
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διπλωματική Εργασία

Θέμα: Το νέο σουηδικό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης ως μοντέλο για τη 

μεταρρύθμιση του ελληνικού ασφαλιστικού
 συστήματος

Επιβλέπων: Δρ. Δημήτριος Μιχαήλ 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονία

Κωστοπούλου Γεωργία Α.Μ.: 07/59

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008



2



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα                                                                                                                       ...................................................................................................................  3  
ΣΥΝΟΨΗ                                                                                                                           .......................................................................................................................  4  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα βασικά ζητήματα για τη μεταρρύθμιση ενός ασφαλιστικού 
συστήματος                                                                                                                         .....................................................................................................................  5  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το παράδειγμα της Ελλάδας                                                                  ..............................................................  12  

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος                      ..................  12  
1.2 Παράγοντες κρίσης του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης              ..........  16  
1.3 Ιστορική αναδρομή                                                                                                 .............................................................................................  19  
1.4 Ο νόμος του 2008                                                                                                   ...............................................................................................  29  

1.4.1 Διοικητική διάρθρωση                                                                                     .................................................................................  29  
1.4.2. Ασφαλιστικές αλλαγές                                                                                   ...............................................................................  30  
1.4.3 Θεσμικά μέτρα                                                                                                ............................................................................................  32  

1.5 Προκλήσεις του ασφαλιστικού συστήματος και προοπτικές αντιμετώπισής τους
                                                                                                                                    ..................................................................................................................................  33  

EU-25                                                                                                                       ...................................................................................................................  38  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εμπειρική έρευνα με συνεντεύξεις                                                        ....................................................  41  

2.1 Παρουσίαση των απόψεων των ασφαλισμένων για το ΕΣΚΑ                               ...........................  41  
2.1.1 Συνέντευξη 1η                                                                                                 ...........................................................................................  41  
2.1.2 Συνέντευξη 2η                                                                                                 ...........................................................................................  44  
2.1.3 Συνέντευξη 3η                                                                                                 ............................................................................................  45  
2.1.4 Συνέντευξη 4η                                                                                                 ............................................................................................  47  
4.Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, 
θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο; Ναι                                   ..............................  48  
2.1.5 Συνέντευξη 5η                                                                                                 .............................................................................................  48  
2.1.6 Συνέντευξη 6η                                                                                                 .............................................................................................  50  
2.1.7 Συνέντευξη 7η                                                                                                 ............................................................................................  52  
2.1.8 Συνέντευξη 8η                                                                                                 ............................................................................................  54  
2.1.8. Συνέντευξη 9η                                                                                                ...........................................................................................  55  
2.1.10 Συνέντευξη 10η                                                                                             .......................................................................................  57  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η περίπτωση της Σουηδίας                                                                    ................................................................  60  
3.1 Το παλαιό σύστημα και οι λόγοι που οδήγησαν στη μεταρρύθμιση                     .................  60  
3.2 Δομή και οργάνωση του νέου συστήματος                                                            ........................................................  64  
3.3 Εισφορές και παροχές του νέου ασφαλιστικού συστήματος                                 .............................  67  
3.4 Η δομή του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος                                                    ................................................  71  
3.5 Χαρακτηριστικά του προγράμματος NDC                                                             .........................................................  75  

3.6 Ο δεύτερος πυλώνας                                                                                                   ...............................................................................................  79  
3.7 Παράγοντες επιτυχίας και αξιολόγηση του νέου συστήματος                                   ...............................  81  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συμπεράσματα και Προτάσεις                                                               ...........................................................  86  

4.1 Η δομή του νέου ασφαλιστικού συστήματος                                                         .....................................................  86  
4.2 Παρεμβάσεις γενικού χαρακτήρα                                                                          ......................................................................  97  
4.3 Προτάσεις για την εφαρμογή του συστήματος                                                    ................................................  102  

Βιβλιογραφία                                                                                                                  ..............................................................................................................  108  

3



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΝΟΨΗ

Η μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών συστημάτων αποτελεί ένα από τα πιο ακανθώδη 

θέματα της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας την τελευταία δεκαετία. Πολλές χώρες ανά 

τον κόσμο έχουν ήδη μεταρρυθμίσει το ασφαλιστικό τους σύστημα ούτως ώστε να καταστεί 

βιώσιμο  σε  μακροπρόθεσμη  βάση.  Η  τάση  που  επικρατεί  τα  τελευταία  χρόνια  στα 

ασφαλιστικά  συστήματα  είναι  τα  χρηματοδοτούμενα  προγράμματα  καθώς  με  αυτόν  τον 

τρόπο υπάρχει διασύνδεση των εισφορών και των αποδοχών των εργαζομένων. Επιπλέον τα 

προγράμματα  αυτά  συμβάλλουν  στην  εξισορρόπηση  των  αρνητικών  συνεπειών  από  τη 

γήρανση του πληθυσμού και την υπογεννητικότητα.

Στην  Ελλάδα  έχουν  γίνει  αλλεπάλληλες  προσπάθειες  για  τη  μεταρρύθμιση  του 

ασφαλιστικού, οι οποίες όμως είναι αποσπασματικές και πλέον τα προβλήματα βιωσιμότητας 

των ασφαλιστικών ταμείων είναι ορατά. Μετά λοιπόν από την παρουσίαση των προβλημάτων 

του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος γίνεται αναφορά στην περίπτωση της Σουηδίας. Η 

Σουηδία  είναι  από  τις  πρώτες  χώρες  στην  Ευρώπη  που  μεταρρύθμισε  με  επιτυχία  το 

ασφαλιστικό   της  σύστημα.  Το  σουηδικό  μοντέλο  εκσυγχρονίστηκε  με  την  προσθήκη 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, παρέχοντας παράλληλα άριστη κοινωνική πρόνοια σε 

όλο τον πληθυσμό. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται προτάσεις για την αναμόρφωση 

του ελληνικού συστήματος με βάση το σουηδικό μοντέλο και προτείνονται ορισμένα μέτρα 

για την εφαρμογή του.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα βασικά ζητήματα για τη μεταρρύθμιση 
ενός ασφαλιστικού συστήματος

Η  ανάγκη  μεταρρύθμισης  των  συστημάτων  κοινωνικής  ασφάλισης  αποτελεί 

αντικείμενο έντονων συζητήσεων στις  περισσότερες  χώρες του κόσμου.  Τη δεκαετία  του 

1990 πολλά κράτη άλλαξαν σταδιακά ή  εξ’  ολοκλήρου το υπάρχον σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης. Σε άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται.

Ένα σύστημα κοινωνικής  ασφάλισης  περιλαμβάνει,  σύμφωνα με τη  συνθήκη του 

1952, εννέα κλάδους και συγκεκριμένα:

1. ιατρική περίθαλψη

2. επίδομα ανεργίας

3. επίδομα μητρότητας

4. επίδομα ασθενείας

5. επίδομα υγείας

6. επίδομα εργατικού ατυχήματος

7. σύνταξη

8. επίδομα αναπηρίας

9. επίδομα συγγενών (McGillivray, n.d.)

 Επομένως αν και το συνταξιοδοτικό αποτελεί το ζήτημα που απασχολεί συνήθως 

τους πολίτες και την επικαιρότητα, η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

περιλαμβάνει αρκετά και εξίσου περίπλοκα θέματα.

Μερικοί από τους λόγους που καθιστούν αναγκαία αυτήν την αλλαγή είναι:

• η  γήρανση  του  πληθυσμού.  Τις  τελευταίες  δεκαετίες  παρατηρείται  μία 

αύξηση του  μέσου όρου ηλικίας στα ανεπτυγμένα κράτη που σε συνδυασμό 
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με  τη  μείωση  των  γεννήσεων  προκαλεί  προβλήματα  στο  ασφαλιστικό 

σύστημα. Μερικοί ειδικοί όμως υποστηρίζουν ότι το δημογραφικό πρόβλημα 

είναι  υπερεκτιμημένο  ενώ  παράλληλα  δε  δίνεται  σημασία  σε  άλλους 

παράγοντες.

• η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος.  Ο κίνδυνος κατάρρευσης του 

συστήματος  λόγω έλλειψης  κεφαλαίων και  επομένως  αδυναμίας  κάλυψης 

των υποχρεώσεων των ταμείων προς τους ασφαλισμένους είναι ορατός σε 

κάποιες  χώρες.  Το  γεγονός  αυτό  οφείλεται  σε  πολλούς  παράγοντες,  οι 

κυριότεροι  από τους οποίους είναι οι  λανθασμένες επενδύσεις  των πόρων 

των  ασφαλιστικών  ταμείων  καθώς  και  η  αύξηση  του  ορίου  ηλικίας  που 

συνεπάγεται παροχή συντάξεων για περισσότερα από τα προβλεπόμενα έτη.

• η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα υπάρχοντα συστήματα. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στην κακοδιαχείριση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 

σε συνδυασμό με την παροχή κακής ποιότητας υπηρεσιών.

• η ιδεολογική  θέση.  Τα  τελευταία  χρόνια  οι  κυρίαρχες  θεωρίες  πάνω στο 

ζήτημα  είναι  από  τη  μία  πλευρά  η  νέο-φιλελεύθερη  προσέγγιση  που 

προτείνει  τη  μείωση  του  ρόλου  του  κράτους.  Στον  αντίποδα,  αρκετοί 

υποστηρίζουν ότι το κοινωνικό μοντέλο που υπάρχει στην ΕΕ έχει συμβάλλει 

στην  ευημερία  των  πολιτών  και  πρέπει  να  συνεχίσει  να  λειτουργεί  με 

ορισμένες βελτιώσεις.

Η  αλλαγή  όμως  του  συστήματος  κοινωνικής  ασφάλισης  έχει  και  σημαντικούς 

περιορισμούς:

 τους  στόχους  του  ασφαλιστικού  συστήματος.  Η  επιτυχία  ή  όχι  μιας  μεταρρύθμισης 

εξαρτάται από την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Οι σημαντικότεροι στόχοι μίας 

μεταρρύθμισης είναι:

• η κοινωνική αποδοχή
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• η οικονομική βιωσιμότητα

• η πολιτική εφικτότητα

• η συνοχή με την οικονομία και την αγορά εργασίας

• η διοίκηση και  η διαχείριση να είναι  φιλική προς τα μέλη της  (Tamburi, 

1999)

 την οικονομική και πολιτική κατάσταση

 τη δομή των υπαρχόντων ιδρυμάτων και 

 τα κόστη μετάβασης (Schmahl, 1999). Ειδικά τα κόστη μετάβασης καθιστούν δυσχερή 

την εκ βάθρων αλλαγή του συστήματος.

Η επίτευξη του συνόλου των στόχων είναι συνήθως αδύνατη αλλά η κυβέρνηση πρέπει 

να  ξεκαθαρίσει  εξαρχής  στους  πολίτες  τους  στόχους  που  θέτει.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  οι 

πολίτες είναι επαρκώς ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για τις αλλαγές που έπονται και 

που πιθανόν θα θίξουν τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Αφού τεθούν οι στόχοι του νέου συστήματος, η κυβέρνηση οφείλει να ορίσει και τη δομή 

του. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αποφασιστεί ποιος οργανισμός θα αναλάβει τη διαχείριση 

των πόρων των ασφαλιστικών ταμείων, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η χρηματοδότηση, ο 

αριθμός των πυλώνων που θα περιλαμβάνει το νέο σύστημα και τέλος ποιοι πυλώνες θα είναι 

υποχρεωτικοί και ποιοι εθελοντικοί.

Πριν το 1990 η διαχείριση των πόρων των ασφαλιστικών ταμείων στην Ευρώπη γινόταν 

από κρατικούς οργανισμούς. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν τη δεκαετία του 1990 σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες προέβλεπαν τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών κυρίως στον τομέα των 

επενδύσεων των ασφαλιστικών κεφαλαίων. Μία ακόμη τομή ήταν και ο διαχωρισμός των 

οργανισμών που συλλέγουν τις εισφορές των εργαζομένων (που παραμένουν κρατικοί) και 

των εταιρειών που πληρώνουν τις συντάξεις στους ασφαλισμένους.
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Στις  αλλαγές  αυτές  πρωτοστάτησε  η  Χιλή  που  τη δεκαετία  του  1990 προχώρησε σε 

μεταρρυθμίσεις  του  συστήματος  κοινωνικής  ασφάλισης.  Βάσει  αυτού  του  μοντέλου, 

δημιουργείται μία υπηρεσία που έχει την απόλυτη ευθύνη της επίβλεψης των συντάξεων. Το 

πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι ότι μία ανεξάρτητη αρχή για την επιτήρηση των πόρων 

των ασφαλιστικών ταμείων μπορεί να είναι πολύ ακριβή για μία μικρή χώρα. Επιπλέον το 

κράτος οφείλει  να εγγυηθεί  την ανεξαρτησία της.  Φυσικά στα συστήματα που έχουν και 

ιδιωτική ασφάλιση, ο έλεγχος πρέπει να είναι επαρκής και ουσιαστικός. Το ζητούμενο είναι 

εάν συμφέρει μία χώρα να ιδρύσει μία νέα ανεξάρτητη αρχή ή να χρησιμοποιήσει τις ήδη 

υπάρχουσες δομές (Queisser, 1998).

Η διαχείριση των κεφαλαίων των ασφαλιστικών ταμείων μπορεί να διεξάγεται από την 

Κεντρική Τράπεζα της  κάθε χώρας,  πρακτική που συναντάται  συχνά σε αναπτυσσόμενες 

χώρες. Στο μοντέλο της Χιλής τα κεφάλαια διαχειρίζεται μία ιδιωτική επιχείρηση στην οποία 

είναι  μέτοχοι  εταιρείες  διαχείρισης  κεφαλαίων,  τράπεζες,  το  χρηματιστήριο  και  άλλοι 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.

Όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης των συντάξεων, υπάρχουν δύο συστήματα:

1. το διανεμητικό σύστημα (Pay-as-You-Go) και

2. το χρηματοδοτούμενο (funded)

Το αναδιανεμητικό σύστημα αναδιανέμει πόρους γενικά μέσα σε μία γενιά, με στόχο 

τη μείωση των ανισοτήτων. Οι κύριες πηγές εσόδων βάσει αυτού του συστήματος είναι οι 

εργατικές εισφορές, οι εργοδοτικές εισφορές και η κρατική συνεισφορά. Ουσιαστικά σε ένα 

αναδιανεμητικό σύστημα οι τρέχουσες εισφορές χρησιμοποιούνται για να πληρώνονται οι 

τρέχουσες  συντάξεις.  Για  να  υπάρχει  ισορροπία  στο  σύστημα  πρέπει  ο  αριθμός  των 

εργαζομένων να είναι αρκετά μεγαλύτερος από τον αριθμό των συνταξιούχων. Μετά το Β’ 

Παγκόσμιο  πόλεμο  οπότε  και  συστάθηκαν  τα  ασφαλιστικά  συστήματα  στην  Ευρώπη  η 
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αναλογία συνταξιούχων και εργαζομένων ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή. Για αυτό το λόγο άλλωστε 

επιλέχθηκε αυτό το σύστημα ούτως ώστε να πληρωθούν άμεσα οι συντάξεις.. Τα τελευταία 

χρόνια  όμως  η  μείωση  των  γεννήσεων  και  η  επιμήκυνση  του  μέσου  όρου  ζωής  έχουν 

διαταράξει  την αναλογία συνταξιούχων και  εργαζομένων, με αποτέλεσμα να απειλείται η 

οικονομική βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Από την άλλη πλευρά, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα βασίζεται στην εξής λογική: 

ένα άτομο καταβάλλει ετησίως το ποσό C και με δεδομένο το επιτόκιο I συγκεντρώνει μετά 

από 40 χρόνια εργασίας ένα ποσό F, το οποίο μπορεί να εισπράξει με τη μορφή της εφάπαξ 

αμοιβής ή με τη μορφή χρονικών προσόδων. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες αυτού είναι ο 

πληθωρισμός  και  το επιτόκιο.  Τα έσοδα από τις  εισφορές  δημιουργούν ένα κεφάλαιο το 

οποίο  στη  συνέχεια  επενδύεται,  έτσι  ώστε  το  ταμείο  να  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις 

υποχρεώσεις του όταν κληθεί να πραγματοποιήσει τις ανάλογες παροχές. Η κεντρική λογική 

αυτού στηρίζεται στο εξής: η παρούσα αξία των υποχρεώσεων του ασφαλιστικού φορέα είναι 

ίση με την παρούσα αξία των περιουσιακών του στοιχείων (Λαζαρίδου, n.d.).

Υπάρχουν τρεις παραλλαγές του κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Πρώτον, μπορεί να 

υπάρχει  ένας  αποταμιευτικός  λογαριασμός  όπου  κατατίθενται  τα  χρήματα  του  κάθε 

ασφαλισμένου. Συνήθως οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν από μία λίστα 

επενδυτικών εταιρειών, οι οποίες θα διαχειρίζονται το λογαριασμό τους. Δεύτερον, μπορεί να 

υπάρχουν  επαγγελματικά  συνταξιοδοτικά  προγράμματα  όπου  οι  εργοδότες  έχουν  ομάδες 

ασφαλισμένων στα χαρτοφυλάκια τους. Τέλος,, μπορεί να υπάρχει ένα θεσμικό μοντέλο όπου 

μικρές εισφορές συγκεντρώνονται σε μεγάλους λογαριασμούς ούτως ώστε να παραμείνουν 

χαμηλά τα διοικητικά κόστη (James, 2001 quoted in Wang&Davis, 2003)

 Βασικό  πλεονέκτημα  του  συστήματος  αυτού  είναι  ότι  προσαρμόζεται  στις 

δημογραφικές μεταβολές σε αντίθεση με το διανεμητικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά 

όμως ο  κίνδυνος  μετακυλύεται  στους  ασφαλισμένους  καθώς το  ποσό της  σύνταξης  τους 

εξαρτάται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  την  πορεία  της  οικονομίας.  Όσον  αφορά  την  ιδιωτική 
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ασφάλιση, ορισμένοι συγγραφείς την αναφέρουν ως ξεχωριστό σύστημα αλλά ουσιαστικά 

αποτελεί παραλλαγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος. 

Αναφορικά με τον καθορισμό των συντάξεων υπάρχουν δύο βασικά συστήματα:

1. το σύστημα καθορισμένων επιδομάτων (defined-benefits plans) και

2. το σύστημα καθορισμένων εισφορών (defined-contributions plans)

Τα  συστήματα  καθορισμένων  επιδομάτων  (όπως  της  Ελλάδας)  παρουσιάζουν 

περισσότερες  δυσκολίες  διότι  πρέπει  να  γίνει  σωστή  πρόγνωση  για  τις  μελλοντικές 

υποχρεώσεις του ταμείου ούτως ώστε να μπορούν να αποδοθούν μελλοντικά οι συντάξεις. 

Δεν υπάρχει όμως μία σίγουρη μέθοδος για να υπολογιστούν τα επιτόκια, οπότε δεν είναι 

δυνατόν να εγγυηθεί κάποιος τις παροχές. Μία άλλη δυσκολία που προκύπτει είναι όταν ο 

εργαζόμενος  μετακινείται  από  μία  εταιρεία  σε  μία  άλλη,  καθώς  είναι  δύσκολο  να 

υπολογιστούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά του.

Αυτά  τα  προβλήματα  δεν  υφίστανται  με  τα  προγράμματα  καθορισμένων  εισφορών. 

Ανάλογα με τη νομοθεσία, θα επιλέξει και ο εργοδότης το ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα 

προσφέρει. Η ασφάλεια των κεφαλαίων και η προστασία των δικαιούχων είναι κοινά θέματα 

και για τους δύο τύπους προγραμμάτων. Ένας τρόπος για να διασφαλιστούν τα κεφάλαια των 

ταμείων  είναι  οι  εταιρείες  διαχείρισης  των  κεφαλαίων  αυτών  να  έχουν  μία  μοναδική 

δραστηριότητα και ένα ελάχιστο κεφάλαιο ως προαπαιτούμενο για τη λειτουργία τους.

Υπάρχουν  πολλές  και  διαφορετικές  απόψεις  για  τον  άριστο  αριθμό  των  πυλώνων 

συνταξιοδότησης. Οι περισσότερες μελέτες προτείνουν ένα σύστημα με τρεις πυλώνες όπου 

θα υπάρχει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καθώς και εθελοντική αποταμίευση. Διαφωνίες 

υπάρχουν κυρίως στο ζήτημα της χρηματοδότησης και της διοίκησης του δεύτερου πυλώνα.
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Όσον αφορά τον υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα των συντάξεων,  τα τελευταία 

χρόνια  προωθείται  το  μοντέλο  όπου  κάθε  πολίτης  αποφασίζει  για  την  επένδυση  των 

χρημάτων του. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να παραγνωριστεί ο ρόλος του κράτους. Σε κάθε 

περίπτωση τα συνταξιοδοτικά προγράμματα πρέπει να είναι σε κάποιο βαθμό υποχρεωτικά 

άσχετα με το εάν η διαχείριση των προγραμμάτων γίνεται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς 

(Augusztinovics, 2002).

Επομένως όταν αναφερόμαστε σε μεταρρύθμιση του συστήματος, υπάρχουν ουσιαστικά 

δύο επιλογές: να αλλάξει το σύστημα ή να αλλάξουν κάποια στοιχεία του συστήματος. Η 

αλλαγή συστήματος έχει το μειονέκτημα ότι συνεπάγεται υψηλό κόστος μετάβασης. Από την 

άλλη πλευρά ο λαός μπορεί να δεχτεί ευκολότερα μία μεγάλη αλλαγή εάν το νέο σύστημα 

είναι απλό και προσφέρει ορισμένες παροχές υπέρ των ασφαλισμένων. Σε περίπτωση που 

αλλάξουν ορισμένα μόνο στοιχεία του συστήματος, ουσιαστικά υπάρχουν τρεις λύσεις:

 αύξηση των εισφορών

 μείωση των συντάξεων και 

 μείωση  του  αριθμού  των  συνταξιούχων  μέσω  της  αύξησης  των  ορίων 

συνταξιοδότησης.

Στη  συνέχεια,  θα  παρουσιαστεί  η  υπάρχουσα  κατάσταση  του  ασφαλιστικού 

συστήματος  στην  Ελλάδα,  οι  παράγοντες  που  συντελούν  στην  κρίση  του  ασφαλιστικού 

συστήματος  καθώς και  οι  προσπάθειες  για  την  αναμόρφωσή του.  Στο  δεύτερο κεφάλαιο 

παρατίθενται συνεντεύξεις με ασφαλισμένους διαφορετικών ασφαλιστικών ταμείων, η γνώμη 

τους  για  τους  παράγοντες  κρίσης  του  ΕΣΚΑ  καθώς   και  προτάσεις  για  τη  λύση  των 

υφιστάμενων  προβλημάτων.  Στο  τρίτο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  περίπτωση  της 

μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος στη Σουηδία. Τέλος παρατίθενται προτάσεις 

για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα με βάση τη μεταρρύθμιση 

στη  Σουηδία  λαμβάνοντας  υπόψη  την  υπάρχουσα  κατάσταση  στην  Ελλάδα  και  τις 

ιδιαιτερότητες που υπάρχουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το παράδειγμα της Ελλάδας

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι  η  παρουσίαση του ασφαλιστικού συστήματος 

στην  Ελλάδα.  Γίνεται   ανάλυση  των  παραγόντων  που  συντελούν  στην  κρίση  του 

ασφαλιστικού συστήματος εδώ και δύο τουλάχιστον δεκαετίες.  Ακόμη παρουσιάζονται οι 

προσπάθειες για αναμόρφωση του συστήματος τα τελευταία χρόνια. Τέλος αναφέρονται οι 

λόγοι αποτυχίας των μεταρρυθμίσεων.

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ασφαλιστικού 
συστήματος

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα άρχισε να διαμορφώνεται από το 1936 με την 

ίδρυση των αλληλοβοηθητικών ταμείων και γενικά αναπτύσσεται πολύ αργότερα συγκριτικά 

με  τις  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες.  Η  κοινωνική  προστασία  στην  Ελλάδα  πραγματοποιείται 

μέσω  τριών  συστημάτων:  του  συστήματος  κοινωνικής  ασφάλισης,  του  συστήματος 

κοινωνικής πρόνοιας και του εθνικού συστήματος υγείας.

Το  σύστημα  κοινωνικής  ασφάλισης  διαρθρώνεται  σε  τρία  επίπεδα  (πυλώνες):  το 

πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει το σύστημα κύριας και επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης, 

το δεύτερο τα επαγγελματικά-συμπληρωματικά συστήματα, ενώ το τρίτο, τα προγράμματα 

ιδιωτικής  ασφαλιστικής  κάλυψης  (ομαδικά  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  που  συνάπτονται 

μεταξύ  επιχειρήσεων  και  ιδιωτικών  ασφαλιστικών  εταιρειών  καθώς  και  τα  ατομικά 

ασφαλιστήρια συμβόλαια).  Ειδικότερα, το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι 

ένα σύστημα δημοσίου δικαίου, συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 22 παρ.5  Συντ.), το 

οποίο  λειτουργεί  με  αυτοδιοικούμενους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς,  οι  οποίοι  ιδρύονται 

12



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το παράδειγμα της Ελλάδας

βάσει  νόμου  κατά  επαγγελματική  κατηγορία  εργαζομένων  και  καλύπτει  το  σύνολο  των 

εργαζομένων στην ελληνική επικράτεια.

Οι  ασφαλιστικοί  οργανισμοί  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  κοινωνικής  ασφάλισης, 

επιτελούν  έργο  κοινωνικού  χαρακτήρα  στηριζόμενοι  στην  αλληλεγγύη  των  γενεών  και 

στερούνται  οποιουδήποτε  κερδοσκοπικού  σκοπού.  Κύρια  γνωρίσματα  του  εθνικού 

συστήματος  κύριας  και  επικουρικής  συνταξιοδότησης  είναι  ο  δημόσιος,  καθολικός, 

υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός του χαρακτήρας ενώ το οικονομικό σύστημα λειτουργίας 

του είναι το διανεμητικό.

Στην Ελλάδα η κύρια ασφάλιση  παρέχεται από τους φορείς κύριας ασφάλισης, οι 

οποίοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, 

ασκούν εντός του κύκλου της δραστηριότητάς τους δημόσια εξουσία και σκοπός τους είναι η 

κάλυψη των εργαζομένων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους του γήρατος, της αναπηρίας, 

του  θανάτου,  ασθενείας  και  μητρότητας,  του  εργατικού  ατυχήματος,  της  επαγγελματικής 

ασθένειας κ.α. σύμφωνα και με την 103 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας.

Η επικουρική κάλυψη των εργαζομένων παρέχεται από πλήθος φορέων επικουρικής 

ασφάλισης, οι οποίοι είναι κατά κανόνα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και σε 

ένα  πολύ  μικρό  αριθμό,  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  (ν.π.ι.δ.),  αλληλοβοηθητικά 

σωματεία,  τα  οποία  αποτελούν  ιδιωτικούς  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  επικουρικής 

ασφάλισης ιδρυόμενους από τα επαγγελματικά σωματεία εργαζομένων. Το είδος προστασίας 

που προσφέρουν οι ασφαλιστικοί φορείς επικουρικής ασφάλισης είναι, κατά βάση, η παροχή 

σύνταξης στις περιπτώσεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. Η υπαγωγή των ασφαλισμένων 

στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική. Οι 

ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης χορηγούν στους ασφαλισμένους και 

τους δικαιούχους παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικά (μηνιαία) ή 

εφάπαξ.
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Ο  σχεδιασμός  των  δημόσιων  πολιτικών  ασφάλισης  γίνεται  από  την  κεντρική 

διοίκηση και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το 

οποίο συντονίζει και εποπτεύει κατά κύριο λόγο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τόσο οι 

φορείς της κύριας όσο και εκείνοι της επικουρικής ασφάλισης διοικούνται από συλλογικό 

όργανο,  που  είναι  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  στο  οποίο  συμμετέχουν  εκπρόσωποι  των 

ασφαλισμένων  και  των  συνταξιούχων,  εκπρόσωποι  των  εργοδοτών,  εκπρόσωποι  του 

Κράτους-ειδικός  επιστήμονας  στα ασφαλιστικά-εκπρόσωπος  των εργαζομένων του φορέα 

(αιρετός) και ο Κυβερνητικός Επίτροπος. Ο τρόπος διοίκησης του κάθε φορέα προβλέπεται 

από  γενικές  αλλά  και  επιμέρους  διατάξεις  των  καταστατικών  τους.  Οι  φορείς  διαθέτουν 

λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Οι  φορείς  κύριας  ασφάλισης  χρηματοδοτούνται  από:  εισφορές  εργαζομένων, 

εισφορές εργοδοτών, τακτική συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού, έκτακτη κρατική 

επιχορήγηση  και  πόρους  από  την  αξιοποίηση  της  κινητής  και  ακίνητης  περιουσίας  των 

οργανισμών κοινωνικής  ασφάλισης.  Οι  φορείς  επικουρικής  ασφάλισης  χρηματοδοτούνται 

από:  εισφορές  εργαζομένων,  εισφορές  εργοδοτών,  τακτική  συμμετοχή  του  κρατικού 

προϋπολογισμού, έκτακτη κρατική επιχορήγηση και πόρους από την αξιοποίηση της κινητής 

και ακίνητης περιουσίας των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.

Το σύστημα κύριας και επικουρικής σύνταξης λειτουργεί με βάση το διανεμητικό 

σύστημα  (PAYG).  Ένα  αναδιανεμητικό  σύστημα  διακρίνεται  από  δύο  κύριες  φάσεις.  Η 

πρώτη φάση είναι η φάση της ανάπτυξης του συστήματος, κατά την οποία τα έσοδα, δηλαδή 

οι  ασφαλιστικές  εισφορές,  υπερβαίνουν  τις  δαπάνες.  Κατά  την  πρώτη  φάση  υπάρχουν 

πλεονάσματα τα οποία επενδύονται. Το αν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό εξαρτάται 

από τον τρόπο διαχείρισης αυτών των πλεονασμάτων.

Στην Ελλάδα εισάγεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης με 

το  Ν.3029/2002,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  οποίου  παρέχεται  η  δυνατότητα  ίδρυσης 
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ταμείων  επαγγελματικής  ασφάλισης  ως  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου,  μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης 

και  Κοινωνικής  Προστασίας  και  τον  έλεγχο  της  Εθνικής  Αναλογιστικής  Αρχής.  Το  όλο 

θεσμικό πλαίσιο διαπνέεται και διέπεται από τις ρυθμίσεις της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις 

δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Τα  ταμεία  επαγγελματικής  ασφάλισης  έχουν  ως  σκοπό  την  παροχή 

συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση (κύρια και  επικουρική),  για  τους ασφαλιστικούς  κινδύνους γήρατος, 

αναπηρίας, θανάτου, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθενείας και διακοπής της εργασίας. Οι 

παροχές που χορηγούν στους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους μπορεί να είναι σε είδος ή 

σε  χρήμα  και  καταβάλλονται  περιοδικά  (μηνιαία)  ή  εφάπαξ.  Τα  ταμεία  επαγγελματικής 

ασφάλισης  ιδρύονται  προαιρετικά  ανά  επιχείρηση,  κλάδο  ή  κλάδους  εργαζομένων,  με 

πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των εργοδοτών και των 

εργαζομένων  ή  με  πρωτοβουλία  των  αυτοτελών  απασχολούμενων  ή  των  ελεύθερων 

επαγγελματιών  ή  των  αγροτών  ή  των  συνδικαλιστικών  τους  οργανώσεων,  υπό  την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων υπερβαίνει τους εκατό.

Η  υπαγωγή  των  εργαζομένων  στην  ασφάλιση  των  ταμείων  επαγγελματικής 

ασφάλισης είναι προαιρετική. Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που χρηματοδοτούνται 

και  από  εργοδότες  διοικούνται  και  από  Διοικητικό  Συμβούλιο,  στο  οποίο  μετέχουν  οι 

εργαζόμενοι-συνταξιούχοι  και  οι  εργοδότες,  όπως  ειδικότερα  το  καταστατικό  ορίζει.  Τα 

υπόλοιπα  ταμεία  διοικούνται  όπως  το  καταστατικό  ορίζει.  Οι  πόροι  των  ταμείων 

επαγγελματικής ασφάλισης είναι:  οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των εργαζομένων, οι 

τακτικές  και  έκτακτες εισφορές των εργοδοτών,  οι  πρόσοδοι  περιουσίας,  η απόδοση των 

κεφαλαίων και αποθεματικών και κάθε άλλο έσοδο (π.χ. δωρεές, κληροδοτήματα). Τα ταμεία 

επαγγελματικής ασφάλισης που χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές λειτουργούν με βάση το 

κεφαλαιοποιητικό σύστημα (Η ελληνική έκθεση στρατηγικής για τις συντάξεις, 2005).
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1.2 Παράγοντες κρίσης του ελληνικού συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης

Ένας από τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία και στη διεύρυνση 

του  ελλείμματος  είναι  το  πρόβλημα  της  εισφοροδιαφυγής,  δηλαδή  η  μη  καταβολή  των 

οφειλόμενων  εισφορών.  Επίσης  μία  άλλη  αιτία  είναι  η  μη  δήλωση  εργαζομένων  και  η 

παντελής αποφυγή καταβολής εισφορών είτε από τους εργοδότες είτε από τους εργαζόμενους 

καθώς  τα  τελευταία  χρόνια  συνεχώς  αυξάνονται  τα  ποσοστά  εισφορών καθιστώντας  πιο 

ακριβή την εργασία. Ενδεικτικό είναι το παρακάτω διάγραμμα όπου φαίνεται η αύξηση του 

ποσοστού εισφορών για εργοδότες και εργαζομένους από το 1980 έως και το 2000. Με τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών οι εισφορές αυξήθηκαν συνολικά αλλά έγινε μία 

προσπάθεια εξομοίωσης των εισφορών για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων.

Διάγραμμα  1.1: Έσοδα κοινωνικής ασφάλισης 1980-2000 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)

πηγή: Pensions and the greek economy, 1997
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Άλλος λόγος μείωσης των εσόδων είναι το απαρχαιωμένο σύστημα είσπραξης των 

εσόδων  το  οποίο  εκτός  των  άλλων  συμβάλλει  και  στη  διεύρυνση  της  εισφοροδιαφυγής. 

Επιπλέον  η  εκπρόθεσμη  καταβολή  εισφορών  και  οι  ρυθμίσεις  για  τις  διάφορες 

καθυστερούμενες οφειλές με τις οποίες τελικά δεν αποτρέπεται η αυξητική τους τάση. Μία 

άλλη αιτία μείωσης των εσόδων συγκεκριμένα για το ΙΚΑ είναι η διατήρηση για δέκα σχεδόν 

χρόνια αμετάβλητου του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. Ακόμη η ένταξη στο ΙΚΑ 

μίας σειράς προβληματικών ταμείων από το 1949 μέχρι το 1981 συνέτεινε στην ύπαρξη του 

προβλήματος.

Μία  από  τις  σημαντικότερες  αιτίες  μείωσης  των  εσόδων  του  ΙΚΑ  ήταν  ο 

συγκεκριμένος  τρόπος  χρησιμοποίησης  των  αποθεματικών  του  ασφαλιστικού  φορέα.  Τα 

αποθεματικά  κατατίθενται  υποχρεωτικά  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας  με  επιτόκιο  που 

καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέχρι το 1984, το επιτόκιο ήταν το κατώτερο εκείνου 

των  καταθέσεων  ταμιευτηρίου  και  ακόμη  πιο  χαμηλό  από  εκείνο  των  καταθέσεων  επί 

προθεσμία. Η ενέργεια αυτή του κράτους η οποία στόχευε, όπως τουλάχιστον διατείνονται, 

στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσα από τη «φτηνή» χρηματοδότηση τους έμελλε 

να σημαδέψει το μέλλον του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Το σύστημα δεν μπόρεσε 

να αξιοποιήσει όσο έπρεπε τους πόρους του με αποτέλεσμα την περίοδο που χρειάστηκε 

επιπλέον, των ασφαλιστικών εισφορών πόρους, κατέφυγε στο δανεισμό.

Θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν η σημαντικότερη 

γενεσιουργός  αιτία  της  εμφάνισης  πρόωρων  ελλειμμάτων  στο  σύστημα  Κοινωνικής 

Ασφάλισης. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος σύμφωνα με τον οποίο μέσα από την ενέργεια 

αυτή στηρίχτηκε η απασχόληση και το σύστημα «γλίτωσε» από το να πληρώνει επιδόματα 

ανεργίας πολύ νωρίτερα από ότι  ήταν υποχρεωμένο να κάνει.  Επιπλέον σύμφωνα με μία 
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μελέτη  (Milonas&Papachristou&Roupas,  2007)  οποιοσδήποτε  τρόπος  διαχείρισης  των 

αποθεματικών  των  ταμείων  που  δε  θα  περιελάμβανε  και  καταθέσεις  σε  μετοχές,  δε  θα 

μπορούσε να αποτρέψει τη σημερινή κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος.

Ένας άλλος αιτιώδης παράγοντας διαμόρφωσης του ελλείμματος είναι  ότι ενώ το 

επιτόκιο  καταθέσεων  των  ασφαλιστικών  φορέων  ήταν  πολύ  χαμηλό,  την  ίδια  στιγμή 

δανειζόντουσαν από το τραπεζοπιστωτικό σύστημα με επιτόκιο της  τάξης του 32%-35%. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι επιβαρύνσεις του ΙΚΑ από τόκους δανείων ξεπέρασαν τα 250 

δις. δρχ. την περίοδο 1982-1989. Επίσης το ΙΚΑ ως ασφαλιστικός φορέας μετατράπηκε καθ’ 

όλη τη μεταπολεμική περίοδο σε φορέα άσκησης οικονομικής πολιτικής, με τη μείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών των βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών επιχειρήσεων, των 

επαρχιακών εφημερίδων, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, των εξαγωγικών επιχειρήσεων 

και των επιχειρήσεων επισκευής πλοίων.

Ένα πρώτο αίτιο αυτής της κατηγορίας είναι ο υψηλός ρυθμός του πληθωρισμού. 

Ενώ τα έσοδα δεν αυξάνονται λόγω πληθωρισμού, οι δαπάνες αυξάνονται. Παρόλο που το 

πραγματικό κόστος μίας ασφαλιστικής παροχής μπορεί να μην έχει μεταβληθεί, το χρηματικό 

κόστος έχει αυξηθεί λόγω του πληθωρισμού. Μία άλλη αιτία είναι η οικονομική πολιτική που 

ακολουθείται κάθε φορά αλλά και η γενικότερη οικονομική συγκυρία. Τα τελευταία χρόνια οι 

αυξήσεις  των ονομαστικών μισθών είναι  περιορισμένες με αποτέλεσμα τα έσοδα από τις 

εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών να περιορίζονται στο ελάχιστο καθόσον είναι 

ποσοστό επί του συνολικού ακαθάριστου μισθού.

Ένα  άλλο  αίτιο  είναι  η  μόλυνση  του  περιβάλλοντος  και  οι  δυσμενείς  συνθήκες 

εργασίας οι οποίες με τη νοσηρότητα που προκαλούν αυξάνουν όχι μόνο τις δαπάνες ιατρό-

φαρμακευτικής περίθαλψης αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν και  στην απώλεια σημαντικών 

πόρων από τη διεύρυνση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών 

ασθενειών,  τους  πρόωρους  θανάτους  και  την  εργασιακή  ανικανότητα.  Η  πρόοδος  της 

ιατρικής επιστήμης συνέτεινε στην παράταση του ορίου ζωής του ανθρώπου, με αποτέλεσμα 
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σήμερα  σε  σχέση  με  το  παρελθόν  να  έχει  αυξηθεί  ο  μέσος  χρόνος  συνταξιοδότησης.  Η 

αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής παράλληλα με τη μείωση της γεννητικότητας ενισχύουν 

τις  τάσεις  γήρανσης  του  πληθυσμού  και  προκαλούν  διττό  πρόβλημα  στο  ασφαλιστικό 

σύστημα. Από τη μία πλευρά αυξάνονται οι πληρωτέες συντάξεις και από την άλλη μειώνεται 

ο  αριθμός  των εργαζομένων που θα πρέπει  να  πληρώσουν αυτές  τις  συντάξεις.  Τέλος  η 

παραοικονομία η οποία πλήττει την Ελλάδα πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ 

διευρύνει τις ανισορροπίες στο έλλειμμα του ΙΚΑ.( Χλέτσος, 2003).

1.3 Ιστορική αναδρομή

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 η μεγάλη αύξηση των ελαχίστων συντάξεων οδηγεί 

σε  μεγάλα  και  αυξανόμενα  ελλείμματα  των  ταμείων  κοινωνικής  ασφάλισης,  τα  οποία 

αντιμετωπίζονται  με επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η χρηματοδότηση των 

συντάξεων αποτελεί σημαντικό ποσοστό των συνολικών ελλειμμάτων του δημοσίου τομέα ( 

OECD, 1997, Borch-Supan and Tinios, 2001 quoted in Hristoskov, 2001).

Μία  πρώτη προσπάθεια  για  μεταρρύθμιση  έγινε  την  περίοδο  1990-1992 από την 

κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η σειρά των προτεινόμενων μέτρων προκάλεσε ένα κύμα 

απεργιών και είχε ως αποτέλεσμα η σχετική νομοθεσία να προβλέπει περιορισμένες αλλαγές. 

Ο νόμος του 1990 έθιγε κυρίως τα δικαιώματα των ασφαλισμένων του ΙΚΑ ενώ έμειναν στο 

απυρόβλητο  τα  προνόμια  των  «ισχυρών»  ταμείων.  Το  1992  ψηφίστηκε  ο  νόμος  2084 

σύμφωνα με τον οποίο μειώνονταν το ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος από 80% σε 

60% του εισοδήματος, αυξάνονταν οι εισφορές και αυξάνονταν τα όρια συνταξιοδότησης στα 

65 έτη για γυναίκες και άντρες. Βασικό σημείο του νόμου 2084 ήταν ότι αυτές οι ρυθμίσεις 

επηρέαζαν μόνο όσους εισέρχονταν στην αγορά εργασίας από την 01/01/1993. Για τους ήδη 

εργαζομένους υπήρχε μία μικρή αύξηση στις εισφορές και σταδιακή εξομοίωση των ορίων 
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συνταξιοδότησης μεταξύ ασφαλισμένων του ΙΚΑ και των υπόλοιπων ταμείων. Ουσιαστικά ο 

νόμος του 1992 δημιούργησε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.

Το 1996 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να προχωρήσει σε περαιτέρω αλλαγές 

του  νομοθετικού  πλαισίου.  Ορίστηκε  μία  επιτροπή  ειδικών  με  επικεφαλής  τον  Ιωάννη 

Σπράου που είχε ως σκοπό να διερευνήσει τα αίτια της κρίσης του ασφαλιστικού συστήματος 

και να προτείνει τα απαραίτητα μέτρα. Η έκθεση Σπράου δημοσιεύτηκε τον Οκτώβρη του 

1997 και  παρουσίαζε μία ελαφρώς απαισιόδοξη εικόνα για το ασφαλιστικό, προτείνοντας 

παράλληλα  ορισμένα  μέτρα.  Παρά  τη  μετριοπαθή  απεικόνιση  του  προβλήματος  η 

δημοσίευση της έκθεσης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να 

διαχωρίσει τη θέση της από τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Σε μία προσπάθεια στήριξης των χαμηλό-συνταξιούχων,  η κυβέρνηση προχώρησε 

στη θεσμοθέτηση του συμπληρωματικού συνταξιοδοτικού επιδόματος ΕΚΑΣ το 1996. Το 

ΕΚΑΣ δόθηκε σε όσους συνταξιούχους λάμβαναν σύνταξη μικρότερη του μέσου όρου βάσει 

της φορολογικής τους δήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα κατώτερο όριο για 

τις συντάξεις όπως υπήρχε και κατώτατος μισθός. Την ίδια περίοδο η κυβέρνηση είχε θέσει 

υποψηφιότητα για συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ και ως εκ τούτου όφειλε να λάβει 

μέτρα για τα δημοσιονομικά προβλήματα που ταλάνιζαν τη χώρα. Η προσπάθεια εισόδου 

στην ΟΝΕ αποτελούσε μία καλή περίοδο για τη λύση σημαντικών προβλημάτων όπως το 

ασφαλιστικό. Όταν όμως διαπιστώθηκε ότι η είσοδος στην ΟΝΕ μπορούσε να διασφαλιστεί 

χωρίς  μεταρρύθμιση  του  ασφαλιστικού,  οι  ενέργειες  για  αντιμετώπιση  του  προβλήματος 

σταμάτησαν.

Το 2000 έγινε άλλη μία προσπάθεια προσέγγισης του θέματος. Η κυβέρνηση κάλεσε 

τη  Βρετανική  Κυβερνητική  Αναλογιστική  Υπηρεσία  για  να  εξετάσει  τις  προοπτικές  του 

συστήματος. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

και η ΓΣΕΕ διεξήγαγε τη δική της ξεχωριστή μελέτη. Τα αποτελέσματα και στις δύο μελέτες 

ήταν  περίπου  τα  ίδια.  Όπως  φαίνεται  και  στον  παρακάτω  πίνακα  τα  ελλείμματα  των 

20



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το παράδειγμα της Ελλάδας

ασφαλιστικών ταμείων θα έμεναν σταθερά μέχρι το 2010 και θα αυξάνονταν σημαντικά τη 

μετέπειτα περίοδο(Matsaganis, 2002). 

Πίνακας 1.1: Προβλέψεις του συνταξιοδοτικού ελλείμματος

Έτος
Βρετανική  Κυβερνητική 

Αναλογιστική Υπηρεσία

Ινστιτούτο  εργασίας 

(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ)
2005 2.9 4.5
2010 3.0 3.7
2020 5.4 4.0
2030 9.1 6.0
2040 12.9 12.5
2050 13.9 16.3

Το προβλεπόμενο έλλειμμα ορίζεται ως η διαφορά δαπανών και εσόδων, εξαιρώντας την 

κρατική  χρηματοδότηση,  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ.  Οι  υπολογισμοί  της  Βρετανικής 

Κυβερνητικής  Αναλογιστικής  Υπηρεσίας  εξαιρούσαν  τις  συντάξεις  των  δημοσίων 

υπαλλήλων.  Οι  υπολογισμοί  του  Ινστιτούτου  εργασίας  της  ΓΣΕΕ  εξαιρούσαν  τις 

συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των αγροτών.  Οι προβλέψεις του ΑΕΠ από την 

έκθεση της Βρετανικής Κυβερνητικής Αναλογιστικής Υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκαν για 

τη  μετατροπή  των  υπολογισμών  του  Ινστιτούτου  εργασίας  για  το  συνταξιοδοτικό 

έλλειμμα  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ (οι  υπολογισμοί  του  Ινστιτούτου  εργασίας  δόθηκαν 

αρχικά σε απόλυτους αριθμούς).

πηγή: Ματσαγκάνης, 2002

Οι προτάσεις της κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκαν το 2001 ήταν προσεγμένες. Τα 

όρια  συνταξιοδότησης  θα  αυξάνονταν  στα  65  έτη  για  όλους  τους  ασφαλισμένους.  Οι 

ασφαλισμένοι  θα έπρεπε να συμπληρώσουν 40 αντί  35 έτη προϋπηρεσίας για να πάρουν 

σύνταξη (σε περίπτωση που αυτό συνέβαινε πριν τα 65 τους έτη). Το ποσοστό αναπλήρωσης 

θα μειώνονταν στο 60% των εσόδων, τα οποία ορίζονταν ως τα καλύτερα δέκα χρόνια της 

τελευταίας δεκαπενταετίας. Η χαμηλότερη ηλικία συνταξιοδότησης για τις μητέρες ανήλικων 

τέκνων  αποκαταστάθηκε  από  υπολογισμό  δύο  ετών  εισφορών  για  κάθε  παιδί.  Ακόμη  η 

κατώτατη  σύνταξη  θα  αυξανόταν.  Η  κυβέρνηση  υπολόγιζε  ότι  με  αυτά  τα  μέτρα  θα 
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μειώνονταν τα ελλείμματα των ταμείων μέσα στα επόμενα πενήντα χρόνια από 350 σε 290 

δις.  ευρώ  ή  17,5%  (Υπουργείο  εργασίας  και  κοινωνικής  ασφάλισης,  2001a  quoted in 

Matsaganis, 2002). Ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν είχε σκοπό να αλλάξει το σύστημα το οποίο 

παρέμεινε  ένα  διανεμητικό  σύστημα  καθορισμένων  παροχών  αλλά  προσπάθησε  να   το 

καταστήσει πιο βιώσιμο και δίκαιο.

Παρόλα αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης θεωρήθηκαν από τα εργατικά συνδικάτα και 

την  κοινή  γνώμη  ως  εξαιρετικά  σκληρά.  Συγκεκριμένα  τα  συνδικάτα  αντιδρούσαν  στην 

αύξηση  των  ορίων  ηλικίας,  στη  μείωση  του  ποσοστού  αναπλήρωσης  και  στη  σύσταση 

ιδιωτικών ταμείων ενώ αντίθετα ήταν ευνοϊκά με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, 

την ορθή χρήση των περιουσιακών στοιχείων των ταμείων (Ελεύθερος Τύπος, 2001 quoted in 

Sakellaropoulos,  Angelaki,  2007).  Η  χώρα  συγκλονίστηκε  από  μαζικές  διαδηλώσεις,  σε 

ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα η συμμετοχή των εργαζομένων άγγιξε το 100%. Μέσα σε 

αυτό  το  κλίμα  της  γενικευμένης  αντίδρασης  η  κυβέρνηση  υποχώρησε  και  κάλεσε  τους 

κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο. Η αποτυχία του νόμου του 2001 επηρέασε με αρνητικό 

τρόπο  την  εικόνα  της  κυβέρνησης  και  του  πρωθυπουργού.  Τα  συνδικάτα  θεώρησαν  την 

υποχώρηση  της  κυβέρνησης  ως  επιτυχία  των  κινητοποιήσεων  αν  και  η  κυβέρνηση  δεν 

ικανοποίησε κάποιο από τα αιτήματά τους (Sakellaropoulos, Angelaki, 2007).

Στη μελέτη του  Hristoskov (2001)  για την πορεία  του ασφαλιστικού συστήματος 

στην Ελλάδα επισημαίνεται ότι στη χώρα μας το 12,1% του ΑΕΠ διατίθεται για την πληρωμή 

των συντάξεων, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ε.Ε. αν και ο μέσος όρος 

ηλικίας στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο της Ε.Ε.

Πίνακας  1.2:  Συνταξιοδοτικές  δαπάνες  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ  και  των  συνολικών 

κοινωνικών δαπανών

B DK D GR E F IRE I LUX NL A P SF SW UK EU
9,5 10,2 11,3 12,1 9,3 12,1 3 14,2 10,6 8,2 14,6 9,8 10,5 9,5 5,3 10,5
31,7 30,4 40,7 51,9 42,9 41,2 15,9 57,3 40,5 26,5 49,5 45,4 35,8 33 19,1 28,3
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Σημείωση: η πρώτη γραμμή αναφέρεται στις συνταξιοδοτικές δαπάνες ως % του ΑΕΠ, 

η δεύτερη γραμμή αναφέρεται στις συνταξιοδοτικές  δαπάνες ως % των κοινωνικών 

δαπανών όπως ορίζονται από την ESSPROS, 

πηγή: ECOFIN (2000) και EUROSTAT (2000)

Ο συνδυασμός των υψηλών δαπανών με τις χαμηλές συντάξεις για την πλειοψηφία 

των πολιτών μπορεί να εξηγηθεί από τους παρακάτω λόγους:

• Σε πολλούς τομείς οι συνολικές συντάξεις φθάνουν ή και ξεπερνούν το 100% 

του τελευταίου μισθού.

• Οι συντάξεις υπολογίζονται ως ποσοστό των μισθών των τελευταίων πέντε 

χρόνων ή ακόμη και των τελευταίων μηνών.

• Το  όριο  συνταξιοδότησης  για  ορισμένες  κατηγορίες  εργαζομένων  είναι 

χαμηλά. Ακόμη και στο ΙΚΑ, που έχει τα πιο αυστηρά όρια ηλικίας, το 80% 

των εργαζομένων μπορεί να επωφεληθεί των ειδικών διατάξεων και να βγει 

σε πρόωρη συνταξιοδότηση. Στο δημόσιο τομέα τα όρια ηλικίας είναι ακόμη 

χαμηλότερα.

• Η συλλογή πολλαπλών συντάξεων δεν αποτελεί ασύνηθες φαινόμενο ειδικά 

μεταξύ των γυναικών.

• Οι κατώτατες συντάξεις του ΙΚΑ είναι γενναιόδωρες για αυτούς που έχουν 

λίγα χρόνια εισφορών. 

Πίνακας 1. 3: Νομοθετικά και πραγματικά ποσοστά αναπλήρωσης

Νομοθετικά Πραγματικά
Συνολικό Βασικό Συνολικό Βασικό

Ιδιωτικός 

τομέας(ΙΚΑ&ΕΤΑΜ)

Ναυτικοί (ΝΑΤ)

90-110%

100%

70-90%

80%

62%

65%

49%

53%
Μικροί  επιχ/τίες 90% 90% 54% 54%
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(ΤΕΒΕ)
Αγρότες (ΟΓΑ) νέο

                 παλιό 70% 70%

20% 16%

Δημόσιοι υπ/λοι 152% 80% 109% 80%
ΔΕΚΟ & Τράπεζες 100% 80% 98% 80%
Εργαζόμενοι  μετά το 

‘92

80% 60% - -

πηγή: Mylonas and de la Maisonneuve (1999) Πίνακας 3 

Παρά την αποτυχημένη αυτή προσπάθεια κυβέρνηση ανέλαβε εκ νέου πρωτοβουλία 

για  το  ασφαλιστικό.  Η κάλυψη των ελλειμμάτων του ΙΚΑ και  η  αύξηση της  κατώτατης 

σύνταξης  αποτέλεσαν  τους  βασικούς  στόχους  της  μεταρρύθμισης.  Ο  νέος  υπουργός 

προσπάθησε να δημιουργήσει κλίμα συναίνεσης ούτως ώστε να μην υπάρξουν διαδηλώσεις 

και  αντιπαραθέσεις  με  τα  συνδικάτα.  Μετά  από  μακροσκελείς  διαβουλεύσεις  με  τους 

κοινωνικούς εταίρους και αλλαγή των προτάσεων του 2001, μία νέα μεταρρύθμιση εγκρίθηκε 

το 2002. Η εισαγωγή των επαγγελματικών προγραμμάτων αποτελούσε το νέο στοιχείο αυτής 

της  μεταρρύθμισης  (Sakellaropoulos,  Angelaki,  2007).  Τα  υπόλοιπα  άρθρα  του  νόμου 

προέβλεπαν  αύξηση  του  ποσοστού  αναπλήρωσης  στο  70%  για  όσους  εισέρχονταν  στην 

αγορά  εργασίας  μετά  την  01/01/1993.  Ακόμη,  για  τα  «ειδικά»  ταμεία  η  σύνταξη 

υπολογιζόταν  βάσει  των  τελευταίων  πέντε  ετών  εργασίας  ενώ  για  το  ΙΚΑ  η  σύνταξη 

υπολογιζόταν  βάσει  των  πέντε  καλύτερων  ετών  από  τα  τελευταία  δέκα  χρόνια.  Επίσης 

αποφασίστηκε ότι η κατώτατη σύνταξη για όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά το 

1993 θα υπολογίζεται ως το 70% του κατώτατου μισθού. Τελικά ο νόμος ψηφίστηκε παρά τις 

επικρίσεις τις αντιπολίτευσης και των εργατικών συνδικάτων (Matsaganis, 2002).

Στην έκθεση της Ε.Ε. (Κοινή Έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με 

επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις, 2003) επισημαίνεται ότι σε σύγκριση με τις προβλέψεις της 

ΕΟΠ η μεταρρύθμιση του 2002 και τα αναθεωρημένα στοιχεία σε σχέση με τον πληθυσμό 

και την απασχόληση που συμπεριλήφθηκαν στην τελευταία εθνική πρόβλεψη θα μειώσουν 
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την αναμενόμενη αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών το 2050 μόνο κατά δύο ποσοστιαίες 

μονάδες. Η έκθεση επίσης τονίζει ότι το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του 2002 πρέπει να 

θεωρείται  ως  αφετηρία  για  μία  τέτοια  μακροπρόθεσμη  στρατηγική  μεταρρύθμισης, 

παρέχοντας έναν οδηγό για μελλοντικές αλλαγές. Σε άλλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται ότι 

ενώ η μεταρρύθμιση του 2002 εξετάζει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων με σκοπό να κάνει το 

σύστημα περισσότερο αξιόπιστο και κοινωνικά βιώσιμο, από την προβλεπόμενη αύξηση των 

δαπανών προκύπτει ότι απαιτούνται σημαντικές περαιτέρω προσπάθειες.

Πίνακας 1. 4: Στατιστικά στοιχεία πλαισίωσης

GR EE 15

Πρόσφατη κατάσταση εισοδήματος (ECHP 1999)

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

0-

64

65

+

0-

64

65

+

0-

64

65

+

0-

64

65

+

0-

64

65

+

0-

64

65

+
Ποσοστό  κινδύνου  φτώχιας  1(στο 

50% του διάμεσου)

12 25 12 24 12 25 10 9 9 7 10 10

Ποσοστό κινδύνου  φτώχειας  1(στο 

60% του διάμεσου)

18 33 17 34 18 33 15 17 15 15 12 19

Ανισότητα  της  κατανομής 

εισοδήματος1

5,8 7 4,6 4,1

Εισόδημα ατόμων ηλικίας άνω των 

65  ως  αναλογία  του  εισοδήματος 

ατόμων 0-641

0,74 0,7

4

0,74 0,89 0,92 0,86

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τις δημόσιες δαπάνες για τις συντάξεις (ΕΟΠ2001)

Επίπεδο %αύξηση 

2000-50

Επίπεδο %αύξηση 

2000-50
2000 2020 2050 2000 2020 2050

Λόγος εξάρτησης ηλικιωμένων2 25,5 32,9 54 110 24,2 32,2 49 102,5
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Δημόσιες δαπάνες για συντάξεις, % 

του ΑεγχΠ3

12,6 15,4 24,8 96,8 10,4 11,5 13,3 27,9

Παράγοντες  που  καθορίζουν  την 

εξέλιξη των δημόσιων δαπανών για 

συντάξεις (2000-2050)3

Συμβολή  στην  ποσοστιαία 

μεταβολή του ΑΕγχΠ

Συμβολή  στην  ποσοστιαία 

μεταβολή του ΑΕγχΠ

Δημογραφική εξάρτηση 9,9 6,4
+ Απασχόληση -3,6 -1,1

+ Επιλεξιμότητα 1,4 0,6

+ Επίπεδα παροχών 4 2,8

= Σύνολο 11,7 3,1

ESSPROS δαπάνες  για  συντάξεις 

(1999)4

12,7 12,7

Εμβέλεια των πολιτικών για τη διασφάλιση βιώσιμων συντάξεων

Απασχόληση (2001) Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Ποσοστό απασχόλησης   (15-64)5 55,4 70,9 40,9 64,1 73 55

Ποσοστό απασχόλησης   (55-64)5 38 54,6 22,7 38,8 48,3 28,7

Πραγματική  ηλικία  αποχώρησης 

από την αγορά εργασίας6

57,7 61,2 59,6 59,1 60,5 59,9

Δημόσια οικονομικά(2001)7

Δημόσιο χρέος, % του ΑΕγχΠ 107 63

Ισοζύγιο  προϋπολογισμού,  %  του 

ΑΕγχΠ

-1,2 -0,8

Σημειώσεις: 

πηγή: ECHP-UDB, EUROSTAT, Δεκέμβριος 2002

πηγή: EUROSTAT, Δημογραφικές προβλέψεις

πηγή:  Επιτροπή οικονομικής πολιτικής,  έκθεση για τις  «Δημοσιονομικές  προκλήσεις 
που θέτει η γήρανση του πληθυσμού», 24/10.2001

ESSPROS, EUROSTAT

Ευρωπαϊκή έρευνα για το εργατικό δυναμικό, 2001

Ευρωπαϊκή έρευνα για το εργατικό δυναμικό, 2001. Η μέθοδος υπολογισμού βρίσκεται 
ακόμη υπό συζήτηση

πηγή: Ευρωπαϊκή επιτροπή, ΓΔ ECFIN

26



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το παράδειγμα της Ελλάδας

Όπως αναμενόταν η συζήτηση για το ασφαλιστικό πρόγραμμα της χώρας ξεκίνησε 

για  ακόμη  μία  φορά  μετά  τις  εκλογές  του  2004  και  την  αλλαγή  στην  εξουσία.  Στην 

«Ελληνική  έκθεση  στρατηγικής  για  τις  συντάξεις»  (2005)  αναφέρεται  ότι  στόχος  της 

κυβέρνησης είναι να επιτευχθούν οι έντεκα στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

το ασφαλιστικό το Δεκέμβριο του 2001 στο Λάακεν.  Στόχος για  άλλη μία  φορά είναι  η 

βιωσιμότητα του συστήματος που για να επιτευχθεί πρέπει να υπάρξει και αποκατάσταση της 

δημοσιονομικής ισορροπίας στη χώρα.  Συγκεκριμένα τα μέτρα που είχε εξαγγείλει  η νέα 

κυβέρνηση μετά την ανάληψη του κυβερνητικού έργου ήταν:

1. εφαρμογή  πολιτικών  για  τη  διασφάλιση  του  δημόσιου  και  υποχρεωτικού 

χαρακτήρα της ασφάλισης.

2. ενεργοποίηση των προβλέψεων του Ν. 3029/02 για τη σταδιακή ένταξη των 

ταμείων κύριας ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των ταμείων επικουρικής 

ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ, αρχής γενομένης με ομαδοποιήσεις  στο χώρο των 

τραπεζοϋπαλλήλων με το Ν. 3371/05.

3. φροντίδα για την εκ μέρους του κράτους εκπλήρωση της υποχρέωσης ομαλής 

χρηματοδότησης  του  συστήματος  σύμφωνα  με  το  Ν.3029/02  και  την 

απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων.

4. υλοποίηση  σταδιακά  του  Ν.3242/04  για  τη  διαδοχική  ασφάλιση  και  την 

απλούστευση των διαδικασιών για την ταχύτερη απονομή συντάξεων.

5. προγραμματισμός  εθνικού  διαλόγου  μακράς  πνοής  με  όλους  τους 

κοινωνικούς εταίρους για τη θωράκιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την 

επάρκεια και τη βιωσιμότητα του συστήματος.

6. προώθηση  της  αξιοποίησης  της  κινητής  και  ακίνητης  περιουσίας  των 

ασφαλιστικών οργανισμών.

7. ενίσχυση  των  πόρων  που  κατευθύνονται  προς  τα  ταμεία  μέσω  της 

καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής και την καταπολέμηση της αδήλωτης 

εργασίας.  Προς  το  σκοπό  αυτό  προωθεί  προσλήψεις  του  αναγκαίου 

προσωπικού και ενισχύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
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8. ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για τη νομιμοποίηση των μεταναστών, η οποία 

στοχεύει στην κοινωνική τους ένταξη και στην εξομάλυνση των συνθηκών 

στην  αγορά  εργασίας  ενώ  παράλληλα  θα  προσφερθούν  πόροι  που  θα 

συντείνουν στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

9. ενίσχυση της απασχόλησης με σκοπό τη διεύρυνση της βάσης εισφορών με 

στόχο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος.

10. άμεση αύξηση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων με την κατάργηση 

των  παρακρατήσεων  υπέρ  του  ΛΑΦΚΑ  (Ν.  3245/04)  που  έχει  ως 

αποτέλεσμα  την  ενίσχυση  του  εισοδήματός  τους  κατά  1-5%  και  την 

προώθηση της επιστροφής σε 950.000 περίπου συνταξιούχους των ποσών 

που παρακρατήθηκαν.

11. μέριμνα για την τρίτη ηλικία, ενίσχυση και πολλαπλασιασμό των δομών και 

των σχετικών προγραμμάτων όπως τα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ, η «Βοήθεια στο 

σπίτι»  με  στόχο  τη  διευκόλυνση  της  πρόσβασης  των  ηλικιωμένων  σε 

κοινωνικά αγαθά και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

12. προώθηση μέτρων για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων, όπως οι πρόσφατες 

ρυθμίσεις  του νόμου 3385/05 για τις  χήρες και  τα άτομα που βρίσκονται 

πλησίον  της  σύνταξης  αλλά  αδυνατούν  να  συμπληρώσουν  επαρκή  χρόνο 

ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

13. προώθηση του εκσυγχρονισμού του κοινωνικό-ασφαλιστικού συστήματος με 

την  εισαγωγή  και  ολοκλήρωση  των  Ολοκληρωμένων  Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Προσαρμογή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) στο 

νέο  περιβάλλον  πληροφορίας  και  γνώσης,  μέσω  της  υλοποίησης  νέου 

μοντέλου λειτουργίας, οργάνωσης και πληροφορικής υποστήριξης, σύμφωνα 

με  μελέτες  που  εκπονούνται  στο  πλαίσιο  του  Ε.Π.  «Κοινωνία  της 

Πληροφορίας».

14. οργάνωση  ειδικών  δομών  επιμόρφωσης  του  προσωπικού  των  φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης και της κεντρικής διοίκησης.
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15. επεξεργασία της δημιουργίας πραγματικής διεπαφής και διαλειτουργικότητας 

μεταξύ  των  Φορέων  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  την  υλοποίηση  έργων 

ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  και  συνεργασίας  μεταξύ  Γενικής  Γραμματείας 

Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  ΦΚΑ  με  άλλους  δημόσιους,  εθνικούς  και 

διεθνείς φορείς.

1.4 Ο νόμος του 2008

Το  νέο  νομοσχέδιο  διατηρεί  το  δημόσιο,  αναδιανεμητικό  και  υποχρεωτικό 

χαρακτήρα του συστήματος.  Δε μεταβάλλονται  οι  θεμελιώδεις  παράγοντες,  όπως τα όρια 

ηλικίας, ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και οι εισφορές. Το κράτος παραμένει ως 

εγγυητής της βιωσιμότητας των ταμείων.

Το νομοσχέδιο θέτει μία μεταβατική περίοδο γενικά ως το 2013, προκειμένου να 

μειώσει τον αιφνιδιασμό των ασφαλισμένων. Περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες αλλαγής: 

1.4.1 Διοικητική διάρθρωση

Οι  155  ασφαλιστικοί  φορείς  ενοποιούνται  σε  13,  εκ  των  οποίων  οι  πέντε  είναι  κύριας 

ασφάλισης,  οι  έξι  είναι  φορείς  επικουρικής  ασφάλισης  και  οι  δύο  είναι  πρόνοιας.  Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται οι φορείς και με κόκκινα γράμματα είναι σημειωμένοι οι νέο-

ιδρυθέντες. 
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Πίνακας 1. 5: Η δομή του νέου συστήματος – ενοποιήσεις ταμείων

 

Σημείωση: με κόκκινο αναφέρονται οι φορείς που ιδρύθηκαν με το νέο νόμο

1.4.2. Ασφαλιστικές αλλαγές

Για  τους  ασφαλισμένους  του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  μέχρι  την  31/12/92,  που 

συνταξιοδοτούνται με 35ετία και ηλικία 58 ετών, αυξάνει το όριο ηλικίας στο 60ό τους έτος 

Κύρια Ασφάλιση:                                            Φορείς Επικουρικής 
Ασφάλισης:

1. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ                                          1. ΕΤΕΑΜ

2. ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ)                     2. Επικ. φορέας ιδ. τομέα

3. ΟΓΑ                                                       3. Υπαλλήλων επιχ. και κοινής 
ωφελ. 

4. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης                     4. Ταμείο επ ασφ. υπαλλ. 
Δημοσίου,  

   Επιστημόνων                                               ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

5. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης                     5. Επικ. ασφ. και πρόνοιας 
σωμάτων 

  Αυτοαπασχολούμενων και                           ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)
  Εργαζόμενων στην Ενημέρωση              6. Ταμείο επ. ασφ. και πρόνοιας 
στις 
                                                                       ένοπλες δυνάμεις (ΤΕΑΠΑΕΔ)

Φορείς Πρόνοιας

1. Ταμείο πρόνοιας υπαλλ. Δημοσίου και ΝΠΔΔ

2. Ταμείο πρόνοιας ιδιωτικού τομέα

30



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το παράδειγμα της Ελλάδας

με την  προσθήκη ενός  εξαμήνου ανά χρόνο από το  2013.  Για  τους  ασφαλισμένους  των 

ειδικών ταμείων από την 1/1/1983 που συνταξιοδοτούνται με 35ετία και όριο ηλικίας το 58ό, 

αυτό  αυξάνει  στο  60ό  με  προσθήκη  ενός  εξαμήνου  ανά  χρόνο  από  το  2013.  Για  τους 

ασφαλισμένους  στα  ταμεία  τύπου  από  την  1/1/1983  που  συνταξιοδοτούνται  με  35ετία, 

θεσμοθετείται ως όριο ηλικίας το 60ό με προσθήκη ενός εξαμήνου ανά χρόνο από το 2013. 

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες στα ταμεία αυτοαπασχολούμενων που συνταξιοδοτούνται με 

35ετία στο 58ό έτος, αυτό αυξάνει στα 60 έτη με την προσθήκη ενός εξαμήνου ανά χρόνο 

από το 2013. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μέχρι την 31/12/92 που συνταξιοδοτούνται με 

10.500 ένσημα, εκ των οποίων τα 7.500 στα ΒΑΕ, με όριο ηλικίας τα 55 έτη για πλήρη και τα 

53 έτη για μειωμένη σύνταξη, αυτά αυξάνουν στα 57 έτη για πλήρη και  στα 55 έτη για 

μειωμένη, με την προσθήκη ενός εξαμήνου ανά χρόνο από το 2013. Για τους ασφαλισμένους 

σε όλους τους φορείς, πλην του ΟΓΑ, που συνταξιοδοτούνται με 37ετία ή 11.000 ένσημα 

ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, τίθεται ως όριο το 58ό έτος από το 2013.

Θεσμοθετείται ως κίνητρο η προσαύξηση 3,3% (για κάθε χρόνο) στη σύνταξη για 

τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ μέχρι την 31/12/92 για παραμονή στην εργασία επί τρία έτη 

μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας και την ηλικία των 60 χρόνων. Για τους ασφαλισμένους σε 

όλα  τα  ταμεία,  μετά  την  1/1/93  θεσμοθετείται  προσαύξηση  3,3%  (για  κάθε  χρόνο)  στη 

σύνταξη για παραμονή στην εργασία για τρία χρόνια μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας και 

την ηλικία των 65 χρόνων.

Από  1/1/2009  θεσμοθετείται  ως  αντικίνητρο  μείωση  της  σύνταξης  κατά  6,5% 

ετησίως για κάθε χρόνο πρόωρης συνταξιοδότησης. Για τις ασφαλισμένες από την 1/1/83 σε 

ταμεία  αυτοαπασχολούμενων,  σε  ειδικά  ταμεία  και  σε  ταμεία  Τύπου  αυξάνεται  το  όριο 

ηλικίας από το 50ό στο 55ό έτος με την προσθήκη ενός χρόνου ανά έτος, με αρχή το 2013. 

Για  τις  μέχρι  31/12/92  ασφαλισμένες  μητέρες  ανήλικων  στο  ΙΚΑ,  η  αύξηση  του  ορίου 

ηλικίας  στο  55ό  έτος  αρχίζει  από  το  2010.  Για  τις  από  1/1/93  ασφαλισμένες  μητέρες 

ανήλικων  καταργείται  το  μειωμένο όριο  ηλικίας  συνταξιοδότησης  με  αρχή  το  2009.  Για 
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μητέρες με τρία έως πέντε παιδιά ασφαλισμένες μετά την 1/1/93, το κατώτατο όριο ηλικίας 

συνταξιοδότησης  καθορίζεται  το  55ό  έτος.  Σε  αντιστάθμισμα  για  τα  μέτρα  αυτά, 

θεσμοθετείται  για  τις  μητέρες  αυξημένη  άδεια  μητρότητας  και  λοχείας  και  πλασματικός 

χρόνος ασφάλισης πέντε ετών.

Το ποσοστό της  πλήρους μηνιαίας  σύνταξης που θα  χορηγείται  από τους  φορείς 

Επικουρικής  Ασφάλισης  στους  μέχρι  31/12/  92  ασφαλισμένους  για  χρόνο  ασφάλισης  35 

ετών,  δε  θα  μπορεί  πλέον  να υπερβαίνει  το  20% των συνολικών συντάξιμων αποδοχών. 

Μεγαλύτερη επικουρική σύνταξη θα μπορεί  να παρέχεται  μόνο εάν το επιτρέπει  σχετική 

αναλογιστική μελέτη του συγκεκριμένου επικουρικού ταμείου. Μεγαλύτερα ποσά τα οποία 

δίνονται,  θα αναπροσαρμοστούν εντός μίας οκταετίας, με αρχή την 1/1/2013, με ισόποση 

ετήσια μείωση. Αυξάνουν σταδιακά, ανά δέκα ημερομίσθια κατά έτος, τα ημερομίσθια που 

απαιτούνται  για  τη  λήψη  παροχών  υγείας  στο  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Για  τις  παροχές  σε  είδος 

αυξάνουν από 50 σε 100 ενώ για τους οικοδόμους από 40 σε 80. Για τις παροχές σε χρήμα 

αυξάνουν από 100 σε 120 ενώ για τους οικοδόμους από 80 σε 100. Το μέτρο αυτό θα αρχίζει 

να εφαρμόζεται από την 1/1/2009.

1.4.3 Θεσμικά μέτρα

Από  την  1/6/2009  θεσμοθετείται  ο  Αριθμός  Μητρώου  Κοινωνικής  Ασφάλισης 

(ΑΜΚΑ), που θα είναι υποχρεωτικός για κάθε εργαζόμενο σε όλες τις δοσοληψίες που θα 

έχουν να κάνουν με απασχόληση και ασφάλιση. Θεσμοθετούνται επίσης μεικτά  κλιμάκια 

ελέγχου προκειμένου να ελεγχθεί η εισφοροδιαφυγή.

Το  πιο  σημαντικό  μέτρο  είναι  η  θεσμοθέτηση  του  Ασφαλιστικού  Κεφαλαίου 

Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Το  ΑΚΑΓΕ θα χρηματοδοτηθεί με πόρους που προκύπτουν 

από την κατακράτηση του 10% όλων των κοινωνικών πόρων, του 4% των ετήσιων εσόδων 

από το ΦΠΑ και του 10% από τις αποκρατικοποιήσεις, οι οποίοι θα μείνουν «κλειδωμένοι» 

μέχρι το 2019 με στόχο τη δημιουργία αποθεματικών για τη χρηματοδότηση των κλάδων 
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σύνταξης των ταμείων που εποπτεύει το υπουργείο Απασχόλησης (Υπουργείο Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας, 2008).

1.5 Προκλήσεις του ασφαλιστικού συστήματος και προοπτικές 
αντιμετώπισής τους

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα είναι σχεδόν 

ταυτόσημα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά συστήματα των κρατών – 

μελών στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στοχεύουν 

στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, του προβλήματος της ανεργίας καθώς 

και στο ενδογενές πρόβλημα του κατακερματισμού των ασφαλιστικών φορέων. 

Όσον αφορά το δημογραφικό, βασιζόμενοι στις δημογραφικές προβολές της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας από το 2005 μέχρι και το 2050, παρατηρείται μία αύξηση έως το 

2018 και από το 2019 ο πληθυσμός αρχίζει να μειώνεται καταλήγοντας να είναι 10,79 εκατ. 

το 2050 και σχεδόν διπλάσια γηραιότερος από το σημερινό. Σύμφωνα με τις ίδιες προβολές, ο 

πληθυσμός άνω των 65 ετών (ως ποσοστό του πληθυσμού από 15-64 ετών) θα αυξηθεί από 

26,75% το 2005 σε 55,76% το 2050. 
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Διάγραμμα  1. 2: Δημογραφικές προοπτικές 1990-2030

πηγή: pensions and the greek economy, 1997 (στοιχεία Παγκόσμιας Τράπεζας)

Τα ίδια συμπεράσματα εξάγονται και από τις προβλέψεις άλλων οργανισμών όπως 

της  Παγκόσμιας  Τράπεζας  και  του  ILO.   Ο  αριθμός  των  ηλικιωμένων  θα  αυξάνεται 

διαχρονικά ενώ παράλληλα θα μειώνονται οι γεννήσεις.

Διάγραμμα 1. 3: Προβλέψεις για τη σύνθεση του πληθυσμού 2005-2050

ππηγή: ILO, 2008
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Το  δεύτερο  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζει  η  ελληνική  κοινωνία  είναι  το  υψηλό 

ποσοστό ανεργίας ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και των γυναικών. Παρά τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί  τα  τελευταία  χρόνια  για  τη  δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας,  τις  δράσεις  για 

κατάρτιση  και  ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  των  εργαζομένων,  τα  αποτελέσματα  είναι 

περιορισμένα. Συγκεκριμένα η Ελλάδα δεν έχει υλοποιήσει τους στόχους που έχουν τεθεί με 

τις συνθήκες της Λισσαβόνας και της Στοκχόλμης.

Πίνακας 1. 6: Απασχόληση και ανεργία (σε χιλιάδες)

πηγή: Οικονομικό δελτίο  ALPHA BANK, 2007, τεύχος 102 (από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών, Απρίλιος 2007)
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Πίνακας 1.7: Πρόοδος σχετικά με την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και της 

Στοκχόλμης

Συνολικό ποσοστό εργασίας (15-64) Ποσοστό εργασίας γυναικών (15-64)
2004 Μεταβολή

2001-2004

Μεταβολή

1995-2001

2004 Μεταβολή

2001-2004

Μεταβολή

1995-2001
EL 59.4 3.1 1.6 45.2 3.7 3.4
EU-25 63.3 0.5 : 52.6 1.4 :
Στόχος 

2010

70% Περισσότερο από 60%

πηγή: «Επαρκείς και διατηρήσιμες συντάξεις», έκθεση της ΕΕ, 2006, σελ. 83

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η πολλαπλότητα του ασφαλιστικού συστήματος δηλαδή 

ο  μεγάλος  αριθμός  ασφαλιστικών  φορέων  μέσω  των  οποίων  παρέχεται  η  κοινωνική 

ασφάλιση. Στην Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις (2005) χαρακτηρίζεται ως 

σημαντικό βήμα προς την καθιέρωση ενιαίων κανόνων ο Ν. 2084/92. Η έκθεση αναφέρει ότι 

ακόμη  και  αν  υπάρχουν  πολλοί  ασφαλιστικοί  φορείς  με  τη  μορφή  νομικών  προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου οι ασφαλισμένοι διέπονται από τις ίδιες διατάξεις ως προς τα όρια ηλικίας, 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών φορέων.

Παρά ταύτα, ο μεγάλος αριθμός των ασφαλιστικών φορέών δημιουργεί προβλήματα 

διοικητικής  λειτουργίας  και  αποδοτικότητας  του  συστήματος.  Επιπλέον,  τα  ποικίλα 

συνταξιοδοτικά  συστήματα  χαρακτηρίζονται  από  ασύνδετες  ή  ακόμη  και  μη 

κωδικοποιημένες  διατάξεις,  που  εμποδίζουν  τη  σαφή  οριοθέτηση  δικαιωμάτων  και 

υποχρεώσεων  μεταξύ  ασφαλισμένων  και  ασφαλιστικών  φορέων.  Παρενέργειες  των 

παραπάνω αποτελούν η  εισφοροδιαφυγή,  οι  δικαστικές  συγκρούσεις  και  οι  τριβές  με  το 

διοικητικό μηχανισμό.

Ένας από τους πιο σημαντικούς κοινούς στόχους με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες 

είναι αυτός της διασφάλισης των ηλικιωμένων. Παρά την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία 
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χρόνια,  όσον  αφορά  στην  εισοδηματική  ενίσχυση  των  ηλικιωμένων,  η  μεγάλη  ηλικία 

εξακολουθεί να αποτελεί το σοβαρότερο επιβαρυντικό παράγοντα κινδύνου φτώχειας στην 

Ελλάδα. Όμως παρουσιάζεται μία σημαντική βελτίωση στη φτώχεια των ηλικιωμένων. Έτσι 

το  συγκεκριμένο  ποσοστό  μειώθηκε  στο  –28,1%  το  2003  έναντι  30,3%  το  2002  αλλά 

εξακολουθεί να απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που για το 2002 ήταν 17%.
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Πίνακας 1. 8: Κίνδυνος φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων

Ποσοστό φτώχειας ανθρώπων άνω των 65

(μέχρι το 60% της διαμέσου)

Ποσοστό  φτώχειας 

ανθρώπων άνω των 65

(μέχρι το 60% της διαμέσου)
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Σύνολο

BE 20 21 21 14
CZ 1 6 4 9
DK 16(8) 18(8) 17(8) 10(10)
DE 11 19 16 15
EE 7 22 27 19
EL 26 30 28 18
ES 27 32 30 18
FR 14 17 16 13
IE 34 45 40 19
IT 13 18 16 20
CY 48 55 52 10
LV 7 17 14 17
LT 5 15 12 15
LU 6 6 6 12
HU 6 12 10 12
MT 19 21 20 14
NL 6 7 7 13
AT 13 20 17 12
PL 4 7 6 18
PT 29 30 29 19
SI 11 23 19 9
SK 12 13 12 22
FI 11 20 17 10
SE 9 18 14 11
UK 21 27 24 17

EU-25
15 20 18 16

πηγή: «Επαρκείς και διατηρήσιμες συντάξεις», έκθεση της ΕΕ, (2006)

Ωστόσο  αυτά  τα  στατιστικά  στοιχεία  δεν  αποδίδουν  ορθά  κάποια  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής κοινωνικής δομής. Το εκτεταμένο οικογενειακό 

και  συγγενικό  δίκτυο,  τα  υψηλότατα  επίπεδα  ιδιοκατοίκησης,  το  σημαντικό  ποσοστό 

ιδιοκατανάλωσης, είναι παράγοντες μείωσης του κινδύνου της φτώχειας στη χώρα μας. Οι 
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παραπάνω  παράγοντες  περιορίζουν  τον  κίνδυνο  φτώχειας  κατά  3,6%  στο  σύνολο  του 

πληθυσμού (Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις, 2005).

Γενικά η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις (2005) και η έκθεση της 

Ε.Ε. για Επαρκείς και Διατηρήσιμες Συντάξεις (2006) αναφέρονται στα ίδια ζητήματα όπως 

οικονομική βιωσιμότητα,  δημοσιονομική ισορροπία,  αλληλεγγύη γενεών κτλ.  Νομοθετικά 

επομένως η Ελλάδα ακολουθεί τις πολιτικές της Ε.Ε. και εναρμονίζει το δίκαιο της χώρας με 

το  ευρωπαϊκό.  Στα  ίδια  θέματα  αναφέρεται  και  η  Εθνική  Έκθεση  Στρατηγικής  για  την 

Οικονομική Προστασία και  την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008 (2006).   Όσον αφορά τον 

εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού συστήματος προωθούνται δύο σημαντικά μέτρα:

• περαιτέρω ενίσχυση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία μετά και την 

τοποθέτηση νέων μελών, λειτουργεί πλέον σε πλήρη σύνθεση.

• έχει αρχίσει η κωδικοποίηση των κανονισμών ασφάλισης του ΙΚΑ

Όσον αφορά τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής απαιτείται καλύτερη οργάνωση 

και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα που έχουν ξεκινήσει 

είναι η καθιέρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) με σκοπό την 

καταγραφή  του  πραγματικού  αριθμού  των  εργαζομένων  και  ασφαλισμένων  σε  κάθε 

ασφαλιστικό ταμείο. 

Ένα ακόμη ζήτημα που άπτεται της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι η αξιοποίηση 

της  περιουσίας  των  ασφαλιστικών  ταμείων.  Παρά  της  εξαγγελίες  το  2006  για 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και καλύτερης 

απόδοσης των επενδύσεών τους, το 2007 ξέσπασε το σκάνδαλο των ομολόγων. Συγκεκριμένα 

αποκαλύφθηκε  ότι  περισσότερα  από  είκοσι  κρατικού  ελέγχου  ταμεία  πλήρωσαν  την 

ονομαστική αξία για ομόλογα τα οποία προσφέρονταν με μεγάλη έκπτωση στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  οι  εμπλεκόμενες  χρηματιστηριακές  κέρδισαν  τεράστια 

ποσά ενώ αντίθετα ζημιώθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ζήτημα αυτό βρίσκεται ακόμη σε 
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εξέλιξη, αποδεικνύει όμως τη λανθασμένη διαχείριση της περιουσίας των ταμείων  από τους 

μάνατζερ και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων που ορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση καθώς 

και την έλλειψη προληπτικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εμπειρική έρευνα με συνεντεύξεις

Στο κεφάλαιο αυτό  παρατίθενται  συνεντεύξεις  με  ασφαλισμένους  διαφορετικών 

ασφαλιστικών ταμείων. Οι ερωτήσεις αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση του ασφαλιστικού 

συστήματος  στην  Ελλάδα,  τα  πρόσφατα  μέτρα  για  τη  μεταρρύθμιση  του  ασφαλιστικού 

συστήματος, τους παράγοντες κρίσης του καθώς και τις απόψεις των ασφαλισμένων για τη 

δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αναδειχθούν 

οι απόψεις των νέων, κατά κύριο λόγο, ασφαλισμένων όσον αφορά το ΕΣΚΑ καθώς αυτοί 

κυρίως θα επηρεαστούν από οποιαδήποτε προσπάθεια για μεταρρύθμιση του συστήματος. 

2.1 Παρουσίαση των απόψεων των ασφαλισμένων για το 
ΕΣΚΑ

2.1.1 Συνέντευξη 1η  

Δημογραφικά στοιχεία

Ονομ/νο: Έλλη Αθανασιάδου

Ηλικία: 27.

Φύλο:     Άνδρας     x Γυναίκα

 Επάγγελμα:…Δημ. Υπάλληλος ….

 Έτος εισόδου στην αγορά εργασίας: …3ο έτος .

 Ασφαλιστικό ταμείο:…Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος .

Ερωτήσεις

1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κρατικός χαρακτήρας του ΕΣΚΑ;

Σύμφωνα  με  τις  τελευταίες  εξελίξεις  θα  πρέπει  να  τροποποιηθεί,  καθώς  δεν  είναι 

αποτελεσματικός.
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2. Θεωρείτε δίκαιο το διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα; Γιατί;

Δε φαίνεται να είναι δίκαιο, καθώς οι εισφορές των εργαζομένων είναι σημαντικές, όμως οι 

παροχές δεν είναι ανάλογες ούτε σε ποσότητα ούτε σε ποιότητα.

3. Ποιοι είναι οι λόγοι μη βιωσιμότητας του ΕΣΚΑ κατά τη γνώμη σας;

Δε γίνεται σωστή διαχείριση των εισφορών των εργαζομένων, υπάρχει κατασπατάληση του 

δημόσιου  χρήματος,  δεν  υπάρχει  ένα  μακροπρόθεσμο  πρόγραμμα  που  να  εγγυάται  τη 

βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, οι πολλές και περίπλοκες αλλαγές δε διατηρούν μία σταθερότητα 

στο σύστημα με αποτέλεσμα να χάνεται ο έλεγχος από τις αρχές,

4.  Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, θεωρείτε ότι 

πρέπει να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο;

Θα μπορούσε να γίνει μία μελέτη και γι αυτό. Δε θεωρώ, όμως, το πρόβλημα έγκειται εκεί, 

αλλά στη μη ύπαρξη προϋπολογισμού με μακρινό χρονικό ορίζοντα, που θα μπορούσε να 

καθιερώσει ένα ενιαίο και βιώσιμο ΕΣΚΑ, χωρίς να απαιτούνται διαρκώς μετατροπές.

5. Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος;

Όχι λεπτομερειακά, αλλά αποσπασματικά.

6. Θεωρείτε ότι η συνένωση των ταμείων που προωθείται με το νέο νόμο θα βοηθήσει στην 

εύρυθμη λειτουργία τους και θα μειώσει τα ελλείμματα;

Θεωρώ πως πρέπει να γίνει, ελπίζοντας ότι έτσι θα υπάρχει ενιαίος έλεγχος και θα γίνεται 

σωστότερη διαχείριση.

7. Γνωρίζετε τη δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων; Πώς την κρίνετε;

Θεωρώ από τη μία ότι θα είναι ευνοϊκό για τους συγκεκριμένους επαγγελματίες να έχουν 

δικά τους ταμεία με ευεργετήματα που θα κρίνουν αυτοί,  άλλωστε ανήκω σε ένα τέτοιο 

ταμείο ως τέκνο και είναι σαφώς καλύτερο, από την άλλη ένα κεντρικό ταμείο θα βοηθήσει 
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όλους τους εργαζόμενους και  τη  διοίκηση στον  έλεγχο  του ΕΣΚΑ. Θα έλεγα λοιπόν  να 

συγκεντρωθούν όλα τα ταμεία σε ένα.

8. Θεωρείτε ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας θα βοηθήσει; 

Όχι.  Θεωρώ  ότι  απλώς  είναι  μία  λύση  ανάγκης,  μία  κίνηση  χωρίς  μακροπρόθεσμα 

ευεργετήματα, που επιπλέον θα φέρει και πολλά δυσάρεστα αποτελέσματα στην οικονομία.

9. Εάν όχι, ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ;

Όπως ανέφερα,  η βιωσιμότητα θα μπορεί  να είναι εφικτή αν γίνει  ένας μακροπρόθεσμος 

προϋπολογισμός, ο οποίος θα βασίζεται στην ορθή διαχείριση των χρημάτων (με αποδοτικές 

ίσως επενδύσεις). Οι εισφορές των εργαζομένων δε διαχειρίστηκαν με τρόπο που να εγγυάται 

την  έλλειψη  των  ελλειμμάτων  που  τώρα  βλέπουμε.  Αυτό  νομίζω  είναι  η  αίτια  του 

προβλήματος. Αν αυξηθούν τα όρια ηλικίας,  δε σημαίνει ότι  κάποια στιγμή, λόγω κακής 

διαχείρισης, δε θα υπάρχουν και πάλι ελλείμματα.  

10. Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  όσον  αφορά  τις  ρυθμίσεις  για  τις  εργαζόμενες  μητέρες; 

Στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας με αυτά τα μέτρα;

Θεωρώ ότι στην Ελλάδα ο θεσμός της οικογένειας διασφαλίζεται σε σημαντικό βαθμό από το 

θεσμικό πλαίσιο. Δε γνωρίζω ακριβώς τις ρυθμίσεις αυτές.

11. Πώς  κρίνετε  συνολικά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  το  ασφαλιστικό  στην  Ελλάδα; 

Προστατεύει και στηρίζει τον εργαζόμενο;

Θεωρώ ότι ίσως να είναι καλύτερο από κάποιες άλλες ανεπτυγμένες χώρες, όπως π.χ. των 

Η.Π.Α, αλλά σίγουρα δεν είναι ανάλογο των εισφορών των εργαζομένων. Υπάρχει κάποια 

υποδομή  και  ο  εργαζόμενος  θεωρώ  ότι  νιώθει  κάποια  ασφάλεια,  αλλά  χρειάζεται 

τροποποίηση  και  εκσυγχρονισμός,  ώστε  να  είμαστε  όλοι  σίγουροι  ότι  κάποια  μέρα  θα 
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πάρουμε τη σύνταξη που μας αναλογεί πραγματικά και ότι σε κάθε περίπτωση προβλήματος 

υγείας θα έχουμε κάποια βοήθεια.

2.1.2 Συνέντευξη 2η  

 Δημογραφικά στοιχεία

Ονομ/νο: Βαβίας Ιωάννης

Ηλικία: …52.

Φύλο:   x  Άνδρας           Γυναίκα

 Επάγγελμα:…τεχνικός ΔΕΗ….

 Έτος εισόδου στην αγορά εργασίας: …1971.

 Ασφαλιστικό ταμείο:…ΔΕΗ.

Ερωτήσεις

1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κρατικός χαρακτήρας του ΕΣΚΑ; ναι

2. Θεωρείτε δίκαιο το διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα; Γιατί; απόλυτα

3. Ποιοι είναι οι λόγοι μη βιωσιμότητας του ΕΣΚΑ κατά τη γνώμη σας; Η αύξηση του 

προσδόκιμου όρου ζωής και η κακοδιαχείριση των αποθεμάτων των ταμείων

4. Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, θεωρείτε ότι 

πρέπει να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο; Όχι είμαστε σε ένα λογικό σύστημα

5. Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος; Ναι 
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6. Θεωρείτε ότι η συνένωση των ταμείων που προωθείται με το νέο νόμο θα βοηθήσει στην 

εύρυθμη  λειτουργία  τους  και  θα  μειώσει  τα  ελλείμματα;  Ναι  εφόσον  ληφθούν 

ορθολογικά μέτρα

7. Γνωρίζετε  τη  δυνατότητα  ίδρυσης  επαγγελματικών  ταμείων;  Πώς  την  κρίνετε;  Είναι 

ενδιαφέρουσα

8. Θεωρείτε ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας θα βοηθήσει; Βεβαίως γιατί θα έχουμε εισροή 

χρήματος αλλά πρέπει να συνδυαστεί με βελτίωση συνθηκών εργασίας και με αύξηση 

του μισθού.

9. Εάν όχι, ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ;

10. Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  όσον  αφορά  τις  ρυθμίσεις  για  τις  εργαζόμενες  μητέρες; 

Στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας με αυτά τα μέτρα; Καταρρακώνεται ο θεσμός της 

οικογένειας. Ο ρόλος της γυναίκας είναι διττός. Όποιος αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών, θα πρέπει να λαμβάνει και τις βελτιωτικές ρυθμίσεις.

11. Πώς  κρίνετε  συνολικά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  το  ασφαλιστικό  στην  Ελλάδα; 

Προστατεύει  και  στηρίζει  τον  εργαζόμενο;  Ο  νέος  νόμος  δεν  προστατεύει  τον 

εργαζόμενο. Θα πρέπει να γίνουν και άλλες αλλαγές. Ποτέ δε θα πρέπει να είναι στατικό 

το σύστημα αλλά να εκσυγχρονίζεται με βάση τις εκάστοτε συνθήκες.

2.1.3 Συνέντευξη 3η 

Δημογραφικά στοιχεία

Ονομ/νο: Θεοφίλου Μαρία

Ηλικία: …41.
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Φύλο:        Άνδρας     x Γυναίκα

 Επάγγελμα: εκπαιδευτικός…….

 Έτος εισόδου στην αγορά εργασίας: 1992….

 Ασφαλιστικό ταμείο: δημόσιο….

Ερωτήσεις

1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κρατικός χαρακτήρας του ΕΣΚΑ; Ναι 

2. Θεωρείτε δίκαιο το διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα; Γιατί; Ναι 

3. Ποιοι είναι οι λόγοι μη βιωσιμότητας του ΕΣΚΑ κατά τη γνώμη σας; Εισφοροδιαφυγή 

και η πληθώρα των πρόωρων συντάξεων.

4.  Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, θεωρείτε ότι 

πρέπει να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο; Όχι απαραίτητα. Μπορούν να γίνουν αλλαγές 

στο ίδιο το σύστημα.

5. Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος; Ελάχιστα 

6. Θεωρείτε ότι η συνένωση των ταμείων που προωθείται με το νέο νόμο θα βοηθήσει στην 

εύρυθμη λειτουργία τους και θα μειώσει τα ελλείμματα; Είναι άδικο για πολλά ταμεία ο 

τρόπος με τον οποίο γίνεται η συνένωση.

7. Γνωρίζετε τη δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων; Πώς την κρίνετε; Όχι

8. Θεωρείτε ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας θα βοηθήσει; Όχι 
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9. Εάν όχι, ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ; Πάταξη 

της εισφοροδιαφυγής

10. Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  όσον  αφορά  τις  ρυθμίσεις  για  τις  εργαζόμενες  μητέρες; 

Στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας με αυτά τα μέτρα; Τα μέτρα είναι ελλιπή.

11. Πώς  κρίνετε  συνολικά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  το  ασφαλιστικό  στην  Ελλάδα; 

Προστατεύει και στηρίζει τον εργαζόμενο; Όχι, υπάρχουν κενά.

2.1.4 Συνέντευξη 4η 

Δημογραφικά στοιχεία

Ονομ/νο: Σγουρόγλου Νίκος

Ηλικία: …27.

Φύλο:         x  Άνδρας       Γυναίκα

Επάγγελμα:…Ιδιωτικός Υπάλληλος….

Έτος εισόδου στην αγορά εργασίας: 2000….

Ασφαλιστικό ταμείο:ΙΚΑ….

Ερωτήσεις

1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κρατικός χαρακτήρας του ΕΣΚΑ; Όχι

2. Θεωρείτε δίκαιο το διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα; Γιατί; Όχι 

3. Ποιοι είναι οι λόγοι μη βιωσιμότητας του ΕΣΚΑ κατά τη γνώμη σας; Η κατασπατάληση 

του δημοσίου χρήματος και η κακή οργάνωση του συστήματος
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4. Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, θεωρείτε ότι 
πρέπει να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο; Ναι 

5. Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος; Όχι 

6. Θεωρείτε ότι η συνένωση των ταμείων που προωθείται με το νέο νόμο θα βοηθήσει στην 

εύρυθμη λειτουργία  τους και  θα μειώσει  τα ελλείμματα;  Όχι  αλλά ίσως να γίνει  πιο 

δίκαιο

7. Γνωρίζετε τη δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων; Πώς την κρίνετε; Όχι 

8. Θεωρείτε ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας θα βοηθήσει; Ναι 

9. Εάν όχι, ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ;

10. Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  όσον  αφορά  τις  ρυθμίσεις  για  τις  εργαζόμενες  μητέρες; 

Στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας με αυτά τα μέτρα; Δε θα βοηθήσουν. Θα έπρεπε να 

γίνουν περισσότερα.

11. Πώς  κρίνετε  συνολικά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  το  ασφαλιστικό  στην  Ελλάδα; 

Προστατεύει και στηρίζει τον εργαζόμενο; Δεν προστατεύει επαρκώς τον εργαζόμενο.

2.1.5 Συνέντευξη 5η

Δημογραφικά στοιχεία

Ονομ/νο: Ουρανία Παπαναστασίου 

 Ηλικία: 25
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Φύλο:       Άνδρας      x  Γυναίκα

Επάγγελμα: ιδιωτικός υπάλληλος (υπάλληλος γραφείου)

 Έτος εισόδου στην αγορά εργασίας: 2007

 Ασφαλιστικό ταμείο: ΙΚΑ

Ερωτήσεις

1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κρατικός χαρακτήρας του ΕΣΚΑ; Ναι

2. Θεωρείτε  δίκαιο το διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζεται  στην Ελλάδα; Γιατί;  Ναι, 

γιατί η σύνταξη βγαίνει σύμφωνα με τα χρόνια εργασίας και τις εισφορές.

3. Ποιοι  είναι  οι  λόγοι  μη βιωσιμότητας του ΕΣΚΑ κατά τη γνώμη σας;  Ο ολοένα και 

αυξανόμενος αριθμός των συνταξιούχων που δεν είναι ανάλογος με τον αριθμό των νέων 

εργαζόμενων.

4. Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, θεωρείτε ότι 

πρέπει να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο; Όχι

5. Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος; Σε γενικές γραμμές ναι.

6. Θεωρείτε ότι η συνένωση των ταμείων που προωθείται με το νέο νόμο θα βοηθήσει στην 

εύρυθμη λειτουργία τους και θα μειώσει τα ελλείμματα; Όχι, απλά τα «υγιή» ταμεία θα 

καλύψουν βραχυχρόνια τα ελλείμματα των «μη υγιών»

7. Γνωρίζετε  τη  δυνατότητα  ίδρυσης  επαγγελματικών  ταμείων;  Πώς  την  κρίνετε;  Δε 

γνωρίζω

8. Θεωρείτε ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας θα βοηθήσει; Όχι 
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9. Εάν όχι, ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ; Κρατική 

χρηματοδότηση

10. Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  όσον  αφορά  τις  ρυθμίσεις  για  τις  εργαζόμενες  μητέρες; 

Στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας με αυτά τα μέτρα; Όχι γιατί αυξάνονται τα όρια 

ηλικίας  σε  μητέρες  με  ανήλικα,  πράγμα  που  αποτρέπει  τις  εργαζόμενες  από  το  να 

τεκνοποιούν 

11. Πώς  κρίνετε  συνολικά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  το  ασφαλιστικό  στην  Ελλάδα; 

Προστατεύει και στηρίζει τον εργαζόμενο; Όχι και ειδικά τον νέο εργαζόμενο

2.1.6 Συνέντευξη 6η

Δημογραφικά στοιχεία

Ονομ/νο: Μπάμπης Δημηρόπουλος

Ηλικία: ….25

Φύλο:  x  Άνδρας     Γυναίκα

Επάγγελμα:…….Τραπεζικός υπάλληλος

 Έτος εισόδου στην αγορά εργασίας: ….2007

 Ασφαλιστικό ταμείο:….ΙΚΑ

Ερωτήσεις

1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κρατικός χαρακτήρας του ΕΣΚΑ; 

αναμφίβολα ναι, όχι ότι θα ήταν καλύτερα αλλά ο σκοπός κάθε ιδιώτη-επιχείρησης είναι το 

κέρδος. αν όλοι πλην του ιδιώτη-επιχείρηση ήταν ευχαριστημένοι θα σήμαινε πως υπάρχει 

ανταγωνισμός,  αλλά  ποιος  θα  καθόριζε  τα  κριτήρια  της  μοιρασιάς;  (ως  τώρα  και  με 

αμεσοδημοκρατικους τρόπους έχουν χαθεί με αποτέλεσμα αυτού του συλλογισμού ασύμφορα 
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ποσά  για  τη  διενέργεια  διαγωνισμών,  την  τυχόν  ανάθεση  σε  τρίτο  φορέα  κλπ)  Άρα 

αναμφίβολα όχι.

2. Θεωρείτε δίκαιο το διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα; Γιατί; Όχι 

γιατί τα γεγονότα δείχνουν τεράστιες διαφορές σε έλλειμμα-πλεονασμό από ταμείο σε ταμείο

3. Ποιοι  είναι  οι  λόγοι  μη  βιωσιμότητας  του  ΕΣΚΑ  κατά  τη  γνώμη  σας;  Ζούμε 

περισσότερο, γεννιόμαστε λιγότεροι, αλλά πάνω από όλα ανταγωνιζόμαστε όλη την υφήλιο.

4.  Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, θεωρείτε 

ότι πρέπει να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο; αυτό θα γίνει.

5. Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος; όχι

6. Θεωρείτε ότι η συνένωση των ταμείων που προωθείται με το νέο νόμο θα βοηθήσει 

στην εύρυθμη λειτουργία τους και θα μειώσει τα ελλείμματα; Η συνένωση των ταμείων θα 

βοηθήσει  αλλά δε θα λύσει όλα τα προβλήματα και  ενδεχομένως να προκαλέσει και νέα 

προβλήματα.

7. Γνωρίζετε τη δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων;  Πώς την κρίνετε;  Τη 

βρίσκω παρωχημένη

8. Θεωρείτε ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας θα βοηθήσει;  ναι αν και δε με συμφέρει

9. Εάν όχι, ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ;

10. Ποια είναι  η  γνώμη σας  όσον  αφορά τις  ρυθμίσεις  για  τις  εργαζόμενες  μητέρες; 

Στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας με αυτά τα μέτρα; γίνεται πιο σαφής η επιλογή ανάμεσα 
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σε καριέρα στον ιδιωτικό τομέα ή οικογένεια και στο δημόσιο

11. Πώς  κρίνετε  συνολικά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  το  ασφαλιστικό  στην  Ελλάδα; 

Προστατεύει και στηρίζει τον εργαζόμενο; όχι 

2.1.7 Συνέντευξη 7η 

Δημογραφικά στοιχεία

Ονομ/νο: Σταύρος Μπάζας

Ηλικία: …29.

Φύλο:            x Άνδρας         Γυναίκα

 Επάγγελμα:…Αρχαιολόγος (ωρομίσθιος)….

 Έτος εισόδου στην αγορά εργασίας: 2006….

Ασφαλιστικό ταμείο:ΙΚΑ….

Ερωτήσεις

1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κρατικός χαρακτήρας του ΕΣΚΑ; Ναι

2. Θεωρείτε δίκαιο το διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα; Γιατί; Ναι

3. Ποιοι είναι οι λόγοι μη βιωσιμότητας του ΕΣΚΑ κατά τη γνώμη σας; Η μη καταβολή των 

χρεών από το κράτος, η εισφοροδιαφυγή καθώς και η αδήλωτη εργασία μεταναστών.

4. Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, θεωρείτε ότι 

πρέπει  να  αλλάξει  σε  χρηματοδοτούμενο;  Όχι  γιατί  εάν  τηρηθεί  η  νομοθεσία  δε  θα 

υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας.
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5. Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος; Ναι 

6. Θεωρείτε ότι η συνένωση των ταμείων που προωθείται με το νέο νόμο θα βοηθήσει στην 

εύρυθμη λειτουργία τους και θα μειώσει τα ελλείμματα; Πρέπει να υπάρχει ένα ταμείο 

για  όλους.  Δεν πρέπει  να γίνει  η συγχώνευση έτσι  όπως προωθείται  δηλαδή τα υγιή 

ταμεία να συνενωθούν με τα ελλειμματικά.

7. Γνωρίζετε τη δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων; Πώς την κρίνετε; Καλό το 

μέτρο αρκεί  να υπάρχει  και  ένα ενιαίο ταμείο.  Να είναι  σαν επικουρικό ταμείο.  Δεν 

πρέπει να συγχέεται με την κρατική κοινωνική ασφάλιση.

8. Θεωρείτε ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας θα βοηθήσει;  Δε θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η ηλικία του εργαζομένου αλλά τα έτη εργασίας και το είδος της εργασίας.

9. Εάν  όχι,  ποια  μέτρα  πιστεύετε  ότι  θα  εξασφάλιζαν  τη  βιωσιμότητα  του  ΕΣΚΑ;  Η 

απλοποίηση της νομοθεσίας,  η μηχανογράφηση των στοιχείων των ταμείων και  η μη 

ρύθμιση χρεών για τις επιχειρήσεις.

10. Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  όσον  αφορά  τις  ρυθμίσεις  για  τις  εργαζόμενες  μητέρες; 

Στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας με αυτά τα μέτρα; Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο 

σταθμά καθώς οι νόμοι ισχύουν μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους ενώ κανείς δεν 

προστατεύει τους ιδιωτικούς. Θα έπρεπε να προβλέπονται λιγότερα έτη εργασίας για τη 

γυναίκα και να υπάρχουν περισσότεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

11. Πώς  κρίνετε  συνολικά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  το  ασφαλιστικό  στην  Ελλάδα; 

Προστατεύει και στηρίζει τον εργαζόμενο; Υπάρχουν υπερβολικά πολλές ρυθμίσεις για 

τους  δημοσίους  υπαλλήλους  και  λίγες  (εφαρμόζονται)  όσον  αφορά  τους  ιδιωτικούς 
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υπαλλήλους. Πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα (ασφάλιση, εκπαίδευση 

κτλ).

2.1.8 Συνέντευξη 8η 

Δημογραφικά στοιχεία

Ονομ/νο: Μιχαηλίδου Ελένη

Ηλικία: …26.

Φύλο:          Άνδρας    x  Γυναίκα

 Επάγγελμα:…Ιδιωτικός υπάλληλος….

 Έτος εισόδου στην αγορά εργασίας: 2004….

 Ασφαλιστικό  ταμείο:  ΤΑΙΣΥΤ  (Ταμείο  Ασφάλισης  Ιδιοκτητών  Συντακτών  Υπαλλήλων 

Τύπου)….

Ερωτήσεις

1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κρατικός χαρακτήρας του ΕΣΚΑ; Ναι 

2. Θεωρείτε δίκαιο το διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα; Γιατί; Όχι 

3. Ποιοι είναι οι λόγοι μη βιωσιμότητας του ΕΣΚΑ κατά τη γνώμη σας; Ο λάθος τρόπος 

επένδυσης των περιουσιακών στοιχείων των ταμείων και το απαρχαιωμένο σύστημα που 

υπάρχει.

4. Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, θεωρείτε ότι 

πρέπει να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο; Να γίνουν αλλαγές του ίδιου του συστήματος. 

Έτσι  όπως  είναι  η  σημερινή  κατάσταση  μία  αλλαγή  του  συστήματος  θα  επηρέαζε 

αρνητικά.
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5. Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος; Όχι 

6. Θεωρείτε ότι η συνένωση των ταμείων που προωθείται με το νέο νόμο θα βοηθήσει στην 

εύρυθμη λειτουργία τους και θα μειώσει τα ελλείμματα; Όχι γιατί θα ζημιωθούν τα υγιή 

ταμεία.

7. Γνωρίζετε τη δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων; Πώς την κρίνετε; Όχι αλλά 

δε νομίζω ότι θα εξυπηρετήσει σε κάτι.

8. Θεωρείτε ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας θα βοηθήσει; Ναι 

9. Εάν όχι, ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ;

10. Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  όσον  αφορά  τις  ρυθμίσεις  για  τις  εργαζόμενες  μητέρες; 

Στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας με αυτά τα μέτρα; Δε λύνεται το πρόβλημα με τα 

μέτρα που έχουν ληφθεί.

11. Πώς  κρίνετε  συνολικά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  το  ασφαλιστικό  στην  Ελλάδα; 

Προστατεύει και στηρίζει τον εργαζόμενο; Το σύστημα δεν προστατεύει τον εργαζόμενο 

εκτός από ορισμένα θέματα όπως π.χ. απόλυση, αποζημιώσεις. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί 

μηχανισμοί ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι λάθος και των ίδιων των εργαζόμενων γιατί 

δε  γνωρίζουν  τα  δικαιώματά  τους.  Πολλές  φορές  υπάρχει  και  ο  φόβος  ότι  εάν  τα 

διεκδικήσουν, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην περαιτέρω αναζήτηση εργασίας.

2.1.8. Συνέντευξη 9η 

Δημογραφικά στοιχεία

Ονομ/νο: Ψαρίκογλου Γιάννης

Ηλικία: 27….
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Φύλο:          x Άνδρας     Γυναίκα

Επάγγελμα:…Ελεύθερος επαγγελματίας….

Έτος εισόδου στην αγορά εργασίας: 2004….

Ασφαλιστικό ταμείο:…ΤΣΕΜΔΕ.

Ερωτήσεις

1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κρατικός χαρακτήρας του ΕΣΚΑ; Όχι 

2. Θεωρείτε δίκαιο το διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα; Γιατί; Όχι 

3. Ποιοι είναι οι λόγοι μη βιωσιμότητας του ΕΣΚΑ κατά τη γνώμη σας; Η εισφοροδιαφυγή 

και η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος.

4. Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, θεωρείτε ότι 

πρέπει να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο; Ναι 

5. Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος; Όχι 

6. Θεωρείτε ότι η συνένωση των ταμείων που προωθείται με το νέο νόμο θα βοηθήσει στην 

εύρυθμη λειτουργία τους και θα μειώσει τα ελλείμματα; Όχι 

7. Γνωρίζετε  τη  δυνατότητα  ίδρυσης  επαγγελματικών  ταμείων;  Πώς  την  κρίνετε;  Όχι 

εξαρτάται από την οργάνωση που θα γίνει από τους εργαζομένους.

8. Θεωρείτε ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας θα βοηθήσει;  Ναι 

9. Εάν όχι, ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ;
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10. Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  όσον  αφορά  τις  ρυθμίσεις  για  τις  εργαζόμενες  μητέρες; 

Στηρίζεται ο θεσμός της οικογένειας με αυτά τα μέτρα; Το θεωρώ λάθος. Δε βοηθάει τις 

μητέρες.

11. Πώς  κρίνετε  συνολικά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  το  ασφαλιστικό  στην  Ελλάδα; 

Προστατεύει και στηρίζει τον εργαζόμενο; Ελλιπές

2.1.10 Συνέντευξη 10η  

Δημογραφικά στοιχεία

Χριστίνα Σαρηπανίδου

Ηλικία: 29….

Φύλο:           Άνδρας        x Γυναίκα

Επάγγελμα: Δικηγόρος…….

Έτος εισόδου στην αγορά εργασίας: 2003….

Ασφαλιστικό ταμείο:Ταμείο Νομικών….

Ερωτήσεις

1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κρατικός χαρακτήρας του ΕΣΚΑ; Ναι, πρέπει όμως 

να γίνουν αλλαγές και αναδιάρθρωση του ΕΣΚΑ

2. Θεωρείτε  δίκαιο το διανεμητικό σύστημα που εφαρμόζεται  στην Ελλάδα; Γιατί;  Ναι, 

γιατί ο καθένας πληρώνει ανάλογα με το μισθό του

3. Ποιοι  είναι  οι  λόγοι  μη βιωσιμότητας του ΕΣΚΑ κατά τη γνώμη σας;  Διαφθορά και 

εισφοροδιαφυγή. Υπάρχει άφθονο χρήμα που δε φορολογείται.
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4. Εάν το διανεμητικό σύστημα δε διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΕΣΚΑ, θεωρείτε ότι 

πρέπει να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο; Όχι, αυτό είναι ανέφικτο για το κράτος γιατί το 

κράτος  από τις  εισφορές πληρώνει  τις  τρέχουσες συντάξεις.  Είναι  σημαντική για την 

οικονομία η συνεχής ροή χρήματος

5. Γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος; Ναι 

6. Θεωρείτε ότι η συνένωση των ταμείων που προωθείται με το νέο νόμο θα βοηθήσει στην 

εύρυθμη  λειτουργία  τους  και  θα  μειώσει  τα  ελλείμματα;  Ναι,  θα  εξισορροπήσει  τις 

αδικίες μεταξύ των κοινωνικών τάξεων.

7. Γνωρίζετε τη δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων; Πώς την κρίνετε; Ναι. Είναι 

επικίνδυνη  και  επίφοβη  γιατί  τα  πάντα  εξαρτώνται  από  το  εκάστοτε  διοικητικό 

συμβούλιο.

8. Θεωρείτε  ότι  η  αύξηση  των  ορίων  ηλικίας  θα  βοηθήσει;  Όχι,  αντίθετα  οδηγεί  στην 

αύξηση της ανεργίας γιατί δε δίνει ευκαιρίας για εύρεση εργασίας στους νέους.

9. Εάν  όχι,  ποια  μέτρα  πιστεύετε  ότι  θα  εξασφάλιζαν  τη  βιωσιμότητα  του  ΕΣΚΑ;  Η 

ενίσχυση του ανταγωνισμού και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που συνεπάγεται 

την αύξηση των πόρων των ταμείων.

10. Ποια  είναι  η  γνώμη  σας  όσον  αφορά  τις  ρυθμίσεις  για  τις  εργαζόμενες  μητέρες; 

Στηρίζεται  ο  θεσμός της  οικογένειας με αυτά τα μέτρα;  Δε  στηρίζεται  ο  θεσμός  της 
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οικογένειας  με αυτά τα μέτρα γιατί  δεν  προωθούν την ισότητα.  Δεν υπάρχει  μόνο η 

εργαζόμενη μητέρα αλλά και ο εργαζόμενος πατέρας.

11. Πώς  κρίνετε  συνολικά  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  το  ασφαλιστικό  στην  Ελλάδα; 

Προστατεύει και στηρίζει τον εργαζόμενο; Όχι γιατί τον προτρέπει να κινηθεί στα όρια 

της ιδιωτικής ασφάλισης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η περίπτωση της Σουηδίας

Στο  κεφάλαιο  αυτό  θα  παρουσιάσουμε  τη  δομή  του  ασφαλιστικού 
συστήματος στη Σουηδία. Θα γίνει περιγραφή του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος 
της  χώρας,  του  ύψους  των  εισφορών  και  των  παροχών  καθώς  και  των 
χαρακτηριστικών του προγράμματος NDC. Τέλος θα αναφερθούν οι παράγοντες που 
συνετέλεσαν  στην  επιτυχημένη  εφαρμογή  του  συστήματος  και  θα  γίνει  και 
αξιολόγηση του.

3.1 Το παλαιό σύστημα και οι λόγοι που οδήγησαν στη 
μεταρρύθμιση

Η Σουηδία είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ και αποτελεί πρότυπο 

όσον  αφορά  την  οικονομική  της  ανάπτυξη  και  το  επίπεδο  ζωής.  Ένας  τομέας  που 

παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  είναι  αυτός  της  κοινωνικής  ασφάλισης.  Η  Σουηδία 

συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την παροχή κοινωνικής ασφάλισης σε όλους τους 

πολίτες.  Το  σύστημα  της  χώρας  χαρακτηρίζεται  από  το  γεγονός  ότι  αποτελεί  πολιτική 

απόφαση,  είναι  υποχρεωτικό  για  όλους  και  επιτρέπει  την  αναδιανομή  μεταξύ  ομάδων 

κινδύνου. Η Σουηδία αποτελεί απόδειξη ότι το κράτος πρόνοιας δεν είναι μία παρωχημένη 

έννοια  αλλά  αντίθετα  είναι  ένας  από  τους  παράγοντες  που  συντελούν  στην  οικονομική 

ευρωστία  της  χώρας.  Για  αυτό  το  λόγο  άλλωστε  κάποιες  από  τις  πολιτικές  αυτές  έχουν 

υιοθετηθεί από την ΕΕ και γίνεται προσπάθεια εφαρμογής τους και στα υπόλοιπα κράτη-

μέλη.

Η Σουηδία έχει  μακρά ιστορία  στον  τομέα της  κοινωνικής  ασφάλισης.  Η  πρώτη 

κοινωνικό-ασφαλιστική νομοθεσία προέβλεπε μία προαιρετική ασφάλιση ασθενείας. Το 1914 

εισήχθη η  εθνική σύνταξη γήρατος,  το 1947 θεσπίστηκε η  βασική σύνταξη και  το 1960 

αποφασίστηκε  η  παροχή  επικουρικής  σύνταξης.  Το  παλαιό  σύστημα παροχής  συντάξεων 

ήταν αμιγώς αναδιανεμητικό και εγγυημένων παροχών. Το σύστημα αυτό αποτελούνταν από 

ένα βασικό επίδομα (folkpension) που παρέχει ασφάλιση ανεξαρτήτως του προηγούμενου 
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εισοδήματος και ένα πρόγραμμα συμπληρωματικής σύνταξης που συσχετιζόταν με τα έσοδα 

του κάθε ασφαλισμένου (ATP). Ο εργαζόμενος έπρεπε να έχει δουλέψει 30 χρόνια για να 

δικαιούται  πλήρη  σύνταξη  και  το  ποσό  της  σύνταξής  του  υπολογίζονταν  βάσει  των  15 

καλύτερων ετών (Palmer, 2001).

Διάγραμμα 3.1: Σύνθεση των συντάξιμων αποδοχών με το παλαιό σύστημα

πηγή: Annual Report for the pension system, 2003 in Sunden, 2006

Το παλαιό σύστημα περιελάμβανε  και επαγγελματικές συντάξεις οι οποίες κάλυπταν 

περίπου  το  80%  των  εργαζομένων.  Το  ύψος  της  σύνταξης  καθοριζόταν  μετά  από 

διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Οι συντάξεις δεν κάλυπταν μόνο τα 

μέλη  των  συνδικάτων  αλλά  οποιοδήποτε  εργαζόμενο  του  κλάδου.  Υπάρχουν  τέσσερις 

κατηγορίες  επαγγελματικών συντάξεων:  για  τους  εργάτες  στον  ιδιωτικό  τομέα,  για  τους 

διοικητικούς υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα, για τους κρατικούς υπαλλήλους και για τους 

εργαζόμενους  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση.  Μέχρι  το  1990 όλες  οι  συμφωνίες  ήταν τύπου 

εγγυημένων παροχών. Οι συντάξεις  στον ιδιωτικό τομέα ήταν χρηματοδοτούμενες ενώ οι 
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συντάξεις  στο  δημόσιο  τομέα  δεν  ήταν.  Οι  συντάξεις  αυτές  αύξαναν  το  ποσοστό 

αποζημίωσης για το μέσο εργάτη κατά 10% (Klevmarken, 2002).

Ο  υπολογισμός  της  σύνταξης  βάσει  των  15  καλύτερων  ετών  αποδείχθηκε  ότι 

δημιουργούσε αδικίες στην αναδιανομή του εισοδήματος.  Συγκεκριμένα, αυτή η πολιτική 

είχε  ως  αποτέλεσμα  να  μεταφέρονται  χρήματα  από  τους  εργάτες  που  δουλεύουν  πολλά 

χρόνια  με  σχετικά  σταθερές  οικονομικές  απολαβές  στους  εργαζόμενους  που  έχουν  κάνει 

σπουδές και ως εκ τούτου αργούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αλλά οι μισθοί τους 

ακολουθούν έντονα ανοδική πορεία. Ένα ακόμη ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν 

ότι  οι  νέοι  εργαζόμενοι  θεωρούσαν πως το  σύστημα δεν ήταν αξιόπιστο  και  πιθανόν να 

πλήρωναν εισφορές χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν συντάξεις στο μέλλον. Το 

πρόβλημα  αξιοπιστίας  που  άρχισε  να  υφίσταται,  κατέστησε  σαφή  την  ανάγκη  της 

μεταρρύθμισης.

Από το 1984-1990 συστάθηκε μία επιτροπή για το ασφαλιστικό, η οποία δεν μπόρεσε 

να  καταρτίσει  μία  κοινά  αποδεκτή  λύση  αλλά  τόνισε  την  ανάγκη  μεταρρύθμισης  του 

συστήματος.  Το 1991 δημιουργήθηκε μία  ομάδα όπου συμμετείχαν όλα τα κόμματα του 

Κοινοβουλίου,  που  κατέληξε  σε  μία  βιώσιμη  πρόταση  εξασφαλίζοντας  παράλληλα  τα 

συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων πίεσης. Προσαρμόζοντας τις συντάξεις στις τρέχουσες 

δημογραφικές και οικονομικές τάσεις, η ομάδα έλυσε το πιο σημαντικό πρόβλημα. Πέντε από 

τα εφτά κόμματα που αντιπροσώπευαν το 85% των εδρών του Κοινοβουλίου, υπέγραψαν τη 

συμφωνία.  Το  μεγάλο  αποθεματικό  που  υπήρχε  από  το  προηγούμενο  σύστημα  θα 

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (Selen & Stahlberg, 2007).

Το 1994 έγινε μεταρρύθμιση του υπάρχοντος συστήματος καθώς αμφισβητήθηκε η 

βιωσιμότητά  του  (International Social Security Association,  2001).  Τα  προβλήματα  του 

ασφαλιστικού συστήματος οφείλονταν κυρίως στη γήρανση του πληθυσμού. Αυτό είχε ως 
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αποτέλεσμα  ο  αριθμός  των  συνταξιούχων  να  αυξάνεται  συνεχώς  και  οι  υπάρχοντες 

εργαζόμενοι να μην μπορούν να καλύψουν μέσω των εισφορών τους τις τρέχουσες συντάξεις. 

Ένας  ακόμη  λόγος  που  κατέστησε  τη  μεταρρύθμιση  του  συστήματος  αναγκαία  ήταν  η 

οικονομική ύφεση που έπληξε τη Σουηδία στις αρχές του 1990.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο δημογραφικό, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: το 1960 

υπήρχαν 3,3 άνθρωποι που συνεισέφεραν για τις συντάξεις και 2,8 που συνεισέφεραν για τα 

επιδόματα αναπηρίας. Το 2000 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 2,6 και 2. Το 2030 οι προβλέψεις 

έδειχναν  ότι  εφόσον  το  όριο  συνταξιοδότησης  παρέμενε  στα  65,  θα  αναλογούσαν  1,8 

εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο και 1,5 εργαζόμενοι για να παρέχουν εισφορές για καθένα 

που λάμβανε το επίδομα αναπηρίας (Palmer, n.d.) Με βάση αυτά τα στοιχεία ήταν σαφές ότι 

το όριο συνταξιοδότησης έπρεπε να αυξηθεί ή τα επιδόματα να μειωθούν. Αυτά τα μέτρα 

περιελάμβανε το νέο σύστημα.

Η  αναμόρφωση  λοιπόν  του  ασφαλιστικού  συστήματος  αποτελούσε  κοινωνικό 

αίτημα. Οι στόχοι της ήταν:

• η δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων με διαφορετικό ιστορικό εισφορών

• η διαφανής αναδιανομή πλούτου

• η οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα του συστήματος και

• η διαχείριση των αποταμιεύσεων των εργαζομένων να γίνεται πλέον και από 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (Palmer, 2000).

Η μετάβαση από  το  παλαιό  στο  καινούριο  σύστημα ήταν μία  ιδιαίτερα  δύσκολη 

διαδικασία  καθώς  είναι  σαφές  ότι  θίγονται  δικαιώματα  που  μέχρι  τότε  οι  εργαζόμενοι 

θεωρούσαν ως δεδομένα γι’ αυτό και αποφασίστηκε να γίνει σταδιακά. Όσοι έχουν γεννηθεί 

μέχρι και το 1937 θα συνταξιοδοτηθούν με το παλιό σύστημα. Όσοι είναι γεννημένοι από το 

1938 έως και το 1953 θα έχουν μεικτή συνταξιοδότηση. Συγκεκριμένα οι γεννηθέντες το 
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1938 θα συνταξιοδοτηθούν κατά 80% με το παλιό σύστημα και κατά 20% με το νέο σύστημα 

και κάθε επόμενη χρονιά το ποσοστό συνταξιοδότησης με το παλιό σύστημα θα μειώνεται 

κατά 5% και θα αυξάνεται με το αντίστοιχο ποσοστό η συνταξιοδότηση με το νέο σύστημα. 

Τέλος  όσοι  έχουν  γεννηθεί  μετά  το  1954  θα  πάρουν  τη  σύνταξή  τους  βάσει  του  νέου 

συστήματος.

3.2 Δομή και οργάνωση του νέου συστήματος

Το Κοινοβούλιο  και  η  κυβέρνηση ψηφίζουν  νόμους  και  διατάξεις  και  θέτουν  το 

γενικό  πλαίσιο  για  τον  τομέα  της  κοινωνικής  ασφάλισης.  Το  υπουργείο  Υγείας  και 

Κοινωνικών  Υποθέσεων  είναι  υπεύθυνο  σε  κυβερνητικό  επίπεδο  για  τη  λειτουργία  του 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από την ασφάλιση ανεργίας την αρμοδιότητα της 

οποίας έχει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών. Το Υπουργείο έχει 

καθαρά  επιτελικό  χαρακτήρα  με  κύρια  αρμοδιότητα  του  τη  χάραξη  της  σχετικής 

κυβερνητικής πολιτικής και το νομοθετικό έργο. Ακόμη, το υπουργείο είναι υπεύθυνο για 

ερωτήσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και τα θέματα υγείας ενώ το Υπουργείο 

Βιομηχανίας,  Απασχόλησης  και  Επικοινωνιών ασχολείται  με  τα  θέματα  που  αφορούν το 

περιβάλλον εργασίας.

Το  βασικότερο  ρόλο  στο  σύστημα  τον  έχει  το  National Insurance Board (RFV) 

δηλαδή ένας εθνικός οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης που ασχολείται με τη διοίκηση και 

την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης. Το  RFV έχει έδρα τη Στοκχόλμη και 

έχει επικεφαλής ένα Γενικό Διευθυντή με βοηθούς γενικούς διευθυντές αρμόδιους αντίστοιχα 

για  τη  διοίκηση,  τις  διεθνείς  σχέσεις,  την  τεχνολογία,  τους  ανθρώπινους  πόρους  και  τον 

εσωτερικό έλεγχο. Το  RFV λειτουργεί αυτόνομα χωρίς να χρειάζεται υπουργική έγκριση. 

Υπάρχουν 21 τοπικά γραφεία κοινωνικής ασφάλισης που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και 

χειρίζονται  θέματα  που  άπτονται  της  κοινωνικής  ασφάλισης  με  εξαίρεση  τα  ζητήματα 
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ανεργίας.  Η  χρήση  της  τεχνολογίας  βοηθάει  στην  αποτελεσματική  διοίκηση  αυτού  του 

συστήματος  με  7.500  προγράμματα  και  τη  διεκπεραίωση  30  εκατομμυρίων  φακέλων 

αλληλογραφίας κάθε χρόνο. Επίσης αυτό το σύστημα συνεχώς βελτιώνεται ούτως ώστε να 

υπάρχει 24ωρη εξυπηρέτηση των εργαζομένων με προσωπικές συναντήσεις, με τηλεφωνικές 

υπηρεσίες και τη χρήση του διαδικτύου.

Η  Ομοσπονδία  των  Γραφείων  Κοινωνικής  ασφάλισης  (FKF)  είναι  ο  κοινός 

οργανισμός  των  γραφείων  κοινωνικής  ασφάλισης.  Το  Εθνικό  Συμβούλιο  της  Αγοράς 

Εργασίας (AMS) είναι η κεντρική κυβερνητική υπηρεσία για θέματα όπως η ανεργία. Τα 39 

ασφαλιστικά  ταμεία  ανεργίας,  τα  οποία συνδέονται  με  τις  οργανώσεις  των εργαζομένων, 

διαχειρίζονται τα επιδόματα ανεργίας. Η Ομοσπονδία των Ασφαλιστικών Ταμείων Ανεργίας 

είναι ο επαγγελματικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα ασφαλιστικά ταμεία για την ανεργία. 

Όσον  αφορά  τη  διαχείριση  και  τη  χρηματοδότηση  των  ταμείων,  υπάρχει  το  Εθνικό 

Συμβούλιο Φορολογίας (RSV) το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των εισφορών και 

των φόρων που χρηματοδοτούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η Υπηρεσία Πρόσθετης 

Σύνταξης (PPM) ασχολείται με τη διαχείριση του μέρους της σύνταξης που οι εισφορές των 

ασφαλισμένων επενδύονται στο χρηματιστήριο καθώς και με την απόδοση των συντάξεων. 

Τα  Σουηδικά  Ταμεία  Εθνικής  Σύνταξης,  μεταξύ  αυτών  και  το  Πρώτο  Σουηδικό  Ταμείο 

Εθνικής Σύνταξης, είναι υπεύθυνα για τις επενδύσεις των εισφορών του πρώτου πυλώνα.

Η AFA Ασφαλιστική είναι ο οργανισμός που ασχολείται με την ασφάλιση βάσει των 

συλλογικών συμφωνιών και αποτελείται από τρεις ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν 

ασφαλιστική  κάλυψη ζωής,  ασθενείας  και  εργατικών ατυχημάτων.   Η  Alecta διοικεί  και 

διαχειρίζεται τις επικουρικές συντάξεις για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και το 

εμπόριο, βάσει των συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η AMF Pension είναι μια 

ασφαλιστική εταιρεία που δίνει  επικουρικές συντάξεις βάσει  των συλλογικών συμφωνιών 

στους  αυτό-απασχολούμενους.  Οι  SPV και  KPA παρέχουν  τις  συντάξεις  για  τους 

κυβερνητικούς υπαλλήλους  και  τους εργαζομένους στην αυτοδιοίκηση.  Η  Fora Insurance 
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Central είναι μία εταιρεία την οποία ελέγχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Η επιχείρηση αυτή 

συλλέγει και διανέμει τα επιμίσθια για τα συλλογικά προγράμματα ασφάλισης μεταξύ των 

εταιρειών που παρέχουν ασφάλειες.

Όσον  αφορά  την  πρόληψη  ατυχημάτων  και  γενικότερα  τις  συνθήκες  εργασίας 

υπάρχει  μία  σειρά  υπηρεσιών  που  ασχολούνται  με  αυτά  τα  θέματα.  Η  Σουηδική  Αρχή 

Εργασιακού Περιβάλλοντος (AV) είναι η κεντρική κυβερνητική υπηρεσία που ασχολείται με 

ερωτήσεις σχετικά με το περιβάλλον εργασίας και το ωράριο εργασίας. Εκδίδει κανονισμούς 

που συμπληρώνουν το νόμο για το εργασιακό περιβάλλον, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή 

των  κανονισμών περί  ασφάλειας  και  υγείας  και  διεξάγει  ενημερωτικά  και  επιμορφωτικά 

προγράμματα.  Ο  Εθνικός  Οργανισμός  για  την  Εργασιακή  Ζωή  (NIWL)  είναι  το  εθνικό 

κέντρο για την έρευνα όσον αφορά την εργασιακή ζωή, την ανάπτυξη και επιμόρφωση στους 

τομείς της αγοράς εργασίας και σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Το Συμβούλιο Ανάπτυξης 

για τον Κυβερνητικό Τομέα είναι το μεικτό συμβούλιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

και ασχολείται με ζητήματα που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον στο δημόσιο τομέα. Η 

Οργάνωση του Εργασιακού Περιβάλλοντος  είναι  το κέντρο για  ερωτήσεις  σχετικά με το 

εργασιακό  περιβάλλον  που  σκοπό  έχουν  να  προωθήσουν  την  ασφάλεια  στον  εργασιακό 

χώρο.  Η  Οργάνωση  δημοσιεύει  περιοδικά,  βιβλία  και  διανέμει  φυλλάδια  σχετικά  με  τα 

ζητήματα της ασφάλειας και υγιεινής  στον εργασιακό χώρο (The swedish social security 

system)
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3.3 Εισφορές και παροχές του νέου ασφαλιστικού 
συστήματος

Το  RFV παρέχει όλα τα είδη επιδομάτων και καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού. 

Όλοι όσοι κατοικούν στη Σουηδία καλύπτονται από το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Υγείας, 

το οποίο υποστηρίζει τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας που είναι ευθύνη του κράτους. Την 

ευθύνη για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για τους ασθενείς έχουν τα 23 νομαρχιακά 

συμβούλια  και  3  μεγάλοι  δήμοι.  Την  ευθύνη  για  υπηρεσίες  κοινωνικής  πρόνοιας  έχουν 

κυρίως οι δήμοι.

Εάν  κάποιος  ασθενήσει  ή  είναι  αναγκασμένος  να  μείνει  στο  σπίτι  για  φροντίδα 

άρρωστου παιδιού λαμβάνει φορολογητέο ημερήσιο επίδομα που αντιστοιχεί  στο 75% του 

απολεσθέντος εισοδήματος ανάλογα με τη διάρκεια της  απουσίας.  Το επίδομα μπορεί  να 

δίνεται εξολοκλήρου ή σε κάποιο ποσοστό ανάλογα με το βαθμό στον οποίο ο εργαζόμενος 

έχει χάσει την ικανότητά του για εργασία. Για να διευκολυνθεί η επιστροφή στην εργασία 

μετά από ασθένεια, είναι δυνατόν να δοθούν επιδόματα μεταφοράς από και προς τη δουλειά. 

Δίνεται  επίσης επίδομα για ιατρική παρακολούθηση ούτως ώστε να προληφθούν κάποιες 

ασθένειες ή να μειωθεί ο χρόνος ασθένειας. Το επίδομα ασθενείας παρέχεται για απεριόριστο 

χρονικό  διάστημα.  Από  την  έβδομη  μέρα  απουσίας  από  τη  δουλειά  λόγω  ασθένειας 

απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό και ένα πιο λεπτομερές πιστοποιητικό πρέπει να δοθεί μετά 

την εικοστή ένατη ημέρα απουσίας. Τις δύο πρώτες εβδομάδες απουσίας από τη δουλειά ο 

εργοδότης πληρώνει στον εργαζόμενο το μισθό του όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη 

νομοθεσία (sick pay act). Κανένα επίδομα δεν πληρώνεται από την πρώτη μέρα ασθένειας 

εκτός από περιπτώσεις χρόνιας πάθησης. Μετά τις πρώτες δεκαπέντε μέρες απουσίας από τη 

δουλειά, τα χαμένα ημερομίσθια πληρώνονται από το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Ο  ασθενής  επιβαρύνεται  με  αμοιβή  για  ιατρικές  επισκέψεις  και  οποιαδήποτε 

συνταγογραμμένα φάρμακα. Για άτομα που καταβάλλουν σημαντικές δαπάνες για ιατρική 
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θεραπεία και φάρμακα, υπάρχει ένα ανώτατο όριο 2200 λίρες Σουηδίας κατ’ έτος, μετά το 

οποίο η επιπλέον θεραπεία και τα φάρμακα παρέχονται δωρεάν. Στη συνέχεια τα νομαρχιακά 

συμβούλια  μαζί  με  το  Εθνικό  Σύστημα  Ασφάλισης  Υγείας  καταβάλλουν  το  μεγαλύτερο 

μέρος των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης και αμοιβών εργαστηριακών εξετάσεων. 

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη Σουηδία έχουν ασφάλιση ανεργίας διαμέσου των 

συνδικαλιστικών τους ενώσεων ενώ οι άνεργοι που δεν έχουν αυτήν την κάλυψη μπορούν να 

λαμβάνουν  μικρότερο  βοήθημα  σε  μετρητά  από  την  κυβέρνηση.  Υπάρχουν  εκτεταμένα 

κυβερνητικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης,, προστατευόμενης απασχόλησης και 

επιχορηγήσεις επανένταξης για βοήθεια σε ανέργους να βρούνε εργασία.

Τα επιδόματα προς τους γονείς αποτελούν αντιστάθμιση των χρημάτων που χάνουν 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις  όπως η εγκυμοσύνη,  ο  τοκετός και  η φροντίδα άρρωστων 

τέκνων.  Το επίδομα εγκυμοσύνης αντιστοιχεί  στο 80% του χαμένου εισοδήματος και μία 

έγκυος γυναίκα έχει το δικαίωμα να μετατεθεί σε άλλη εργασία εάν η δουλειά της θέτει σε 

κίνδυνο το έμβρυο. Οι γονείς έχουν το νόμιμο δικαίωμα να λάβουν συνολικά 12 μήνες άδεια 

από  την  εργασία  με  αποδοχές,  η  οποία  μπορεί  να  μοιραστεί  μεταξύ  τους  και  να 

χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε πριν από τα όγδοα γενέθλια του παιδιού. Ένας από αυτούς τους 

μήνες  επιφυλάσσεται  ειδικά  για  τον  πατέρα  και  αφαιρείται  αν  ο  τελευταίος  δεν  το 

χρησιμοποιήσει.  Οι  γονείς  επίσης  λαμβάνουν  επίδομα  τέκνου  απαλλαγμένο  από  φόρους 

ισόποσο για καθένα εξ’ αυτών, μέχρι την ηλικία των 16. Τα παιδιά που και μετά την ηλικία 

αυτή σπουδάζουν δικαιούνται επίδομα σπουδών. Στο επίπεδο των πανεπιστημιακών σπουδών 

τα επιδόματα αυτά συνίστανται κυρίως σε δάνεια. Οι δήμοι παρέχουν στα παιδιά ημερήσια 

φροντίδα  και  μετασχολικές  δημιουργικές  δραστηριότητες.  Οικογένειες  με  παιδιά  ηλικίας 

κάτω των 19 έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επίδομα στέγασης καθώς και οι οικογένειες που 

τα παιδιά τους σπουδάζουν. Το επίδομα εξαρτάται από τον αριθμό των τέκνων, το κόστος και 

το μέγεθος του σπιτιού καθώς και από το εισόδημα της οικογένειας. Επίσης νέοι άνθρωποι 

μέχρι  και  28  ετών  χωρίς  παιδιά  έχουν  το  δικαίωμα  να  ζητήσουν  επίδομα.  Στην 
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πραγματικότητα  πάντως  είναι  οι  γονείς  που  μεγαλώνουν  μόνοι  τους  τα  παιδιά,  κυρίως 

μητέρες, που λαμβάνουν το επίδομα στέγασης.

Για  πολλά  χρόνια  η  ασφάλιση  έναντι  εργατικών  ατυχημάτων  ήταν  η  μοναδική 

υποχρεωτική  μορφή  ασφάλισης.  Σήμερα  η  ασφάλιση  έναντι  εργατικών  ατυχημάτων 

λειτουργεί παράλληλα με τα προγράμματα ασθενείας και αναπηρίας. Η ασφάλιση αυτή έχει 

ως στόχο να είναι οι ασφαλισμένοι στην ίδια οικονομική κατάσταση σαν να μην είχε συμβεί 

το ατύχημα. Ένας ασφαλισμένος που η ικανότητα εργασίας του έχει μειωθεί σε μόνιμη βάση 

λόγω εργατικού ατυχήματος θα λαμβάνει ποσά ίσα με το μισθό που κέρδιζε στο παρελθόν. 

Άτομα μεταξύ 16 και 64 ετών τα οποία έχουν μειωμένη ικανότητα εργασίας λόγω ασθένειας, 

ψυχικών ή σωματικών διαταραχών μπορούν να λάβουν ένα προσωρινό ή μόνιμο επίδομα 

αναπηρίας.  Ο αριθμός  των  δικαιούχων αυτού του επιδόματος  έχει  αυξηθεί  σταδιακά  και 

προσεγγίζει το 8% του συνολικού πληθυσμού μεταξύ 16 και 64 ετών. Γι’ αυτό το λόγο η 

διαδικασία απόδοσης επιδόματος αναπηρίας έχει καταστεί πλέον πιο αυστηρή (The swedish 

social security system).

Στη  Σουηδία  ο  γονέας  με  τα  χαμηλότερα  έσοδα  κερδίζει  ορισμένα  συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα  εκτός  και  αν  οι  γονείς  αποφασίσουν  διαφορετικά.  Τα  δικαιώματα  αυτά 

υπολογίζονται με βάση τον πιο ευνοϊκό από τους παρακάτω υπολογισμούς:

• ένα  συμπλήρωμα  που  ισούται  με  το  75%των  μέσων  εσόδων  για  όλους  τους 

ασφαλισμένους

• ένα συμπλήρωμα που ισούται με τα έσοδα του ίδιου του ασφαλισμένου ένα χρόνο 

πριν τη γέννηση του παιδιού

• ένα συμπλήρωμα που αποτελείται από ένα σταθερό ποσό που τιμαριθμοποιείται με 

την πάροδο του χρόνου με το μισθό κατ’ άτομο.

Καθεμία από αυτές τις λύσεις στοχεύει προς ένα συγκεκριμένο τύπο αποδέκτη. Το 

πρώτο μοντέλο καλύπτει ανθρώπους χωρίς έσοδα το διάστημα πριν τη γέννηση του παιδιού. 
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Το δεύτερο μοντέλο αντικαθιστά τα έσοδα του ατόμου που αφήνει την εργασία του ούτως 

ώστε να μείνει στο σπίτι και να προσέχει τα παιδιά. Το τρίτο μοντέλο παρέχει ένα επιπλέον 

επίδομα μετά την επιστροφή στην εργασία (Palmer, 2000). Για κάθε τέκνο, ο γονέας έχει το 

δικαίωμα  τεκμαρτών  εσόδων  επί  τέσσερα  έτη  σύμφωνα  με  το  πιο  ευνοϊκό  από  τα  τρία 

μοντέλα.  Εάν  οι  γυναίκες  συνεχίσουν  να  γεννούν  δύο  παιδιά  και,  όπως  συνηθίζεται, 

αποκτήσουν το δεύτερο παιδί μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, ένα από τα παραπάνω μοντέλα 

θα ισχύσει για 6-7 χρόνια. Υπολογίζεται ότι τα έσοδα της μέσης Σουηδέζας θα αυξηθούν 

κατά 10% λόγω των ετών που έμενε σπίτι και πρόσεχε τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει 

περίπου τον ίδιο αριθμό εργάσιμων ετών όπως και ένας άνδρας. (Palmer, 2000).

Όλα τα  συνταξιοδοτικά  δικαιώματα  που  δεν  προέρχονται  από  εισφορές  (όπως  η 

μητρότητα και ο στρατός) χρηματοδοτούνται από τα γενικά έσοδα των ταμείων. Υπάρχουν 

δύο  σημαντικά  πλεονεκτήματα  σε  αυτόν  τον  τρόπο  χρηματοδότησης.  Πρώτον  τα 

ασφαλιστικά  κόστη  όπως  τα  επιδόματα  ασθενείας  και  ανεργίας  χρεώνονται  στους 

λογαριασμούς ασθενείας και ανεργίας αντίστοιχα όπου ανήκουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν 

επιβαρύνεται το σύστημα παροχής συντάξεων με έξοδα που δεν ανήκουν σε αυτό. Δεύτερον 

με  αυτό  το  σύστημα  οποιεσδήποτε  αλλαγές  στο  πρόγραμμα  κοινωνικής  ασφάλισης  δε 

συνεπάγονται μεταρρυθμίσεις και του συστήματος συνταξιοδότησης. (Klevmarken, 2002).

Το  NDC σύστημα  έχει  ένα  αποθεματικό  το  οποίο  χρηματοδοτεί  το 

πρόγραμμα όταν δημιουργούνται  έκτακτα γεγονότα ή μεγάλες αυξήσεις  στον αριθμό των 

συνταξιούχων. Το παλαιό  ATP σύστημα είχε συσσωρεύσει αποθεματικά που το 2000 ήταν 

ίσα με το 25% του ΑΕΠ. Τα χρήματα αυτά έχουν μεταφερθεί στο νέο NDC σύστημα και θα 

βοηθήσουν τη χρηματοδότησή του κατά τη μεταβατική περίοδο οπότε θα συνταξιοδοτηθεί η 

γενιά του 1940  (Klevmarken, 2002).

Οι δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση  αξίζουν το 16% του ΑΕΠ και φτάνουν στο 

ποσό των 360 δις. Λιρών Σουηδίας το χρόνο, με το μεγαλύτερο ποσοστό 50% να πηγαίνει 

στις συντάξεις, το 30% στις παροχές ασθένειας, με 15% παροχές μητρότητας και παιδιών, με 
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3%  σε  άλλες  παροχές  και  μόνο  το  2%  σε  δαπάνες  διοίκησης.  Με  βάση  την  αρχή  της 

αναπλήρωσης του εισοδήματος οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν το 20-25% του 

οικογενειακού  προϋπολογισμού.  Η χρηματοδότηση της  κοινωνικής  ασφάλισης  γίνεται  με 

εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων και από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω των φόρων. 

Ως  προς  την  κατανομή  τους  ανά  πηγή  χρηματοδότησης  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  59% 

προέρχεται από εργοδοτικές εισφορές, το 16% από εισφορές εργαζομένων, το 17% από τον 

κρατικό προϋπολογισμό και το 8% από την αξιοποίηση των κεφαλαίων.

3.4 Η δομή του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος

Το  σύστημα  συντάξεων  στη  Σουηδία  αποτελείται  από  τρεις  πυλώνες.  Ο  πρώτος 

πυλώνας αποτελείται με τη σειρά του από τρεις βαθμίδες και η συμμετοχή σε αυτόν είναι 

υποχρεωτική για τους ασφαλισμένους. Το πρώτο κομμάτι είναι η εγγυημένη σύνταξη (GP) 

που είναι ένα σταθερό επίδομα για όλους όσους κατοικούν στη Σουηδία επί 40 έτη και είναι 

άνω  των  65  ετών.  Το  πρόγραμμα  αυτό  χρηματοδοτείται  μέσω  της  φορολογίας  που 

επιβάλλεται. Συνδέεται επίσης με τα εισοδήματα των ασφαλισμένων καθώς μόνοι όσοι δεν 

έχουν δικαίωμα να λάβουν σύνταξη λόγω εργασίας δικαιούνται όλο το ποσό της εγγυημένης 

σύνταξης.  Για  τους  ανθρώπους  που  δικαιούνται  μία  σύνταξη  λόγω  εργασίας  αλλά  αυτή 

ανέρχεται  σε  ποσό  μικρότερο  του  σταθερού  εγγυημένου  ποσού,  το  πρόγραμμα  GP 

συμπληρώνει το ποσό αυτό. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι που πλήρωναν εισφορές έστω 

και μικρές, λαμβάνουν ένα μεγαλύτερο ποσό από τους ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου 

εισοδήματα και βρίσκονται σε άσχημη οικονομική κατάσταση.

 Το δεύτερο κομμάτι  του πρώτου  πυλώνα είναι  η  σύνταξη που  συνδέεται  με  το 

εισόδημα των ασφαλισμένων (ATP) . Η σύνταξη αυτή χρηματοδοτείται μέσω των εισφορών 

που πληρώνουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Οι εισφορές αυτές αναλογούν στο 18,5% 

του συντάξιμου εισοδήματος. Το 16% του ποσού αυτού χρησιμοποιείται για τη λειτουργία 

71



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η περίπτωση της Σουηδίας

του διανεμητικού προγράμματος (PAYG). Οι εισφορές συλλέγονται και τους αποδίδεται ένα 

ποσοστό απόδοσης. Η ηλικία συνταξιοδότησης είναι ευέλικτη με κατώτατο όριο τα 61 χρόνια 

και ανώτατο όριο τα 67 έτη.

Το  τρίτο  κομμάτι  του  δημόσιου  συστήματος  συνταξιοδότησης  αποκαλείται 

Πρόγραμμα  Πρόσθετης  Σύνταξης  (Premium Pension Scheme).  Το  υπόλοιπο  2,5%  των 

συνολικών  εισφορών  (από  το  18,5%)  πηγαίνει  στους  προσωπικούς  πλήρως-

χρηματοδοτούμενους λογαριασμούς. Αυτό το κομμάτι των πόρων είναι επίσης υποχρεωτικό 

και συλλέγεται από τις υπεύθυνες δημόσιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια οι πόροι αυτοί δίνονται 

σε ιδιώτες διαχειριστές οι οποίοι έχουν λάβει την κρατική έγκριση για διαχείριση κεφαλαίων 

και επενδύσεις. Για τους εργαζομένους που δεν επιθυμούν  να δώσουν τις εισφορές τους σε 

ιδιώτες,  υπάρχει  δυνατότητα  διαχείρισης  του  κεφαλαίου  υπό  κρατική  διοίκηση.  Ως 

αποτέλεσμα  της  μεταρρύθμισης,  οι  δαπάνες  για  τις  συντάξεις  θα  αυξηθούν  με  ιδιαίτερα 

χαμηλούς ρυθμούς στο μέλλον: από 9% το 2000 σε 10,7% το 2050. τα αποθεματικά που 

υπήρχαν στα ταμεία από το παλαιό πρόγραμμα AP θα βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργία 

του πρώτου πυλώνα.

Ο  δεύτερος  πυλώνας  αποτελείται  από  συμπληρωματικές  και  ημι-υποχρεωτικές 

χρηματοδοτούμενες συντάξεις. Αυτά είναι επαγγελματικά προγράμματα που βασίζονται στις 

συλλογικές συμφωνίες  και καλύπτουν περίπου το 90% των εργαζομένων. Οι εισφορές είναι 

από  2%  έως  5%  του  μισθού.  Η  μέθοδος  χρηματοδότησης  μπορεί  να  είναι  δεδομένων 

εισφορών είτε δεδομένων παροχών. Το 2000 οι επαγγελματικές συντάξεις αποτελούσαν το 

17% των συνολικών  δαπανών  για  τις  συντάξεις.  Η  συμμετοχή  στον  τρίτο  πυλώνα  είναι 

εθελοντική  και  ουσιαστικά  ο  τρίτος  πυλώνας  είναι  η  αποταμίευση  κεφαλαίων  από  τους 

εργαζομένους και η επένδυση των πόρων αυτών σε ασφαλιστικά ταμεία ή η επένδυσή τους 

από  ασφαλιστικές  εταιρείες.  Ουσιαστικά  δίνονται  φορολογικά  κίνητρα  ούτως  ώστε  οι 

εργαζόμενοι να αποταμιεύουν καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι νεαροί ασφαλισμένοι έχουν την 

τάση να ξοδεύουν  το  μισθό τους  και  να μην  προνοούν για  το  μέλλον.  Άλλωστε  το  νέο 
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σύστημα έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τις προσωπικές πρωτοβουλίες και οι ασφαλισμένοι να 

έχουν την αίσθηση ότι σε μεγάλο βαθμό  διαχειρίζονται οι ίδιοι τα κεφάλαιά τους. Το 2000 ο 

τρίτος πυλώνας αντιπροσώπευε μόλις το 4% των συνολικών δαπανών για τις συντάξεις ενώ 

οι δαπάνες για τους δύο πρώτους πυλώνας ισοδυναμούν με το 62% του ΑΕΠ (David Natali, 

2004).

Η εφαρμογή του νέου συστήματος ξεκίνησε το 1995, όταν οι εισφορές του δεύτερου 

πυλώνα τοποθετήθηκαν σε ένα κοινό λογαριασμό. Τα καινούρια πληροφοριακά συστήματα 

που χρησιμοποιήθηκαν συνέβαλλαν σημαντικά στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης καθώς 

υπήρχε η δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Οι καινούριοι 

λογαριασμοί  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  το  NDC πρόγραμμα  του  πρώτου  πυλώνα 

βασίστηκαν στα στοιχεία που υπήρχαν από το 1960. Αφού έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές
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Διάγραμμα 3.2: Η δομή του νέου συστήματος συνταξιοδότησης

πηγή: Natali, 2004
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στους λογαριασμούς, αποστάλθηκαν τα δελτία των προσωπικών λογαριασμών σε όλο τον 

πληθυσμό το 1999.

Οι  ασφαλισμένοι  έκαναν  τις  πρώτες  τους  επενδύσεις-στα  πλαίσια  του  δεύτερου 

πυλώνα-  το  φθινόπωρο  του  2000.  είχαν  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουν  μεταξύ  500 

χαρτοφυλακίων  για  να  επενδύσουν  τα  κεφάλαιά  τους.  Στη  συνέχεια   θα  συλλέγονται  οι 

εισφορές της επόμενης χρονιάς και οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το 

χαρτοφυλάκιο που είχαν επιλέξει. Το 2001 πληρώθηκαν οι πρώτες παροχές με βάση το νέο 

σύστημα. Οι δικαιούχοι ήταν ασφαλισμένοι  που γεννήθηκαν το 1938 και είχαν δικαίωμα 

συνταξιοδότησης στα 63 έτη.  Η πρώτη μεγάλη ηλικιακή ομάδα  που έλαβε τη σύνταξη και 

τα  λοιπά  επιδόματα  βάσει  του  νέου  συστήματος  ήταν  η  γενιά  του  1938  που 

συνταξιοδοτήθηκε κανονικά στα 65 τους χρόνια δηλαδή το 2003.

Η μεταρρύθμιση επηρέασε σημαντικά και το δεύτερο πυλώνα. Οι παροχές βάσει των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων ήταν προγράμματα εγγυημένων παροχών.  Με την αλλαγή 

του δημοσίου συστήματος, τα προγράμματα αυτά  μετατράπηκαν σε εγγυημένων  εισφορών. 

Η μεταρρύθμιση ξεκίνησε το 1998 με τους διοικητικούς υπαλλήλους και στο τέλος του 2000 

ολοκληρώθηκε (Palmer, 2000).

3.5 Χαρακτηριστικά του προγράμματος NDC

Η βασική  ιδέα  που  διέπει  ένα  διανεμητικό  σύστημα  καθορισμένων  εισφορών με 

προσωπικούς  ονομαστικούς  λογαριασμούς (NDC)  είναι  η  ίδια  με  αυτήν  ενός  απλού 

διανεμητικού  συστήματος  εγγυημένων εισφορών.  Οι  εισφορές  που  αντιστοιχούν  σε  κάθε 

εργαζόμενο με βάση το μισθό του σημειώνονται σε ένα προσωπικό λογαριασμό. Οι τιμές 

αυτού  του  λογαριασμού  αντιπροσωπεύουν  απαιτήσεις  για  μελλοντική  σύνταξη.  Η 

χρηματοδότηση δε γίνεται εκ των προτέρων σε αντίθεση με τα συνηθισμένα προγράμματα 
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εγγυημένων εισφορών. Για αυτό το λόγο λέμε ότι το σύστημα είναι ονομαστικών εγγυημένων 

εισφορών (NDC). Αντιθέτως, οι εισφορές που μπαίνουν στο σύστημα χρησιμοποιούνται για 

να  χρηματοδοτηθούν  οι  τρέχουσες  συνταξιοδοτικές  υποχρεώσεις,  όπως  σε  κάθε  κλασικό 

διανεμητικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει διότι πρέπει να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις προς 

τους  συνταξιούχους  των  οποίων  οι  εισφορές  είχαν  δοθεί  τότε  για  να  εξυπηρετηθούν  οι 

τρέχουσες συντάξεις .

Η αξία του λογαριασμού του κάθε ασφαλισμένου στο τέλος του έτους ισούται με την 

αξία των εισφορών της συγκεκριμένης χρονιάς συν τις εισφορές της προηγούμενης χρονιάς 

που  έχουν  τιμαριθμοποιηθεί  με  βάση  το  ρυθμό  ανάπτυξης  των  εσόδων.  Η  συνεχής 

τιμαριθμοποίηση  των  εισφορών  όλων  των  ετών  συνεπάγεται  ότι  οι  εισφορές  των 

προηγούμενων ετών έχουν την ίδια σχετική βαρύτητα με τις εισφορές των επόμενων ετών. 

Επομένως η  πρόσοδος υπολογίζεται  διαιρώντας  το  κεφάλαιο  που υπάρχει  τη  στιγμή που 

συνταξιοδοτείται ο ασφαλισμένος δια το μέσο όρο του προσδοκώμενου βίου που είναι κοινός 

για άνδρες και γυναίκες της συγκεκριμένης γενιάς. Ο υπολογισμός ενός κοινού συντελεστή 

για το προσδόκιμο ζωής είναι ένα μέτρο υπέρ των γυναικών καθώς ο μέσος όρος ζωής των 

γυναικών είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο των ανδρών.

Η δημογραφική αστάθεια που προκαλείται από τη συνεχή αύξηση του μέσου όρου 

ηλικίας εξισορροπείται λοιπόν από την αλλαγή του συντελεστή για το προσδόκιμο ζωής κάθε 

γενιάς.  Επομένως,  ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί  να αντιμετωπίσει την αύξηση του μέσου 

όρου ζωής είτε δίνοντας υψηλότερες εισφορές στα ταμεία είτε συνεχίζοντας να εργάζεται για 

μεγαλύτερο  χρονικό  διάστημα.  Η  πρόσοδος  των  ασφαλισμένων  περιλαμβάνει  και  ένα 

τεκμαρτό πραγματικό ποσοστό απόδοσης της τάξεως του 1,6%. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται 

εξαρχής μεγαλύτερη αξία στο κεφάλαιο των ασφαλισμένων και τους παρέχει υψηλότερες 

παροχές από αυτές που θα λάμβαναν εφόσον λειτουργούσε ένα αμιγώς εγγυημένων εισφορών 

πρόγραμμα. Το ποσό της προσόδου όμως δεν είναι  εξαρχής καθορισμένο καθώς παροχές 

προσαρμόζονται  βάσει  του  Δείκτη  Τιμών  Καταναλωτή  και  της  διαφοράς  μεταξύ  της 
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πραγματικής αύξησης των εσόδων και του 1,6% που χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η 

πρόσοδος.

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί εάν είναι καλύτερο για τους ασφαλισμένους να δίνεται 

το τεκμαρτό πραγματικό ποσοστό απόδοσης του 1,6% ή οι συντάξεις να τιμαριθμοποιούνται 

με βάση την άνοδο των μισθών. Η δεύτερη λύση ουσιαστικά σημαίνει ότι οι συντάξεις θα 

συνδεθούν  με  την  άνοδο του  πληθωρισμού  καθώς  με  βάση την  ευρωπαϊκή  πολιτική  για 

μακροοικονομική  σταθερότητα  οι  αυξήσεις  στους  μισθούς  αυξάνονται  όσο  και  ο 

προσδοκώμενος  πληθωρισμός.  Η  λύση  του  τεκμαρτού  πραγματικού  ποσοστού  απόδοσης 

ουσιαστικά έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουν οι ασφαλισμένοι μεγαλύτερες συντάξεις στην 

αρχή της  συνταξιοδότησής τους ενώ η σύνδεση των συντάξεων με τους μισθούς θα είχε 

μεγαλύτερα οφέλη για τους ασφαλισμένους αλλά προς το τέλος της ζωής τους. Η απόφαση 

λοιπόν πάρθηκε με βάση το γεγονός ότι οι άνθρωποι προτιμούν να έχουν περισσότερα έσοδα 

στο παρόν παρά να έχουν μεγαλύτερα μελλοντικά οφέλη  (Palmer, 2000).

Καθώς  ο  πρώτος  πυλώνας  παραμένει  κατά  βάση  ένα  PAYG σύστημα,  αυτό 

συνεπάγεται ότι είναι ευαίσθητο σε δημογραφικές αλλαγές. Συγκεκριμένα δύο στοιχεία του 

συστήματος  μπορούν  να  προκαλέσουν  οικονομική  αστάθεια:  η  τιμαριθμοποίηση  των 

επιδομάτων με βάση την αύξηση του μέσου μισθού και η χρήση σταθερών διαιρετών κατά 

τον  υπολογισμό  του  ποσού  της  σύνταξης.  Για  να  αντιμετωπιστούν  αυτές  οι  πηγές 

οικονομικής αστάθειας, οι Σουηδοί εισήγαγαν ένα μηχανισμό αυτόματης εξισορρόπησης του 

συστήματος. Όποτε ενεργοποιείται ο μηχανισμός εξισορρόπησης, οι συντάξεις καθώς και τα 

δικαιώματα συνταξιοδότησης δεν ακολουθούν την αύξηση των μισθών αλλά αυξάνονται με 

μικρότερο  ρυθμό  έως  ότου  το  σύστημα  επανέλθει.  Ο  μηχανισμός  εξισορρόπησης 

ενεργοποιείται αυτόματα και δεν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη ενέργεια από την πολιτική 

ηγεσία.  Με αυτόν  τον  τρόπο ελαχιστοποιείται  ο  κίνδυνος  χειραγώγησης  του συστήματος 

(Sunden, 2006).
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Ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  χαρακτηριστικά  του  προγράμματος  NDC είναι  ότι 

αποτελεί ένα δίκαιο σύστημα. Εάν δύο άνθρωποι εργάζονται σε δουλειές με ίδιο επίπεδο 

μισθών, μεγαλύτερη σύνταξη θα πάρει όποιος εκ των δύο εργαστεί για περισσότερα έτη και 

ως εκ τούτου συνεισφέρει περισσότερες εισφορές. Ακόμη ένας εργαζόμενος με υψηλό μισθό 

λόγω  περισσότερων  τυπικών  προσόντων  που  είναι  γεννημένος  την  ίδια  χρονιά  και 

συνταξιοδοτηθεί την ίδια χρονιά με έναν άλλο εργαζόμενο με χαμηλότερο μισθό, θα λάβει 

και υψηλότερη σύνταξη (Palmer, 2000).

Οι ονομαστικοί λογαριασμοί λειτουργούν με τον προαναφερθέντα τρόπο έως ότου ο 

εργαζόμενος  αποφασίσει  να  συνταξιοδοτηθεί  εφόσον  έχει  περάσει  το  ελάχιστο  όριο 

συνταξιοδότησης.  Οι  ασφαλισμένοι  είναι  ελεύθεροι  να  επιλέξουν  μερική  ή  ολική 

συνταξιοδότηση. Στη Σουηδία μπορούν να επιλέξουν να πάρουν το 25% είτε το 50% είτε το 

75% ή το σύνολο της σύνταξης. Όταν ο ασφαλισμένος επιλέγει τη μερική συνταξιοδότηση 

μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται  και να συλλέγει επιπλέον εισφορές, αυξάνοντας με αυτόν 

τον τρόπο το ποσό της συνολικής συνταξιοδότησης. Ο επαναπροσδιορισμός του ποσού της 

σύνταξης μπορεί να γίνει αλλεπάλληλες φορές (Klevmarken, 2002).

Ουσιαστικά  το  πρόγραμμα  NDC  καθιστά  τη  σταδιακή  αποχώρηση  από  τον 

εργασιακό βίο εφικτή. Σε θέσεις εργασίας όπου η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι ο κανόνας 

παρά  η  εξαίρεση,  τα  επαγγελματικό  προγράμματα  παρέχουν  ποικίλες  επιλογές  για 

προγραμματισμένη  αποχώρηση   από  την  εργασία  που  μπορούν  να  συνδυαστούν  με  τα 

επιδόματα της κοινωνικής ασφάλισης . Τέλος υπάρχει μία τάση στη Σουηδία όπως και σε 

άλλες  χώρες  οι  εργοδότες  να  αποζημιώνουν  τους  εργαζομένους  προτού  φθάσουν  στα 

συντάξιμα χρόνια. Η πρακτική αυτή αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για την αύξηση των ορίων 

ηλικίας ούτως ώστε η διαδικασία αυτή να καθίσταται πιο ακριβή  και οι εργοδότες μαζί με 

τους εργαζομένους να έχουν ως ορίζοντα μία μεγαλύτερη ηλικία συνταξιοδότησης (Palmer, 

2000).
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3.6 Ο δεύτερος πυλώνας

Το μοντέλο που έχει επιλέξει η Σουηδία έχει διαχωρίσει συνταγματικά τη φάση της 

αποταμίευσης του κεφαλαίου από τη φάση της απόδοσης της σύνταξης. Έχει ιδρυθεί μία 

ξεχωριστή  αρχή,  η  Υπηρεσία  Πρόσθετης  Σύνταξης  (PPM)  η  οποία  λειτουργεί  ως 

εκκαθαριστήριο επιταγών κατά τη φάση των καταθέσεων και αποτελεί το φορέα παροχής 

προσόδων  κατά  τη  φάση  της  συνταξιοδότησης  (Palmer,  2000).  Η  Υπηρεσία  Πρόσθετης 

Σύνταξης  (PPM)  ιδρύθηκε  το  1998.  Η  πλέον  σημαντική  αρμοδιότητά  της  ήταν  να 

κατασκευάσει το πληροφοριακό σύστημα για την επένδυση των κεφαλαίων και η διαχείριση 

των προσωπικών λογαριασμών των ασφαλισμένων σε καθημερινή βάση. Οι σημαντικότερες 

ευθύνες της Υπηρεσίας είναι:

• η υπογραφή συμφωνιών με ταμεία που συμμετέχουν στη διαχείριση των κεφαλαίων

• η πραγματοποίηση συνολικών αγορών σε σχέση με τα συμμετέχοντα ταμεία

• η συλλογή και διάχυση πληροφοριών σε καθημερινή βάση όσον αφορά τις αξίες των 

μετοχών των ταμείων

• η διατήρηση των προσωπικών λογαριασμών των ασφαλισμένων και 

• η παροχή των ασφαλιστικών προϊόντων όπως αυτά καθορίζονται από το νόμο

Κατά  κανόνα,  δεν  υπάρχει  ανώτατο  όριο  στον  αριθμό  των  ταμείων  που  ο 

ασφαλισμένος  μπορεί  να  έχει  μετοχές  σε  οποιαδήποτε  στιγμή.  Ούτε  υπάρχει  όριο  στον 

αριθμό των συναλλαγών που μπορεί να κάνει ο ασφαλισμένος. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 

του συστήματος το κόστος των ταμείων επιμερίστηκε ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Το 2000 μόνο ο μισός πληθυσμός της χώρας είχε επενδύσει κεφάλαια οπότε για ένα μεγάλο 

αριθμό ασφαλισμένων αυτή θα αποτελούσε μία καινούρια εμπειρία. Στο μέλλον προβλέπεται 

να υπάρχει ένας ανώτατος αριθμός συναλλαγών και όποιος υπερβεί αυτόν τον αριθμό θα 

χρεώνεται για τις επιπλέον συναλλαγές (Palmer, 2000).
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Η Υπηρεσία Πρόσθετης Σύνταξης (PPM) θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Εθνικού 

Συμβουλίου Φορολογίας που συλλέγει τις εισφορές, του Εθνικού Γραφείου για τα Χρέη που 

επενδύει  τα  κεφάλαια  των  ταμείων  έως  ότου  οι  ασφαλισμένοι  αποφασίσουν  τον  τρόπο 

διαχείρισης  των  κεφαλαίων  τους  και  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Κοινωνικής  Ασφάλισης  όπου 

καταγράφονται  νέες  εισφορές.  Επιπλέον  η  Υπηρεσία  Πρόσθετης  Σύνταξης  (PPM) 

συνεργάζεται και με τα τοπικά γραφεία κοινωνικής ασφάλισης για κατ’ ιδίαν επίλυση των 

προβλημάτων των ασφαλισμένων (Palmer, 2000).

Διάγραμμα 3.3.  Δομή και λειτουργία του 2ου πυλώνα

Οι εισφορές για τους εργάτες είναι το 3% των εσόδων τους και για τους υπαλλήλους 

της δημοτικής διοίκησης φτάνει το 4,5% των εσόδων τους ανάλογα και με τις συμβάσεις 

εργασίας (Palmer 2000, 2001  and 2002  quoted in Klevmarken, 2002). Οι εργαζόμενοι που 

γεννήθηκαν το 1943 και αποτελούν την πρώτη γενιά που καλύπτεται από τη νέα νομοθεσία 

θα λάβουν τη σύνταξή τους  εξ’ ολοκλήρου σχεδόν με το σύστημα των εγγυημένων παροχών 

80



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η περίπτωση της Σουηδίας

(9,5%) ενώ για όσους γεννήθηκαν το 1972 το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 0,5% . Το ποσό 

που πληρώνουν οι εργαζόμενοι για το πρόγραμμα εγγυημένων εισφορών είναι το 2,3% από 

την ηλικία των 23 και αυξάνεται  κατά 1,9% στα 28.  Με αυτόν τον τρόπο στα μέσα της 

δεκαετίας του 2030 οι συμβάσεις του δεύτερου πυλώνα για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους 

θα είναι αμιγώς ένα πρόγραμμα εγγυημένων εισφορών (Klevmarken, 2002).

Το 2000 οι  Σουηδοί επέλεξαν για  πρώτη φορά με ποιο τρόπο θα επενδύσουν τις 

εισφορές στο πρόγραμμα εγγυημένων εισφορών του δημόσιου συστήματος συνταξιοδότησης. 

Η Υπηρεσία Πρόσθετης Σύνταξης (PPM) απέστειλε ένα κατάλογο με  όλα τα ταμεία  και 

μερικές  βασικές  πληροφορίες  για  το  καθένα.  Το  67%  των  ασφαλισμένων  που  είχαν  το 

δικαίωμα να κάνουν επενδύσεις, το πράξαν. Οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι που ανέρχονται σε 

1,4 εκατομμύρια δεν έκαναν οι ίδιοι την επένδυση αλλά οι εισφορές τους επενδύθηκαν στο 

προεπιλεγμένο ταμείο που είχε ορίσει η PPM (Klevmarken, 2002).

3.7 Παράγοντες επιτυχίας και αξιολόγηση του νέου 
συστήματος

Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις όσον αφορά τους παράγοντες που συνέβαλαν στην 

επιτυχία  της  μεταρρύθμισης  του  ασφαλιστικού  συστήματος  στη  Σουηδία.  Στην  αρχή  η 

κοινωνία ήταν επιφυλακτική ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές. Το ασφαλιστικό σύστημα 

είχε λειτουργήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι τότε και ήταν δύσκολο να πειστούν οι 

πολίτες για τη χρησιμότητα των αλλαγών. Σύμφωνα με το  Borg (2005, αναφέρεται στους 

Selen & Stahlberg, 2007) κάθε ριζική μεταρρύθμιση απαιτεί:

• το πρόβλημα να τεθεί στην πολιτική ατζέντα

• να παρουσιαστεί μία εναλλακτική λύση

• να ληφθεί μία απόφαση και 

• να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία
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Στην περίπτωση της Σουηδίας το θέμα τέθηκε στην πολιτική ατζέντα από το 1984 και 

για  αρκετά χρόνια η  αρμόδια επιτροπή επεξεργαζόταν το νέο σύστημα που θα πρότεινε. 

Τελικά το νέο πρόγραμμα δεν περιείχε όλες τις προτάσεις της επιτροπής καθώς προέκυψε 

μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Συγκεκριμένα 

οι  Σοσιαλδημοκράτες  κατάφεραν  να  περάσουν  την  άποψή  τους  ότι  το  νέο  ασφαλιστικό 

σύστημα έπρεπε να περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, τα δεξιά 

κόμματα  πέτυχαν  περιορισμό  της  αναδιανομής  των  εισοδημάτων.  Μέσα  από  αυτή  τη 

διαδικασία εξασφαλίστηκε μία άνετη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο της τάξεως του 85%.

Ένας ακόμη παράγοντας που βοήθησε στη μεταρρύθμιση και ορθή εφαρμογή του 

συστήματος ήταν και η συναίνεση των κοινωνικών εταίρων. Παρόλο που δεν έλαβαν μέρος 

στις διαπραγματεύσεις για τη μορφή του νέου συστήματος, οι θέσεις τους λήφθηκαν υπόψη 

και τους ανατέθηκαν αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα τα εργατικά συνδικάτα διοικούν τα ταμεία 

ανεργίας και λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις.  Γενικά η θέση των κοινωνικών εταίρων 

είναι  ιδιαίτερα σημαντική στη Σουηδία (EIROnline,  2005)  Οι  Selen &  Stahlberg,  (2007) 

υποστηρίζουν ότι η επιτυχία του νέου συστήματος οφείλεται στο γεγονός ότι οι κερδισμένοι 

από τις μεταρρυθμίσεις είναι περισσότεροι από τους χαμένους. Στη μελέτη τους συγκρίνουν 

τις  εισφορές και  τις  παροχές  με το παλαιό και  το νέο σύστημα και  αποδεικνύουν ότι  το 

ποσοστό των κερδισμένων είναι  αρκετά μεγαλύτερο από το  ποσοστό των  χαμένων αλλά 

μειώνεται διαχρονικά. Τονίζουν ακόμη το γεγονός ότι οι εισφορές μειώνονται περισσότερο 

από  όσο  μειώνονται  οι  προσδοκώμενες  συντάξεις  είναι  ένας  λόγος  αποδοχής  της 

μεταρρύθμισης από τους εργαζομένους.
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Πίνακας 3.1. Αριθμός κερδισμένων και μη-κερδισμένων από τη μεταρρύθμιση του 1999. 

Ρυθμός ανάπτυξης  g=0.02, ρυθμός απόδοσης  r= 0.0325, σε χιλιάδες και για διάφορες 

ηλικιακές ομάδες

Ηλικία Μη-
κερδισμένοι

Κερδισμένοι Σύνολο Ποσοστό 
κερδισμένων

18-29α 0 1304 1304 1
30-39 0 1293 1293 1
40-49 8 1179 1181 1
50-59 439 783 1222 0.64
60-65 451 36 507 0.07
18-65β 898 4595 5506 0.83
18-65 και άνωβ 2395 4595 7003 0.66
α  Δεν υπάρχουν στοιχεία εισοδήματος για τις ηλικίες 18-21. Υποθέσαμε ότι οι ηλικιακές 
αυτές σειρές είναι κερδισμένοι όπως και οι ηλικίες 22-29
β  Η μεταρρύθμιση δεν επηρεάζει τα άτομα άνω των 62 ετών. Συμπεριλαμβάνονται στη 
στήλη των μη-κερδισμένων, έτσι παρέχεται ένα χαμηλότερο όριο για την αναλογία των 
κερδισμένων

πηγή:Selen & Stahlberg, 2007

Διάγραμμα 3.4: Η αναλογία των κερδισμένων από ηλικίες 18+ όταν οι νέοι κανόνες θα 

εφαρμοστούν. Ρυθμός ανάπτυξης g=0.02, ρυθμός απόδοσης r= 0.0325
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πηγή: Selen & Stahlberg, 2007
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Το νέο σύστημα συνταξιοδότησης είναι περισσότερο βιώσιμο από το παλαιό. Είναι 

πιθανόν το ποσό των εισφορών να διατηρηθεί στο 18.5%. εάν η οικονομία αυξάνεται με 3% ή 

περισσότερο είναι  επίσης πιθανό το ποσοστό συνεισφοράς να μειωθεί.  Φυσικά υπάρχουν 

συνέπειες  τις  οποίες  θα πληρώσουν  οι  συνταξιούχοι.  Με το σημερινό ρυθμό ανάπτυξης 

δηλαδή γύρω στο 2% ο ρυθμός αναπλήρωσης του εισοδήματος  μειώνεται  και εάν ο ρυθμός 

ανάπτυξης  ακολουθήσει  πτωτική  πορεία,  το  ίδιο  θα  γίνει  και  με  τις  συντάξεις.  Η  πιο 

σημαντική αλλαγή είναι  ότι τον κίνδυνο από το μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης, τις  χαμηλές 

αποδόσεις  των  χρηματαγορών  καθώς  και  το  αυξημένο  προσδόκιμο  ηλικίας  τον 

αναλαμβάνουν οι συνταξιούχοι και όχι οι εργαζόμενοι (Klevmarken, 2002).

Ακόμη και στο νέο σύστημα υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να το επηρεάσουν 

αρνητικά. Ο πρώτος παράγοντας είναι ο υπολογισμός του προσδόκιμου ζωής  με βάση τα 

σημερινά στοιχεία και όχι μελλοντικές προβλέψεις.  Αυτό συνεπάγεται ότι εάν μελλοντικά 

αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής, συντάξεις που θα δίνονται στα 65 έτη θα είναι μεγαλύτερες από 

όσο  θα  έπρεπε  και  θα  δημιουργηθεί  πρόβλημα  βιωσιμότητας  των  ταμείων.  Ο  δεύτερος 

παράγοντας αστάθειας του συστήματος είναι ότι οι συντάξεις τιμαριθμοποιούνται με βάση 

την αύξηση του μέσου μισθού και όχι με βάση των αριθμό των ασφαλισμένων. Σε περίπτωση 

λοιπόν που οι εργαζόμενοι μειωθούν ενώ οι μισθοί αυξηθούν, η ισορροπία μεταξύ εισφορών 

και συντάξεων θα διαταραχθεί (Klevmarken, 2002). Το νέο σύστημα δίνει τη δυνατότητα 

στους ασφαλισμένους να επενδύουν τα χρήματά τους σε ένα πλήθος ταμείων,  γεγονός που 

συνεπάγεται όμως και υψηλά διαχειριστικά κόστη. Γι’ αυτό το λόγο θα ήταν προτιμότερο ένα 

σύστημα  με  λιγότερες  επενδυτικές  επιλογές  που  θα  επωφελούνταν  από  τις  οικονομίες 

κλίμακας που θα προέκυπταν (Sunden, 2006).

Μετά  τη  μεταρρύθμιση  του  συνταξιοδοτικού,  οι  ασφαλισμένοι  έχουν  μεγαλύτερη 

ευθύνη όσον αφορά τη διαχείριση των εισφορών τους. Για να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις 
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απαιτήσεις το υπουργείο ξεκίνησε το 1998 μία μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών 

όσον αφορά τη λειτουργία του νέου συστήματος. Η καμπάνια περιελάμβανε ένα λεπτομερές 

φυλλάδιο  σχετικά  με  τη  λειτουργία  του  συνταξιοδοτικού  προγράμματος.  Ακόμη  υπήρχε 

ενημέρωση μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Παρόλα αυτά 

τα  αποτελέσματα  σχετικής  έρευνας  αποδεικνύουν  ότι  οι  Σουηδοί  δεν  είναι  επαρκώς 

ενημερωμένοι.  Συγκεκριμένα,  από  την  έρευνα  προέκυψε  ότι  λιγότερο  από  το  40%  των 

ασφαλισμένων κατανοεί πλήρως το νέο σύστημα (National Social Insurance Agency, 2005b 

quoted in Sunden, 2006). Δεδομένης της σοβαρότητας των αποφάσεων που πρέπει να λάβουν 

οι  ασφαλισμένοι  το  ποσοστό  αυτό  είναι  ανησυχητικό  και  αποδεικνύει  τη  δυσκολία  της 

λεπτομερούς ενημέρωσης του κοινού για θέματα με αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες.

Η διαδικασία μετάβασης υποστηρίζεται ότι ήταν αδικαιολόγητα αργή. Εάν το νέο 

σύστημα  άρχιζε  να  εφαρμόζεται  από  μία  συγκεκριμένη  γενιά  ασφαλισμένων   ή  εάν  η 

διαδικασία  μετάβασης  ολοκληρωνόταν  μέσα  σε  μία  δεκαετία,  θα  ήταν  προτιμότερο. 

Επισημαίνεται  μάλιστα ότι  το παλαιό σύστημα δεν ήταν πιο γενναιόδωρο με όλους τους 

ασφαλισμένους συγκριτικά με το νέο σύστημα αλλά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (Palmer, 

n.d.). Πιθανότατα η πολιτική αυτή επιλέχθηκε για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις από τους 

εργαζομένους  και  να  είναι  δυσχερέστερη  η  συσπείρωσή  τους  καθώς  οι  ασφαλισμένοι 

χωρίζονται σε πολλές γενιές με διαφορετικό σύστημα συνταξιοδότησης.

85



ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                                                               Συμπεράσματα και Προτάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συμπεράσματα και Προτάσεις

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας θα αναφέρουμε τις εκτιμήσεις μας για το τι 

πρέπει να αλλάξει στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα και τη δομή που αυτό πρέπει να έχει. 

Τέλος θα αναφέρουμε τη μέθοδο εφαρμογής της μεταρρύθμισης καθώς και μία σειρά γενικών 

παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν για να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα.

4.1 Η δομή του νέου ασφαλιστικού συστήματος

Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση την τελευταία δεκαετία και 

θεωρείται δεδομένο ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα 

χρόνια  καθώς  οι  συνταξιοδοτικές  δαπάνες  συνεχώς  αυξάνονται  όπως  φαίνεται  και  στο 

παρακάτω  διάγραμμα.  Στο  παρόν  κεφάλαιο  λοιπόν,  θα  παρουσιαστεί  η  δομή  ενός 

συστήματος που θα αντιμετωπίζει τα ποικίλα προβλήματα που έχουν ανακύψει, αξιοποιώντας 

την εμπειρία άλλων κρατών και συγκεκριμένα της Σουηδίας.

Διάγραμμα 4.1:Ποσοστό μεταβολής των συνταξιοδοτικών δαπανών, ετήσιος μέσος όρος

πηγή: Eurostat
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Τα δύο βασικά συστήματα του συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουν περιγραφεί 

στην  εισαγωγή  της  εργασίας  (διανεμητικό  και  χρηματοδοτούμενο)  παρουσιάζουν 

διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα το καθένα. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να γίνει 

συνδυασμός των δύο συστημάτων ούτως ώστε οι  ασφαλισμένοι  να επωφεληθούν από τα 

ποικίλα πλεονεκτήματα. Επιπλέον το κόστος μετάβασης από ένα διανεμητικό σύστημα σε 

ένα  αμιγώς  χρηματοδοτούμενο,  θα  ήταν  απαγορευτικό  για  την  ελληνική  οικονομία. 

Προτείνεται  λοιπόν  η  δημιουργία  ενός  μεικτού  συστήματος  συνταξιοδότησης  με  τρεις 

πυλώνες σύμφωνα με το πρότυπο της Σουηδίας. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζεται όχι μόνο 

από την ΕΕ αλλά και από την Παγκόσμια Τράπεζα σε μία πιο γενική μορφή που αφήνει 

περιθώρια τροποποιήσεων (World Bank, 2005).

Η πρόταση αυτή θεωρείται ιδανική για την Ελλάδα και από διάφορες μελέτες που 

έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα όπως τονίζεται στη μελέτη «  The future of 

pensions in Greece» του Leandros και  Loufir (1998) οι παραμετρικές αλλαγές στο υπάρχον 

σύστημα μπορούν να μειώσουν τα ελλείμματα των ταμείων αλλά δε λύνουν μακροπρόθεσμα 

τα  προβλήματα.  Με  τη   σταδιακή  μετάβαση  σε  ένα  μεικτό  σύστημα  θα  μειωθούν  τα 

ελλείμματα  του  διανεμητικού  συστήματος  και  παράλληλα  θα  εξασφαλιστούν  σημαντικά 

πλεονάσματα για το χρηματοδοτούμενο σκέλος του συστήματος. Σε παρόμοια συμπεράσματα 

καταλήγει και ο Γιαννίτσης στο βιβλίο του « Το ασφαλιστικό (ως ορφανό πολιτικής) και μία 

διέξοδος».

Το  προτεινόμενο  σύστημα  λοιπόν,  αποτελείται  από  τρεις  πυλώνες.  Ο  πρώτος 

πυλώνας περιλαμβάνει τρεις βαθμίδες και η συμμετοχή σε αυτόν θα είναι υποχρεωτική για 

τους ασφαλισμένους. Το πρώτο κομμάτι είναι η εγγυημένη σύνταξη που είναι ένα σταθερό 

επίδομα για τους κατοίκους της  χώρας που είναι  άνω των 65 ετών.  Το πρόγραμμα αυτό 

χρηματοδοτείται  μέσω  της  φορολογίας.  Συνδέεται  επίσης  με  τα  εισοδήματα  των 

ασφαλισμένων καθώς μόνοι όσοι δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν σύνταξη λόγω εργασίας 
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δικαιούνται όλο το ποσό της εγγυημένης σύνταξης. Ουσιαστικά το κομμάτι αυτό συνδέεται 

με την κοινωνική πρόνοια γι’ αυτό το λόγο και η χρηματοδότησή του προέρχεται από τη 

φορολογία.

Το  δεύτερο  κομμάτι  του  πρώτου  πυλώνα  είναι  η  σύνταξη  που  συνδέεται  με  το 

εισόδημα των ασφαλισμένων.  Η σύνταξη αυτή χρηματοδοτείται  μέσω των εισφορών που 

πληρώνουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Το τρίτο κομμάτι του δημόσιου συστήματος 

συνταξιοδότησης είναι επίσης υποχρεωτικό. Οι πόροι που συλλέγονται, δίνονται σε ιδιώτες 

διαχειριστές  οι  οποίοι  έχουν  λάβει  την  κρατική  έγκριση  για  διαχείριση  κεφαλαίων  και 

επενδύσεων. Για τους εργαζομένους που δεν επιθυμούν  να δώσουν τις εισφορές τους σε 

ιδιώτες, υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης του κεφαλαίου υπό κρατική διοίκηση.

 Ο  δεύτερος  πυλώνας  αποτελείται  από  συμπληρωματικές  και  ημι-υποχρεωτικές 

χρηματοδοτούμενες συντάξεις. Αυτά είναι επαγγελματικά προγράμματα που βασίζονται στις 

συλλογικές συμφωνίες εργαζομένων και εργοδοτών. Η μέθοδος χρηματοδότησης μπορεί να 

είναι είτε δεδομένων εισφορών είτε δεδομένων παροχών. Η συμμετοχή στον τρίτο πυλώνα 

είναι εθελοντική και ουσιαστικά ο τρίτος πυλώνας είναι η αποταμίευση κεφαλαίων από τους 

εργαζομένους και η επένδυση των πόρων αυτών σε ασφαλιστικά ταμεία ή η επένδυσή τους 

από ασφαλιστικές εταιρείες. Άλλωστε το νέο σύστημα έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τους 

ασφαλισμένους να  διαχειρίζονται οι ίδιοι τα κεφάλαιά τους. 

Ο αριθμός των ταμείων έχει ήδη μειωθεί νομοθετικά αλλά θα υπήρχαν πολλά οφέλη 

εάν  υπήρχε  μόνο  ένα  ασφαλιστικό  ταμείο  κατά  το  πρότυπο  της  Ολλανδίας 

(http://www.dss.dk/language/language.htm). Το ύψος των εισφορών θα είναι ίδιο για όλους 

τους εργαζομένους και το ύψος των παροχών θα εξαρτάται από τα έτη εργασίας. Με αυτόν 

τον  τρόπο  οι  διαδικασίες  θα  απλοποιηθούν,  θα  μειωθεί  η  γραφειοκρατία  και  ο  χρόνος 

επεξεργασίας  των διαφόρων αιτημάτων των εργαζομένων.  Αυτό  αποτελεί  ένα  σημαντικό 

πλεονέκτημα σε μία χώρα όπως η Ελλάδα όπου η γραφειοκρατία είναι ένα από τα μείζονα 
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προβλήματα  όσον  αφορά  την  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  στις  συναλλαγές  τους  με  τις 

κρατικές υπηρεσίες.  Επιπλέον οι  εργαζόμενοι δε θα χρειάζεται  να αλλάξουν ασφαλιστικό 

ταμείο  όταν  αλλάζουν και  αντικείμενο  εργασίας  όπως  συμβαίνει  σήμερα  με  αποτέλεσμα 

πολλές φορές να μειώνονται οι συντάξιμες αποδοχές τους. Θα μειωθούν επίσης τα διοικητικά 

έξοδα των ασφαλιστικών ταμείων καθώς θα προκύψουν οικονομίες κλίμακας. Η δημιουργία 

ενός ενιαίου ταμείου θα καταστήσει  πιο δίκαιο το σύστημα ασφάλισης.  Πρέπει  όμως να 

πειστούν και οι ασφαλισμένοι για την αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής καθώς και από τις 

συνεντεύξεις φαίνεται ότι οι γνώμες για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι μοιρασμένες.

Με βάση την αναλογιστική μελέτη θα καθοριστεί και το ακριβές ύψος των εισφορών 

εργαζομένων  και  εργοδοτών  καθώς  και  το  ποσοστό  που  θα  χρησιμοποιείται  για  τη 

χρηματοδότηση  του  κάθε  πυλώνα.  Εφόσον  κριθεί  αναγκαίο,  θα  συνεχιστεί  η  κρατική 

χρηματοδότηση αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μία μόνιμη λύση. Η 

τυπική και άμεση χρηματοδότηση του ελλείμματος από τον κρατικό προϋπολογισμό αντί για 

την έμμεση επιδότηση των ελλειμμάτων του ταμείου δε σημαίνει  ότι  αλλάζει  ή λύνει  το 

πρόβλημα.  Αντίθετα,  η  συνεχής  διόγκωση  των  ασφαλιστικών  ελλειμμάτων  οδηγεί  στην 

αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και έχει εξαιρετικά απορρυθμιστικές επιπτώσεις 

στο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα (Γιαννίτσης, 2007).

  Γενικά οι συντάξεις πρέπει να πληρώνονται από τους ίδιους τους ασφαλισμένους 

μέσω  της  συνταξιοδοτικής  τους  αποταμίευσης  και  η  παρέμβαση  του  κράτους  να  έχει 

συμπληρωματικό  χαρακτήρα  όταν  η  σύνταξη  που  προκύπτει  είναι  κατώτερη  από  την 

κοινωνικά αποδεκτή Η παγκόσμια τάση όσον αφορά το συνταξιοδοτικό είναι αλλαγή της 

νοοτροπίας των ασφαλισμένων προς ένα πρότυπο αποταμίευσης. Επιπλέον χωρίς ουσιαστική 

διασύνδεση των παροχών με τις εισφορές, η επιβολή της αναγκαίας υποχρεωτικότητας της 

συνταξιοδοτικής  αποταμίευσης  είναι  ουσιαστικά  αδύνατη.  Για  παράδειγμα,  η 

εισφοροδιαφυγή που ταλανίζει το ΕΣΚΑ, δεν πρόκειται να εκλείψει εάν δε θεσπιστεί ένα 

σύστημα προσδιορισμού των συντάξεων με βάση τις εισφορές. Όταν ο εργαζόμενος ξέρει ότι 
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η σύνταξη που θα πάρει στο 65ο έτος της ηλικίας του θα είναι η ίδια είτε με 5.000 ένσημα είτε 

με 10.000 ένσημα, θα προσπαθήσει να αποφύγει την πληρωμή όσο περισσότερων ενσήμων 

μπορεί.  Έτσι η ανάγκη για μεγαλύτερη διασύνδεση των παροχών με τις εισφορές γίνεται 

επιτακτικότερη  με  ανάθεση  του  αναδιανεμητικού  ρόλου  της  κοινωνικής  πολιτικής  στον 

κρατικό προϋπολογισμό (Alpha Bank, Οικονομικό δελτίο, Ιούλιος 2007, τεύχος 102).

Μία από τις  παραμετρικές αλλαγές που έχουν  ήδη δρομολογηθεί  –  προκαλώντας 

έντονες αντιδράσεις – είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας. Τα όρια ηλικίας είναι λογικό και 

αναπόφευκτο  να  αυξηθούν  λόγω της  αύξησης  του  προσδόκιμου  όρου  ζωής.  Επιπλέον  ο 

αριθμός των εργαζομένων που εισέρχεται στην αγορά εργασίας σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω 

σπουδών μετά το λύκειο είναι ιδιαίτερα αυξημένος τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου οι 

εργαζόμενοι  αυτοί  θα  πρέπει  να  συνεισφέρουν  στο  σύστημα  για  μεγαλύτερο  χρονικό 

διάστημα. Ένα μέτρο που θα βοηθούσε θα ήταν η σταδιακή μείωση των ωρών εργασίας μετά 

από  μία  συγκεκριμένη  ηλικία  π.χ.  τα  60  έτη.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  οι  εργαζόμενοι  θα 

μεταφέρουν  την  εμπειρία  τους  και  θα  συνεισφέρουν  στο  ασφαλιστικό  σύστημα  αλλά 

παράλληλα θα καταπονούνται λιγότερο. Άλλωστε οι ευέλικτες μορφές εργασίας που έχουν 

προωθηθεί τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα θα επιτρέψουν την εφαρμογή αυτού του 

μέτρου.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  θα  αυξηθεί  η  εργασία  των  ατόμων άνω των  65  ετών  που 

αποτελεί  και  έναν  από  τους  στόχους  της  συνθήκης  της  Λισσαβόνας.  Επιπλέον  οι 

ασφαλισμένοι δε θα απασχολούνται σε άλλες εργασίες μετά τη συνταξιοδότησή τους που έχει 

ως  αποτέλεσμα,  μεταξύ  άλλων,  την  αύξηση  της  εισφοροδιαφυγής  αφού  βάσει  του 

νομοθετικού πλαισίου κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Παράλληλα θα ανοίξουν θέσεις εργασίας 

και για τους νέους εργαζομένους.

Η αύξηση της απασχόλησης νέων εργαζομένων είναι μείζον ζήτημα για την Ελλάδα 

καθώς η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το υψηλό 

ποσοστό  ανεργίας  των  νέων  έχει  και  σημαντικές  κοινωνικές  προεκτάσεις  καθώς  αυτοί 

εξαρτώνται  οικονομικά  από  τις  οικογένειες  τους.  Το  γεγονός  αυτό  με  τη  σειρά  του 
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συνεπάγεται ότι αργούν να αποκτήσουν οικογένεια και σε κάθε περίπτωση αποφεύγουν να 

δημιουργήσουν πολυμελείς οικογένειες. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το ασφαλιστικό σύστημα 

συνδέεται άμεσα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας και επηρεάζει την 

κοινωνική δομή. 

Στο  θέμα  των  ορίων  ηλικίας  περιλαμβάνεται  και  το  ζήτημα  της  πρόωρης 

συνταξιοδότησης  ορισμένων  εργαζομένων,  μέτρο  το  οποίο  πρέπει  να  διατηρηθεί  υπό 

προϋποθέσεις.  Υπάρχει μία σειρά επαγγελμάτων που ανήκουν στη λίστα των βαρέων και 

ανθυγιεινών και τα δικαιώματα των εργαζομένων αυτών πρέπει να διασφαλιστούν . Από την 

άλλη πλευρά είναι αναγκαία η επανεξέταση της λίστας ώστε να υπάρχει ένας συμβιβασμός 

μεταξύ κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Σημαντικό ζήτημα αποτελεί και το δικαίωμα 

πρόωρης συνταξιοδότησης των εργαζόμενων γυναικών. Η εξίσωση των ορίων ηλικίας που 

ισχύει στο εξωτερικό δεν μπορεί να υιοθετηθεί στην Ελλάδα εάν δε συνδυαστεί με μία σειρά 

μέτρων όπως η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών για περισσότερες ώρες της ημέρας 

καθώς και οι τακτικοί έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας ούτως ώστε να τηρούνται οι 

προβλεπόμενοι κανόνες εργασίας. Σε περίπτωση που εξισωθούν τα όρια ηλικίας χωρίς τη 

λήψη αυτών των μέτρων και  δεδομένης της διαφορετικής κοινωνικής δομής που υπάρχει 

στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες αναλαμβάνουν τη διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών και τις οικιακές εργασίες, η γυναικεία ανεργία θα αυξηθεί και παράλληλα θα μειωθεί 

ο αριθμός των γεννήσεων. Είναι γενική άλλωστε η αίσθηση (καθίσταται σαφές και από τις 

συνεντεύξεις) ότι το παρόν νομοθετικό πλαίσιο και γενικότερα το κοινωνικό περιβάλλον δε 

στηρίζει τις οικογένειες.

Όσον αφορά τα ποσοστά αναπλήρωσης, αυτά πρέπει να οριστούν γύρω στο 70% των 

αποδοχών για όλους τους εργαζόμενους καθώς στο παρελθόν τα ποσοστά αναπλήρωσης για 

ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων ήταν πολύ υψηλά συγκριτικά και με τα αντίστοιχα στην 

ΕΕ,  όπως  φαίνεται  και  στο  παρακάτω διάγραμμα.  Ο πραγματικός  μοχλός  της  ευημερίας 

εργαζομένων και συνταξιούχων δεν είναι τόσο η ασφαλιστική μεταρρύθμιση όσο οι υψηλές 
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πραγματικές αμοιβές εργασίας. Υψηλές αμοιβές εργασίας οδηγούν αυτόματα σε καλύτερες 

συντάξεις και διασφαλίζουν το βιοτικό επίπεδο των ατόμων. Αυτό προϋποθέτει ανάπτυξη της 

οικονομίας, καθώς ανάπτυξη, αυξημένες αμοιβές εργασίας και ασφαλιστική μεταρρύθμιση 

είναι αλληλένδετα.

Διάγραμμα 4.2: Ποσοστό αναπλήρωσης από υποχρεωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα 

ανά επίπεδο εισοδήματος.

πηγή: OECD, Pensions at a glance, 2005 περιλαμβάνεται στο οικονομικό δελτίο ALPHA BANK 

Ιούλιος 2007, τεύχος 102

Βασικό  ζήτημα  για  το  συνταξιοδοτικό  αποτελεί  και  ο  φορέας  διαχείρισης  του 

συστήματος.  Όπως  προκύπτει  και  από  τις  συνεντεύξεις  των  ασφαλισμένων,  το 

συνταξιοδοτικό  σύστημα  πρέπει  να  υπόκειται  σε  κρατικό  έλεγχο  παρά  τα  αλλεπάλληλα 

σκάνδαλα κακοδιαχείρισης που ήρθαν στο φως τα τελευταία χρόνια. Η κρατική παρέμβαση 

είναι αναγκαία λόγω του κινδύνου οι ασφαλισμένοι να υποτιμήσουν ή να παραβλέψουν την 

ανάγκη της συνταξιοδοτικής αποταμιεύσης στην περίοδο του εργασιακού τους βίου. Γι’ αυτό 

το λόγο ο κρατικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος δεν πρέπει να αμφισβητηθεί 

απλώς να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής και της ελληνικής πραγματικότητας. Έτσι η 

Ελλάδα θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Σουηδίας όπου το σύστημα λειτουργεί υπό τον 

έλεγχο του κράτους αλλά με απολύτως ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που εξασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητά του (Alpha Bank, Οικονομικό δελτίο, Ιούλιος 2007, τεύχος 102). 
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Από την άλλη πλευρά ακριβώς λόγω των κρουσμάτων κακοδιαχείρισης που έχουν 

παρατηρηθεί,  καλό θα ήταν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει  την άμεση 

συμμετοχή των ασφαλισμένων στη λήψη αποφάσεων καθώς και την ενημέρωση τους για όλα 

τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το ασφαλιστικό ταμείο. Ιδιαίτερα μετά το σκάνδαλο 

των δομημένων ομολόγων καθίσταται σαφής η ανάγκη λήψης αποφάσεων με διαφανή τρόπο. 

Αποφάσεις όπως οι επενδύσεις των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων οφείλουν να 

λαμβάνονται  με  σύνεση  και  κατόπιν  συναίνεσης  των  ασφαλισμένων  ή  των  εκλεγμένων 

οργάνων τους. Οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τους ασφαλισμένους γι’ αυτό το λόγο 

δεν  πρέπει  να  λαμβάνονται  ερήμην  τους  ειδικά  όσον  αφορά  το  δεύτερο  πυλώνα  του 

ασφαλιστικού  συστήματος.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  υπάρχει  φόβος  να  επαναληφθούν 

φαινόμενα  όπως  αυτό  της  Enron στις  ΗΠΑ  όπου  χάθηκαν  οι  συντάξεις  χιλιάδων 

ασφαλισμένων λόγω κακοδιαχείρισης, προκαλώντας ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα.

Σχετικά  με  τα  επιδόματα  μητρότητας  η  νομοθεσία  στην  Ελλάδα  παρέχει 

διευκολύνσεις  αλλά μπορούν να υιοθετηθούν και κάποια από τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί 

στη Σουηδία όπως το δικαίωμα των γονέων να λαμβάνουν συνολικά 12 μήνες άδεια από την 

εργασία  με  αποδοχές,  η  οποία  μπορεί  να  μοιραστεί  μεταξύ  τους  και  να  χρησιμοποιηθεί 

οποτεδήποτε  πριν  από  τα  όγδοα  γενέθλια  του  παιδιού.  Ένας  από  αυτούς  τους  μήνες 

επιφυλάσσεται ειδικά για τον πατέρα και αφαιρείται αν ο τελευταίος δεν το χρησιμοποιήσει. 

Κατά το διάστημα αυτό οι εισφορές πληρώνονται από το κράτος οπότε κάθε εργαζόμενη 

μητέρα με αυτόν τον τρόπο θα έχει τον ίδιο αριθμό εργάσιμων ετών όπως και ένας άνδρας 

άρα και τις αντίστοιχες συντάξιμες αποδοχές.

Ένα  τέτοιο  μέτρο  θα  βοηθήσει  σημαντικά  τις  εργαζόμενες  που  θέλουν  να 

αποκτήσουν  οικογένεια.  Είναι  πιο  σημαντικό  για  τις  γυναίκες  να  μπορούν να διαθέσουν 

χρόνο στα νεογέννητα παιδιά τους απ’ το να βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη τη στιγμή που τα 

παιδιά έχουν ήδη μεγαλώσει. Το κρίσιμο ζήτημα για την επιτυχία του μέτρου είναι το εύρος 

της  εφαρμογής  του.  Να  διασφαλιστεί  ότι  οι  εργαζόμενες  μητέρες  θα  μπορούν  να 
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αποχωρήσουν από την εργασία τους για ένα χρόνο και μετά να επιστρέψουν σε αυτή είτε 

εργάζονται  στο  δημόσιο  είτε  στον  ιδιωτικό  τομέα.  Η σημερινή κατάσταση στην  Ελλάδα 

προκαλεί  ανησυχία  ως  προς  τη  δυνατότητα  εφαρμογής  του  μέτρου  καθώς  στον  ιδιωτικό 

τομέα οι νόμοι παραμένουν ανεφάρμοστοι λόγω έλλειψης ελέγχου και επιβολής προστίμων 

στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη νομοθεσία. Προτού λοιπόν αφαιρεθούν δικαιώματα 

των  γυναικών  όπως  η  πρόωρη συνταξιοδότηση,  καλό  είναι  να  υπάρξει  μέριμνα  για  την 

επιτυχή εφαρμογή των νέων μέτρων.

Ένα ακόμη μέτρο του σουηδικού συστήματος που μπορεί να υιοθετηθεί  και στην 

Ελλάδα είναι να πληρώνονται εισφορές για τους άνδρες κατά το διάστημα της στράτευσης 

τους. Με αυτόν τον τρόπο το ασφαλιστικό σύστημα θα είναι πιο δίκαιο για τους άνδρες, 

δεδομένου του υποχρεωτικού χαρακτήρα της στράτευσης στη χώρα μας. Συμπερασματικά θα 

λέγαμε  ότι  η  κύρια  αδυναμία  όσον  αφορά  το  ασφαλιστικό  σύστημα  –  πλην  του 

συνταξιοδοτικού – είναι η μη εφαρμογή των νόμων λόγω ανεπαρκών ελέγχων από το κράτος. 

Εάν αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα βελτιωθεί 

σημαντικά

Γενικά πρέπει να αυξηθούν οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια 

ούτως ώστε η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά 

πρότυπα.  Όπως φαίνεται  και  στο  παρακάτω διάγραμμα οι  δαπάνες  της  Ελλάδας  για  την 

κοινωνική  πρόνοια  από  το  1997  έως  και  το  2005   ήταν  αρκετά  χαμηλότερες  από  τις 

αντίστοιχες  των υπόλοιπων κρατών της  Ε.Ε.  των 15  παρά την  οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας την περίοδο αυτή.

Διάγραμμα 4.3: Συνολικές δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας
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πηγή: Eurostat

Από την άλλη πλευρά, οι  συνολικές δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια ακολουθούν 

έντονα ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια λόγω των δημογραφικών εξελίξεων. Επομένως 

πρέπει  να  επέλθει  και  ένας  εξορθολογισμός  του  συστήματος  ούτως  ώστε  οι  παροχές  να 

δίνονται μόνο σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη και να μην παρατηρούνται περιπτώσεις 

όπου π.χ. οι αναπηρικές συντάξεις δίνονται σε άτομα που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα 

αναπηρίας. Ο εξορθολογισμός του συστήματος πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στην παροχή 

των επιδομάτων καθώς αυτά αποτελούν το μεγάλο ποσοστό των δαπανών για την κοινωνική 

πρόνοια. Η μείωση του διοικητικού κόστους που συχνά γίνεται αντικείμενο αναφοράς είναι 

επιθυμητή αλλά αποτελεί ένα μικρό μόνο ποσοστό των δαπανών όπως φαίνεται  και στον 

παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 4.1: Ανάλυση δαπανών για την κοινωνική πρόνοια – Ελλάδα 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Δαπάνες 

κοινωνικής 

πρόνοιας

31.996 35.581 37.575 40.468 43.756 47.985

Κοινωνικές 

παροχές

30.995 34.569 36.621 39.180 42.397 46.678

Διοικητικά 

κόστη

980 993 934 1.252 1.341 1.276

Άλλες 

δαπάνες

20 19 20 37 18 31

πηγή: Eurostat – European social statistics: Social protection, expenditure and receipts

Τα οφέλη από την υιοθέτηση αυτού του συστήματος θα είναι πολλαπλά. Πρώτον, θα 

δοθεί η εντύπωση μίας ουσιαστικής μεταρρύθμισης που σκοπό θα έχει τη βιωσιμότητα του 

συστήματος. Η κοινωνία μπορεί να δεχτεί ευκολότερα μία μεγάλη δομική αλλαγή εάν το 

σύστημα  είναι  σωστό  και  έχει  πλεονεκτήματα.  Οι  αντιδράσεις  που  προκύπτουν  σε  κάθε 

προσπάθεια  μεταρρύθμισης  του  ασφαλιστικού  συνδέονται  άμεσα  με  το  γεγονός  ότι 

μειώνονται  οι  παροχές  προς  τους  εργαζομένους  χωρίς  επαρκή  ενημέρωση  για  την 

αναγκαιότητα αυτών των μέτρων. Η ανάλυση των νέων ρυθμίσεων θα έχει ως αποτέλεσμα να 

υπάρξει υποστήριξη των μέτρων από τους νέους εργαζόμενους καθώς με το νέο σύστημα 

επιμερίζεται το βάρος μεταξύ των γενεών.
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4.2 Παρεμβάσεις γενικού χαρακτήρα

Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία ταλανίζουν το ΕΣΚΑ επί σειρά ετών και πρέπει 

να  επιλυθούν  ούτως  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  βιωσιμότητα  του  συστήματος.  Το 

σημαντικότερο από αυτά είναι η εισφοροδιαφυγή. Η εισφοροδιαφυγή εκτιμάται ότι έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά:

• Γύρω στο 40% των αλλοδαπών είναι  ανασφάλιστοι.  Με τα δεδομένα του 

2006, αυτό ισοδυναμεί με 180.000 άτομα περίπου.

• Η  μέση  ασφάλιση  των  αλλοδαπών  κινείται  στο  μισό  του  χρόνου  των 

Ελλήνων  εργαζομένων,  στοιχείο  που  δείχνει  ότι  εν  μέρει  υποκρύπτεται 

εισφοροδιαφυγή.

• Από 400.000 μισθωτούς στο ΙΚΑ εκτιμάται ότι αποκρύπτεται το 15%-20% 

του μισθού τους. Αυτό ισοδυναμεί με ανασφάλιστη εργασία 75.000-80.000 

ατόμων.

• Σχεδόν 200.000 Έλληνες εργαζόμενοι δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και σχεδόν 

30.000  πλήρως  απασχολούμενοι  εμφανίζονται  με  μειωμένο  ωράριο  και 

ανάλογη μείωση ασφαλίστρων.

Τα παραπάνω στοιχεία σημαίνουν ότι χάνονται οι εισφορές 500.000 εργαζομένων, 

αριθμός πολύ υψηλός. Το ασφαλιστικό σύστημα, όπως είναι σήμερα, αποτελεί το ίδιο ένα 

ισχυρότατο κίνητρο εισφοροδιαφυγής. Η εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος θα 

περιορίσει  την  εισφοροδιαφυγή  καθώς  έχει  το  πλεονέκτημα  ότι  ξεκαθαρίζει  τη  σχέση 

προσωπικής αποταμίευσης και σύνταξης. Ό,τι εισφέρει κανείς στο σύστημα αποτελεί τη βάση 

των μελλοντικών απολαβών του. Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα περιορίζονται τα κίνητρα 

για  εισφοροδιαφυγή  καθώς  χαμηλές  ή  μηδενικές  καταβολές  θα  οδηγούν  σε  χαμηλό 

αποταμιευτικό κεφάλαιο και συντάξιμο ποσό. Η εισφοροδιαφυγή επομένως θα έχει αρνητικές 

επιπτώσεις  στη  σύνταξη  όσων  την  ασκούν.  Το  αποτέλεσμα  θα  εξαρτηθεί  από  τη  σχέση 
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κόστους – οφέλους που θα έχουν οι  ασφαλισμένοι.  Κατά βάση θα σταθμίσουν εάν τους 

συμφέρει να αποταμιεύσουν για τη σύνταξή τους ή εάν τους συμφέρει να απολαμβάνουν 

μεγαλύτερο  εισόδημα  εισφοροδιαφεύγοντας,  που  άλλωστε  εάν  δεν  το  καταναλώσουν 

μπορούν να το διαχειριστούν κατά βούληση στο τραπεζικό σύστημα ή με τοποθετήσεις σε 

άλλα περιουσιακά στοιχεία (Γιαννίτσης, 2007). Επιπλέον οι ασφαλισμένοι θα κρίνουν και την 

ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  τους  προσφέρεται  για  τις  εισφορές  που  πληρώνουν.  Στην 

Ελλάδα οι ασφαλισμένοι δεν είναι ικανοποιημένοι – στη μεγάλη τους πλειοψηφία – από την 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη που τους προσφέρουν τα ταμεία τους. Το φαινόμενο αυτό πρέπει 

να  αντιμετωπιστεί  με  τη  χορήγηση  επιπλέον  κεφαλαίων  για  τη  βελτίωση  της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Από την πλευρά των εργοδοτών μόνο με συνεχείς ελέγχους και αυξημένα πρόστιμα, 

το κράτος μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής. Τέλος η είσπραξη των 

ασφαλιστικών  εισφορών  θα  γίνεται  από  την  εφορία  ούτως  ώστε  να  γίνεται  καλύτερα  ο 

έλεγχος και να επιβάλλονται οι απαραίτητες κυρώσεις εάν ο ασφαλισμένος ή ο εργοδότης δεν 

εφαρμόζει το νόμο. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται με επιτυχία στη Σουηδία.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για να αναπτυχθεί η οικονομία της χώρας πρέπει να 

ενισχυθούν οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Η έμφαση στις συντάξεις δεν πρέπει να 

αποπροσανατολίζει  από το γεγονός ότι το ουσιαστικό ζήτημα κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας είναι πρωτίστως η απασχόληση και οι υψηλότερες αμοιβές για όλους τους πολίτες 

(ΙΟΒΕ «Η Ελληνική Οικονομία» 2007). Πρέπει να  ενισχυθούν τα κίνητρα παραμονής στην 

εργασία και να περιοριστεί η πρόωρη συνταξιοδότηση. Είναι γεγονός ότι το συνταξιοδοτικό 

σύστημα  στην  Ελλάδα  προσφέρει  περισσότερα  κίνητρα  για  πρόωρη συνταξιοδότηση και 

λιγότερα για παραμονή στην εργασία. Γι’ αυτό και τελικά η σταθμισμένη πραγματική ηλικία 

συνταξιοδότησης κινείται περίπου στο επίπεδο των 60 ετών και όχι των 65. Είναι αναγκαίο 

να  ενισχυθούν  τα  κίνητρα  παραμονής  στην  εργασία  και  να  περιοριστεί  η  πρόωρη 
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συνταξιοδότηση  που  σε  αρκετές  περιπτώσεις  στερεί  αξιόλογο  ανθρώπινο  δυναμικό  και 

δημιουργεί ανισότητες και αδικίες στο σύστημα. 

Χρειάζεται επομένως αναμόρφωση του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου που δεν 

επιτρέπει ή καθιστά ασύμφορη μία συμφωνία για συνέχιση της εργασιακής σχέσης. Επίσης 

σε  ένα  τέτοιο  πλαίσιο  απαιτείται  και  διαμόρφωση  ενός  καταλληλότερου,  ευέλικτου 

περιβάλλοντος  εργασίας που θα επιτρέπει  στον εργαζόμενο να συνεχίζει  να μεταδίδει  τη 

γνώση του, με ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας για αυτόν (ΙΟΒΕ «Η Ελληνική Οικονομία» 

2007). Επιπλέον θα πρέπει να δίνονται σημαντικές αυξήσεις σε κάθε εργαζόμενο για κάθε 

έτος που δουλεύει πλέον του υποχρεωτικού, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να εισπράττει 

τη σύνταξή του και να αυξάνει τις εισφορές του για το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα όπως 

γίνεται και στη Σουηδία (Leandros & Loufir, 1998). Σημαντικό ρόλο για την επιμήκυνση του 

εργασιακού βίου των εργαζομένων παίζει και το εργασιακό περιβάλλον. Εάν τηρούνται οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις, οι εργαζόμενοι θα έχουν λιγότερα 

κίνητρα για αποχώρηση από την εργασία τους.

Οι διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων δεν πρέπει να διορίζονται από το εκάστοτε 

κυβερνών κόμμα διότι  πολλές  φορές  η  επιλογή γίνεται  με βάση κομματικά κριτήρια και 

χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Το θέμα αυτό αναδείχθηκε με το 

σκάνδαλο των ομολόγων με ιδιαίτερα τραγικό τρόπο και ο νέος νόμος προβλέπει αλλαγές 

στα  διοικητικά  θέματα  των  ασφαλιστικών  ταμείων.  Συγκεκριμένα  στο  άρθρο  134 

προβλέπεται ότι οι Διοικητές και Πρόεδροι των Δ.Σ. πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ, 

να έχουν διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα 

κοινωνικής  ασφάλισης  ή  κοινωνικής  πολιτικής.  Μένει  να  αποδειχθεί  στην  πράξη  ότι  οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργία των ταμείων. Είναι σίγουρο 

πάντως ότι εάν οι ασφαλισμένοι αναμειχθούν στη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων, θα 

αποφευχθούν παρόμοια ατυχή περιστατικά.
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Όσον  αφορά  τους  υπόλοιπους  κλάδους  του  ασφαλιστικού  συστήματος  οι 

παρεμβάσεις  πρέπει  να  έχουν  ως  σκοπό  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  ήδη  υπάρχοντος 

συστήματος και τον εξορθολογισμό του. Η ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα έχει απαξιωθεί 

τα  τελευταία  χρόνια  λόγω  της  ανεπαρκούς  χρηματοδότησης  των  νοσοκομείων  και  της 

έλλειψης ελέγχου σε θέματα προμηθειών φαρμάκων κτλ. Ουσιαστικά παρατηρείται αυτό που 

τονίζει και ο Γιαννίτσης ότι τα δημόσια ελλείμματα θα χρηματοδοτηθούν από τη μείωση των 

αγαθών για δημόσια αγαθά. Εφόσον υπάρξει η κατάλληλη χρηματοδότηση και έλεγχος οι 

ασφαλισμένοι  θα  ωφεληθούν,  καθώς  θα  εκλείψουν  οι  τεράστιες  δαπάνες  για  ιδιωτική 

νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι τα αυξημένα κέρδη που παρουσιάζουν τα τελευταία 

χρόνια  τα  ιδιωτικά  νοσοκομεία  και  οι  κλινικές  καθώς  στα  κρατικά  ιδρύματα  οι 

καθυστερήσεις  στην  εξυπηρέτηση  είναι  συχνό  φαινόμενο,  με  αποτέλεσμα  μόνο  οι 

ασφαλισμένοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφύγουν σε ιδιωτικά ιατρικά 

ιδρύματα, να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του ασφαλιστικού τους ταμείου. Με αυτόν 

τον τρόπο η οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων είναι διπλή. Οι παρακάτω πίνακες 

είναι ενδεικτικοί της υπάρχουσας κατάστασης.

Πίνακας 4.2:  Μέση μηνιαία δαπάνη νοσοκομειακής περίθαλψης, 2004/2005

πηγή: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, Έρευνα Οικογενειακών 

Προϋπολογισμών 2004/2005, 2006
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Πίνακας 4.3:  Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία
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4.3 Προτάσεις για την εφαρμογή του συστήματος

Όσο σημαντικές είναι οι ρυθμίσεις του νέου συστήματος τόσο σημαντικός είναι και ο 

τρόπος  με  τον  οποίο  το  σύστημα  θα  παρουσιαστεί  στους  πολίτες  ούτως  ώστε  να  γίνει 

αποδεκτό  από  αυτούς.  Εάν  η  κοινή  γνώμη  δεν  πειστεί  για  την  αναγκαιότητα  της 

μεταρρύθμισης  ο  νόμος  θα  μείνει  είτε  τυπικά  είτε  ουσιαστικά  ανεφάρμοστος  και  ένας 

ανεφάρμοστος  νόμος  είναι  πάντα  ένας  «κακός»  νόμος.  Την  τελευταία  δεκαετία  όλα  τα 

νομοσχέδια για το ασφαλιστικό σύστημα έφεραν τους ασφαλισμένους αντιμέτωπους με την 

εκάστοτε κυβέρνηση. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να γίνει μία μεικτή επιτροπή στη Βουλή 

που  θα  καταρτίσει  τις  προτάσεις  της  για  το  θέμα.  Στη  συνέχεια  οι  προτάσεις  αυτές  θα 

συζητηθούν  από  τα  κόμματα  ούτως  ώστε  το  τελικό  κείμενο  να  είναι  αποδεκτό  από  την 

πλειοψηφία  των  βουλευτών  κατά  τα  πρότυπα  της  Σουηδίας.  Στο  σημείο  αυτό  θα 

παρουσιαστούν ορισμένες από τις προτάσεις των ελληνικών κομμάτων για το ασφαλιστικό 

σύστημα  όπως αυτές αναφέρονται στις ιστοσελίδες τους.

Το Π.Α.Σ.Ο.Κ. προτείνει τα εξής μέτρα:

• Θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης, η οποία θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό ως κοινή αφετηρία για όλες τις συντάξεις

• Το ποσό  σύνταξης  αυξάνεται  πάνω  από  το  βασικό  ποσό  ανάλογα  με  τα  χρόνια 

ασφάλισης  και  τις  καταβαλλόμενες  εισφορές  (ενίσχυση  ανταποδοτικότητας, 

αξιοποίηση κάθε χρόνου ασφάλισης)

• Διαχωρίζονται οι προνοιακές παροχές, που θα χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, 

από τις ασφαλιστικές παροχές, που καλύπτουν τα Ταμεία

• Ενισχύεται η κρατική χρηματοδότηση

• Αίρονται αδικίες και στρεβλώσεις. Ενισχύονται σημαντικά  τα κίνητρα ασφάλισης

• Βελτιώνεται το επίπεδο των συντάξεων ανάλογα και με το χρόνο ασφάλισης

• Ενισχύεται ο Δημόσιος χαρακτήρας της ασφάλισης
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• Ενισχύεται ο διανεμητικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας της ασφάλισης 

(http://www.pasok.gr/portal/gr/0/54440/7/7/1/showdoc.html)

Το Κ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι:  «Με πρόταση νόμου που κατέθεσε τον 

περασμένο Μάη, και την οποία απέρριψαν ΝΔ και Π.Α.Σ.Ο.Κ., το Κ.Κ.Ε. απαιτούσε:

• Επιστροφή των απωλειών από το 1950 έως σήμερα.

• Κατάργηση κάθε διάταξης για τζογάρισμα των αποθεματικών σε μετοχές και άλλα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα. Τοποθέτηση σε τίτλους του Δημοσίου με εγγυημένη 

απόδοση που θα υπερκαλύπτει τον πληθωρισμό και με επιτόκιο που το ύψος του θα 

είναι στο ανώτατο επιτόκιο δανεισμού του Δημοσίου, χωρίς μεσολάβηση τρίτων.

• Μείωση του  ορίου  συνταξιοδότησης  στα  60  για  τους  άνδρες  και  στα  55  για  τις 

γυναίκες,  με  αντίστοιχη  μείωση  κατά  5  χρόνια  όταν  εργάζονται  σε  βαριά  και 

ανθυγιεινά επαγγέλματα.

• Πλήρη σύνταξη  ανεξαρτήτως  ηλικίας  με  τη  συμπλήρωση 30  χρόνων εργασίας  ή 

9.000  ενσήμων.  Θεμελίωση  του  συνταξιοδοτικού  δικαιώματος  με  4.050  μέρες 

ασφάλισης. Σύνταξη στο 80% των αποδοχών του τελευταίου μήνα. Βάση για τον 

κατώτατο μισθό είναι τα 1.300 ευρώ που οδηγούν σε σύνταξη 1.050.

• Καμιά  πρόσθετη  επιβάρυνση  στους  ασφαλισμένους.  Να  ικανοποιηθεί  το  δίκαιο 

αίτημα της μείωσης της συμμετοχής. Η προοπτική να είναι η κατάργηση αυτής της 

συμμετοχής.

• Απαλλαγή των εργαζομένων και  των συνταξιούχων από την εισφορά στον κλάδο 

Υγείας και Πρόνοιας. Ο τομέας αυτός να είναι αποκλειστικά δημόσιος με κατάργηση 

της  ιδιωτικής  επιχειρηματικής  δράσης 

(http://www.kke.gr/tiproteinoyme.php?idtip=2)

Ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το ασφαλιστικό σύστημα υποστηρίζει:
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1. Πλήρη και σταθερή απασχόληση που δημιουργεί πόρους ικανούς για να στηρίξουν 

τις κοινωνικές πολιτικές, 

2. Υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. 

3. Την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής που έχουν φτάσει σε τεράστια 

ύψη σήμερα στην Ελλάδα. 

4. Θεσμοθέτηση  νέων  πόρων  για  την  ενίσχυση  της  κοινωνικής  ασφάλισης,  που  θα 

αξιοποιηθούν  μέχρι  το  2025  και  που  θα  προέλθουν  από  τους  στρατιωτικούς 

εξοπλισμούς,  από  τη  φορολογική  επιβάρυνση  των  μετοχών,  των  κερδοφόρων 

επιχειρήσεων,  των  εισοδημάτων  που  παράγονται  από  τη  μεγάλη  περιουσία  της 

εκκλησίας, κλπ. 

5. Την  κατάργηση  των  ασφαλιστικών  και  μισθολογικών  διακρίσεων,  που  έχουν 

θεσπιστεί από το 1992 μέχρι σήμερα, σε βάρος των νέων. Και αυτό το σημείο θέλω 

να το τονίσω, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια νέα επιδρομή ενάντια στο μέλλον των 

νέων εργαζομένων, με την έννοια ότι κάθε ρύθμιση η οποία γίνεται στο ασφαλιστικό 

σύστημα, προβλέπει νομοθεσία και μέτρα τα οποία αφαιρούν δικαιώματα που είχαν 

προβάλλει  οι  προηγούμενες  γενιές.  Με  συνέπεια,  τελικά,  ο  νέος  άνθρωπος  να 

επιθυμεί να είναι μεγαλύτερος για να περιλαμβάνεται σε προηγούμενες διατάξεις οι 

οποίες δεν θα του περιορίζουν τα δικαιώματα. 

6. Την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, της περιόδου ’90-

2002, 

7. Την  παρέμβαση,  θετικά  και  όχι  αρνητικά,  στο  ύψος  των  συντάξεων,  στις 

ασφαλιστικές παροχές ,  παροχές υγείας, στα θέματα των βαρέων και ανθυγιεινών 

(http://www.syriza.gr/news/synenteyksi-typoy-toy-syriza-gia-to-asfalistiko-

1/?searchterm=3.Την%20πάταξη%20της%20εισφοροδιαφυγής%20και%20εισφοροκ

λοπής%20που%20έχουν%20φτάσει%20σε%20τεράστια%20ύψη%20σήμερα%20στη

ν%20Ελλάδα.)

Τέλος το Λ.Α.Ο.Σ. υποστηρίζει ότι:
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·  Είναι  καιρός  να  δοθεί  τέλος  στην  καταλήστευση των  Ασφαλιστικών Ταμείων  από  την 

κακοδιοίκηση,  τις  τράπεζες  και  την  υπερχρέωση  από  τις  πλασματικές  δαπάνες  υγείας.

·  Ένας  Ενιαίος  Ασφαλιστικός  Φορέας  για  όλους.

· Επιδότηση του Ενιαίου Ασφαλιστικού Φορέα από το κράτος με 2% του Α.Ε.Π. κάθε χρόνο.

·  Συγκέντρωση  των  αποθεματικών  όλων  των  σημερινών  ασφαλιστικών  ταμείων  για  τη 

δημιουργία  Τράπεζας  των  Ασφαλισμένων.

·  Αυτοδιοίκηση του Ενιαίου Ασφαλιστικού Φορέα από εκπροσώπους των ασφαλισμένων, 

εργαζομένων και συνταξιούχων. Οι ίδιοι θα αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα με βάση τις 

πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του Ενιαίου Φορέα. Για το ύψος το συντάξεων, για το 

χρόνο συνταξιοδότησης, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για το ποια επαγγέλματα ανήκουν 

στα «Βαρέα και  Ανθυγιεινά»,  για τις  προϋποθέσεις  χορήγησης προώρων και  αναπηρικών 

συντάξεων.

·  Ελάχιστη  Εθνική  Σύνταξη  για  όλους,  εγγυημένη  από  το  κράτος.

·  Επικουρική  Σύνταξη,  με  βάση  τις  φορολογικές  δηλώσεις  κατά  τη  διάρκεια  της 

επαγγελματικής ζωής (http://laos-korydallos.blogspot.com/2007/10/blog-post_2653.html)

Από τα παραπάνω καθίσταται  σαφές ότι  οι  αποκλίσεις  των απόψεων μεταξύ των 

κομμάτων είναι μεγάλες. Από την άλλη πλευρά όμως δε γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο 

χρηματοδότησης των εξαγγελλόμενων μέτρων (με εξαίρεση μία γενικόλογη αναφορά του 

ΣΥΡΙΖΑ  σε  εξεύρεση  πόρων  από  τη  μείωση  των  στρατιωτικών  δαπανών  και  από  τη 

φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας) και  σε πολλές περιπτώσεις  τα προτεινόμενα 

μέτρα φαίνεται να είναι οικονομικά ανεφάρμοστα. Επομένως πρέπει να υπάρξει διάλογος με 

βάση τα υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία και να εξευρεθεί μία βιώσιμη λύση ούτως ώστε να 

επέλθει σταθερότητα στο πολιτικό σύστημα και να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης με 

τους  πολίτες.  Η  καθυστέρηση  της  μεταρρύθμισης  δυσχεραίνει  την  κατάσταση  καθώς  τα 

οικονομικά  δεδομένα  επιβάλλουν  τη  λήψη  πιο  σκληρών  μέτρων  που  συνεπάγονται  και 

περισσότερες αντιδράσεις από τους πολίτες.
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Ακόμη τα δύο μεγάλα κόμματα  στην  Ελλάδα έχουν  έρθει  ήδη σε  δυσχερή θέση 

καθώς μέτρα που τα θεωρούσαν αντιλαϊκά όταν ήταν στην αντιπολίτευση, προσπαθούν να τα 

εφαρμόσουν όταν ανέρχονται στην εξουσία. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες 

να μην πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει η υπάρχουσα κατάσταση προς το καλύτερο και ότι 

όλα  τα  μέτρα  έχουν  αμιγώς  φόρο-εισπρακτικό  χαρακτήρα.  Εάν  τα  δύο  μεγάλα  κόμματα 

συμφωνήσουν σε ένα κοινό σχέδιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και δεσμευτούν να το 

υποστηρίξουν είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, το ασφαλιστικό θα σταματήσει να 

επηρεάζει τον πολιτικό κύκλο.

Αφού  καταλήξουν  στη  βέλτιστη  λύση  για  το  ασφαλιστικό,  θα  πρέπει  να  γίνει 

διάλογος  με  τους  κοινωνικούς  εταίρους  ώστε  να  ενημερωθούν  αναλυτικά  για  τα 

εξαγγελλόμενα μέτρα. Εφόσον τα συνδικάτα αποδεχτούν τη διαδικασία του διαλόγου για τις 

αναγκαίες  προσαρμογές,  θα  μπορέσουν  να  απαιτήσουν  για  την  επιτυχία  του  διαλόγου 

ορισμένους  βασικούς  όρους,  όπως  η  έγκαιρη  πληροφόρηση  των  κυβερνητικών  σχεδίων, 

αποσαφήνιση  τελικών  στόχων,  από  κοινού  επιλογή  θεμάτων  που  θα  καθορίζει 

προτεραιότητες,  αξίωση  μετατροπής  κοινών  συμφωνιών  σε  νομοθετικά  μέτρα  (επιτροπή 

Κουκιάδη, 2007). Ένα βασικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων 

που πρέπει να λυθεί ούτως ώστε να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι τα 

χρήματα που χρωστάει το κράτος στα ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει λοιπόν να ρυθμιστεί αυτό 

το θέμα από την πλευρά της εκάστοτε κυβέρνησης για να προχωρήσει ο διάλογος.

Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της πλειοψηφίας των πολιτικών 

κομμάτων και των συνδικάτων, η αποδοχή και εφαρμογή των μέτρων θα είναι πλέον εφικτή 

καθώς σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες η προσπάθεια της εκάστοτε κυβέρνησης  για 

μεταρρυθμίσεις τίθεται σε κίνδυνο από τις εσωκομματικές αντιδράσεις καθώς και από την 

αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των εργατικών συνδικάτων και 

να ξεκαθαρίσει τους στόχους της μεταρρύθμισης (Sakellaropoulos, T. & Angelaki, M. 2007) .
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Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι ούτως ώστε να 

μη θιγούν οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Αυτός ουσιαστικά 

αποτελεί  και  έναν  τρόπο  να  γίνουν  πιο  εύκολα  αποδεκτές  οι  αλλαγές  καθώς  υπάρχουν 

λιγότεροι εργαζόμενοι που αντιτίθενται στα νέα μέτρα (Hristoskov, J., 2001). Ακόμη πρέπει 

να γίνει ευρεία ενημέρωση του κοινού για τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων και ανάλυση 

του  συστήματος  κοινωνικής  ασφάλισης  που  θα  εφαρμοστεί  γιατί  από  τις  συνεντεύξεις 

προκύπτει το παράδοξο ότι ενώ οι ασφαλισμένοι θεωρούν άδικο το σημερινό σύστημα, δε 

θέλουν να αλλάξει σε χρηματοδοτούμενο.

Συμπερασματικά  θα  λέγαμε  ότι  οι  προτεινόμενες  λύσεις  του  ασφαλιστικού 

συστήματος στοχεύουν στην καθιέρωση ενός άλλου τρόπου οργάνωσης. Η προώθηση της 

ιδιωτικής ασφάλισης  δεν  αποτελεί  τη  λύση  στη  δημοσιονομική  κρίση  της  κοινωνικής 

ασφάλισης γιατί η φιλοσοφία της και ο τρόπος λειτουργίας της είναι εντελώς διαφορετικός 

από  αυτόν  της  κοινωνικής  ασφάλισης  (Χλέτσος,  2003).  Θα  πρέπει  να  γίνει  μία  σειρά 

διαρθρωτικών αλλαγών παράλληλα με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού συστήματος 

διαφορετικά  η  πιθανότητα  αποτυχίας  είναι  αυξημένη.  Το  βασικό  σημείο  όμως  είναι  να 

υπάρχει κλίμα συναίνεσης και ενότητας, αυτό άλλωστε ήταν και το κλειδί της επιτυχίας της 

μεταρρύθμισης στη Σουηδία.
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