανάγκες του 

συστήματος που πρέπει να καλυφθούν με νέους πόρους κατά τη μεταβατική 

περίοδο. 


