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Η σημερινή κυβέρνηση από το προεκλογικό της πρόγραμμα για τις εκλογές 
του 2019 έχει ανακοινώσει την εισαγωγή της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής 
σύνταξης στον πυλώνα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, με διαχείριση 
μέρους των αποθεματικών των ατομικών λογαριασμών των επικουρικών 
συντάξεων από ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές 
εταιρείες. Υιοθετήθηκαν μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, κατά καιρούς διαφορετικά 
σενάρια για τις παραμέτρους της εφαρμογής της (συμμετέχοντες, επίπεδο 
εισφορών, δομή κ.ά.), χωρίς όμως να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση της στο 
πλαίσιο της «μεταρρύθμισης»  του 2020 (Νόμος 4670/2020). Βασική αιτία μη 
θεσμοθέτησης ήταν τότε η ύπαρξη ενστάσεων (εντός της κυβέρνησης αλλά και 
των Θεσμών) για το δημοσιονομικό κόστος που επιφέρει η κάλυψη του κενού 
που δημιουργείται στη χρηματοδότηση των επικουρικών συντάξεων κατά τη 
μεταβατική περίοδο από το σημερινό σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης 
προσδιορισμένης εισφοράς στο νέο σύστημα πλήρους κεφαλαιοποίησης 
προσδιορισμένης εισφοράς. Κόστος το οποίο ανάλογα με το σενάριο εφαρμογής 
εκτιμάται από 40 έως και 64 δισ. ευρώ1 (σε χρονικό διάστημα 60 ετών), που είναι 
απαγορευτικό λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών στη χώρα.

Η κυβέρνηση με πρόσχημα το δημογραφικό και τη βελτίωση της αποδοτικότητας 
των εισφορών της επικουρικής ασφάλισης και συνακόλουθα τη βελτίωση 
μακροοικονομικών δεικτών εισηγείται ένα αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα 
ατομικών λογαριασμών για την επικουρική σύνταξη που θα λειτουργεί στον ήδη 
υφιστάμενο ή κάποιο άλλο δημόσιο φορέα αλλά με ιδιωτική διαχείριση μέρους 
των αποθεματικών και σταδιακά του συνόλου της, με τη διαχείριση της δημόσιας 
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης έτσι να περνά υποχρεωτικά για τους νέους 
ασφαλισμένους και προαιρετικά για τους νυν ασφαλισμένους κάτω των 35 
ετών, σε ιδιωτικές ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές 
εταιρείες. Διατηρώντας την όμως παράλληλα ως μέρος του πρώτου πυλώνα της 
υποχρεωτικής δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, για τον οποίο το κράτος φέρει 
συνταγματικά την πλήρη ευθύνη και εγγυάται για αυτόν, σε μια προσπάθεια να 
ξεπεράσει τα πιθανά νομικά ζητήματα που θα προκύψουν από την πάγια θέση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη δημόσια διαχείριση των υποχρεωτικών 
εισφορών (Στεργίου Α: 2019)2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 Ενδεικτικά: http://www.economy365.gr/article/138346/kostos-metavasis-tis-koinonikis-
asfalisis-apo-anadianemitiko-sto-ultra , https://www.businessdaily.gr/oikonomia/37248_
ponokefalos-kostos-ton-allagon-stis-epikoyrikes-syntaxeis , http://iobe.gr/docs/research/
RES_04_15042019_REP_GR.pdf, https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/2061209/
pos-oi-allages-sthn-epikoyrikh-asfalish-yponomeyoy.html  

2 Στεργίου Α. (2019), Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα
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Η πρόταση δεν είναι καινούργια. Στον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο για 
την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα αναδύεται επιτακτικά τα τελευταία 
χρόνια το ζήτημα της εισαγωγής κεφαλαιοποιητικών στοιχείων στον πρώτο 
πυλώνα της υποχρεωτικής δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και ειδικά στις 
επικουρικές συντάξεις ως μέσο για τη δημιουργία ενός μείγματος κινδύνων και 
περιορισμό της έκθεσης στον  δημογραφικό κίνδυνο. Εν τούτοις, στην Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκαν τελευταία σειρά από μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού 
συστήματος που διατήρησαν  πλήρως το διανεμητικό χαρακτήρα όλων 
των παροχών του πρώτου πυλώνα της υποχρεωτικής δημόσιας κοινωνικής 
ασφάλισης (εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη, επικουρική σύνταξη/
μερίσματα και εφάπαξ) χωρίς να προχωρήσουν σε εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών 
στοιχείων κυρίως λόγω του κόστους μετάβασης και οργανωτικών ζητημάτων. Οι 
μεταρρυθμίσεις αυτές περιόρισαν σημαντική έκθεση του πρώτου πυλώνα στον 
κίνδυνο των δημογραφικών εξελίξεων μέσω των παραμετρικών αλλαγών που 
επέφεραν στο υπάρχον σύστημα αλλά και της περιστολής της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης, μειώνοντας το εκτιμώμενο αναλογιστικό κόστος της δημογραφικής 
γήρανσης σημαντικά, αξιοποιώντας παράλληλα την περίοδο 2015-2019 τα 
όποια δημοσιονομικά περιθώρια για βελτίωση των παροχών σε ειδικές ομάδας 
(συντάξεις χηρείας, αναπηρίας) αλλά και εισάγοντας σειρά προνοιακών παροχών. 
Γεγονός που σήμερα μοιάζει να αγνοείται επιδεικτικά.

Η ανάγκη το συνταξιοδοτικό μείγμα στην Ελλάδα να έχει διαφοροποίηση 
του ασφαλιστικού κινδύνου, κάτι που αποτελεί βασική αρχή των ιδιωτικών 
ασφαλίσεων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας τους, προβάλλεται από τους 
θιασώτες της κεφαλαιοποίησης εδώ και δεκαετίες και επιβάλει σύμφωνα με 
τους ίδιους τη μείωση της υπερβολικής έκθεσης του διανεμητικού συστήματος 
κύριων και επικουρικών συντάξεων στον «δημογραφικό κίνδυνο», δηλαδή στη 
δημογραφική  γήρανση που θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του δείκτη εξάρτησης 
συνταξιούχων σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό. Αυτό ναι μεν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με την εισαγωγή της κεφαλαιοποίησης στην επικουρική σύνταξη, αλλά 
θα συνεπαγόταν πλέον την έκθεση των επικουρικών συντάξεων περισσότερο στον 
«κίνδυνο των αγορών», δηλαδή στον κίνδυνο απώλειας ή δυσμενούς μεταβολής 
στη χρηματοοικονομική της κατάσταση, που θα απέρρεε από τις διακυμάνσεις 
στο επίπεδο των αγοραίων τιμών των περιουσιακών στοιχείων από τις εξελίξεις 
στην οικονομία αλλά και τις μεταβολές από τις εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές. 
Κίνδυνος που απαιτεί οργάνωση μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου και που 
λόγω της όξυνσης του και του μεγέθους του μετά την κρίση του 2008 είναι 
μάλλον απαγορευτικός για κάθε μεταρρύθμιση εισαγωγής κεφαλαιοποιητικών 
στοιχείων.

02



Η εμπειρία πολλών χωρών που πραγματοποίησαν αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις 
την τελευταία τεσσαρακονταετία απέδειξε ότι η κεφαλαιοποίηση είναι πολιτική 
ούτως ή άλλως υψηλού ρίσκου -το οποίο κρίσεις όπως αυτή του κορονοϊού 
αυξάνουν κατά πολύ, ενώ και οι συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές, με 
αποτέλεσμα 6 στις 10 χώρες (ILO: 2019)3 να έχουν αποφασίσει την επιστροφή 
σε διανεμητικά συστήματα τόσο λόγω της διόγκωσης του κόστους μετάβασης 
όσο και λόγω των μειωμένων αποδόσεων και του υψηλού κόστους διαχείρισης 
(Σ. Ρομπόλης, Μπέτσης Β.: 2021)4. Κάνοντας μια τέτοια πολιτική ξεπερασμένη 
από τις εξελίξεις και την επιλογή της μάλλον ιδεοληπτική και όχι ορθολογική. 
Στο πλαίσιο αυτό στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά τα σχετικά 
δεδομένα για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση και οι σχετικές κριτικές.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η πρόταση για την κεφαλαιοποίηση της δημόσιας υποχρεωτικής επικουρικής 
ασφάλισης έχει τεκμηριωθεί σε οικονομικό επίπεδο από έκθεση εμπειρογνωμόνων 
που εκπονήθηκε για την κυβέρνηση με τίτλο «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική 
Οικονομία» και έχει εξειδικευτεί ασφαλιστικά σε Πόρισμα από σχετική Ομάδα 
Εργασίας που συστάθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ειδικά για την επεξεργασία προτάσεων για την αναδιοργάνωση της Επικουρικής 
Ασφάλισης στην Ελλάδα. Ενώ η πρόταση έχει ήδη συμπεριληφθεί από την 
κυβέρνηση στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας στον Πυλώνα Απασχόλησης, Δεξιοτήτων και Συνοχής και 
συγκεκριμένα στον Άξονα 3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας καθώς και στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 
2021. Η συμπερίληψη της στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη μεταρρύθμιση και έναν προστατευτικό 
μανδύα αφού για έτη δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί λόγω της χρηματοδότησης

3 ILO (2019). “Reversing Pension Privatization: Rebuilding public pension systems in East-
ern European and Latin American Countries (2000-2018)”, International Labour Office, 
Geneva https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/
publication/wcms_648574.pdf 

4 Ρομπόλη Σ. και Μπέτση Β.(2021), 30 χρόνια αποτυχίας από την κεφαλαιοποίηση της 
κοινωνικής ασφάλισης, άρθρο στο https://www.kommon.gr/koinonia/item/4073-30-xro-
nia-apotyxias-apo-tin-kefalaiopoiisi-tis-koinonikis-asfalisis-s-rompoli-kai-g-mpetsi 
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της από το Ταμείο Ανάκαμψης (Υπουργείο Οικονομικών: 2020)5 και τον κίνδυνο 
επιστροφής χρημάτων ή διακοπής των χρηματοδοτήσεων (αναφέρεται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 1 ότι εάν δεν έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά οι 
δεσμεύσεις, αναστέλλεται η καταβολή του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς).

Τα βασικά επιχειρήματα για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης μεταρρύθμισης 
από πλευράς της κυβέρνησης είναι:

Η διαφοροποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου στο συνταξιοδοτικό μείγμα με 
πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου της γήρανσης του πληθυσμού.

Η εξασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων για τη νέα γενιά.

Η διασφάλιση του επιπέδου των υφιστάμενων επικουρικών συντάξεων.

Η διεύρυνση της αποταμίευσης των εργαζομένων.

Η αύξηση των επενδύσεων μέσω της αξιοποίησης των αποθεματικών που θα 
δημιουργηθούν.

Η μεγέθυνση του ΑΕΠ, των μισθών και της απασχόλησης ως αποτέλεσμα των 
αυξημένων επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν και της βελτίωσης της 
παραγωγικότητας.

Πρόκειται για επιχειρήματα που στηρίζονται σε υποθέσεις της Έκθεσης 
Πισσαρίδη, που με τη σειρά της στηρίζεται σε μελέτη του ΙΟΒΕ, με διαφορετικά 
όμως σενάρια και μεταξύ άλλων την κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης 
για όλους όσους λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό ή λιγότερα (ΙΟΒΕ, 2019)6. 
Επιχειρήματα που στηρίζονται και σε μια λάθος εκτίμηση του κόστους της 
δημογραφικής γήρανσης αγνοώντας εσκεμμένα ακόμα και την αναλογιστική 
προβολή του 2020 που υλοποιήθηκε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης.   

5  Υπουργείο Οικονομικών (2020), Στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, διαθέσιμο στη διεύθυνση https://
www.minfin.gr/documents/20182/9976964/Greece+RRP+GR.pdf/6d9f7032-1bb7-4f69-b092-
fa7136b8a1a6 
5 ΙΟΒΕ (2019), Ενίσχυση της αποταμίευσης και ανάπτυξη με μοχλό την κεφαλαιαγορά, 
διαθέσιμο στο http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_12112019_REP_GR.pdf 

https://www.minfin.gr/documents/20182/9976964/Greece+RRP+GR.pdf/6d9f7032-1bb7-4f69-b092-fa7136b8a1a6 
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https://www.minfin.gr/documents/20182/9976964/Greece+RRP+GR.pdf/6d9f7032-1bb7-4f69-b092-fa7136b8a1a6 
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Η κυβέρνηση παράλληλα ισχυρίζεται ότι σε επίπεδο συστήματος η μεταρρύθμιση 
αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταποδοτικότητας των εισφορών, στην 
ενίσχυση της διαφάνειας της διαχείρισης των εισφορών, στη δημιουργία κινήτρων 
παραμονής στην εργασία και πάταξης της αδήλωτης ανασφάλιστης εργασίας 
και στην επαναφορά ενός κλίματος εμπιστοσύνης για την κοινωνική ασφάλιση. 
Αγνοώντας ότι μετά τη μεταρρύθμιση του 2016 αλλά και του 2020 έχουν δοθεί 
ιδιαίτερα κίνητρα για παραμονή στην εργασία μέσω της ανταποδοτικότητας 
των αυξημένων ετών ασφάλισης και έχει υπάρξει στενή σύνδεση εισφορών και 
παροχών, γεγονός που συμβάλει στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο 
αυτό η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει να υλοποιήσει άμεσα τη 
μεταρρύθμιση έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την 
εκπόνηση 3 σχετικών μελετών: Μία μακροοικονομική μελέτη, μία αναλογιστική 
μελέτη και μία μελέτη για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους ώστε να 
επιβεβαιωθεί η ορθότητα της επιλογής της και των παραπάνω, αναδεικνύοντας 
την ανασφάλεια και της ίδιας της κυβέρνησης για την επιλογή της. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εργασίας κ Τσακλόγλου η 
επικουρική σύνταξη των δικαιούχων του νέου συστήματος θα εξατομικεύεται 
και δεν θα επηρεάζεται από το δημογραφικό πρόβλημα, δηλαδή από το μειωμένο 
πλήθος των εργαζομένων σε σχέση με το αυξημένο πλήθος των συνταξιούχων 
που επηρεάζει σημαντικά τις συντάξεις στα διανεμητικά συστήματα. Πρόβλημα 
που έχει όμως μετριαστεί ήδη από τις μεταρρυθμίσεις και τις περικοπές των 
συντάξεων που έγιναν μετά το 2010, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η νέα 
επικουρική σύνταξη θα διαμορφώνεται από τις αποδόσεις των επενδύσεων του 
συσσωρευμένου κεφαλαίου εισφορών στον ατομικό ασφαλιστικό λογαριασμό 
του ασφαλισμένου, δηλαδή θα εξαρτάται από το επίπεδο των αποδόσεων 
(θετικών ή αρνητικών) που θα υπάρξουν κατά το διάστημα της ασφάλισης 
του, διευρύνοντας το συνταξιοδοτικό μείγμα με κεφαλαιοποιητικά στοιχεία 
και πετυχαίνοντας παράλληλα καλύτερη διασπορά των κινδύνων μεταξύ των 
δημογραφικών εξελίξεων και των εξελίξεων στην οικονομία και στην αγορά, 
όμως με αυξημένο κίνδυνο από τις τελευταίες ειδικά μετά το 2008.

Η νέα κεφαλαιοποιητική επικουρική σύνταξη θα μειώσει κατά την κυβέρνηση 
την έκθεση στο ρίσκο των δημογραφικών εξελίξεων που έχει το σημερινό 
σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης των επικουρικών συντάξεων, επιφέροντας 
όμως ένα δυσβάστακτο δημοσιονομικά κόστος κατά το διάστημα της μετάβασης 
από το ένα σύστημα στο άλλο. Συγκεκριμένα το κόστος αυτό αφορά στην κάλυψη



του αναγκαίου ποσού για την πληρωμή των καταβαλλόμενων συντάξεων 
από το παλαιό διανεμητικό σύστημα που οι εισπραττόμενες εισφορές του 
θα συρρικνώνονται στο διάστημα της μετάβασης στο νέο κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα λόγω της μη ένταξης νέων ασφαλισμένων σε αυτό. Το κόστος μετάβασης 
«απλώνεται» σε βάθος χρόνου 60 ετών και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα καλυφθεί 
από τα αποθεματικά του ειδικού κεφαλαίου αλληλεγγύης γενεών, το ΑΚΑΓΕ, από 
τη γενική φορολογία καθώς και από πρόσθετους πόρους που θα δημιουργηθούν 
από τη μεγέθυνση της οικονομίας και της απασχόλησης. Δηλαδή θα υπάρξει 
έμμεση επιβάρυνση όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των συνταξιούχων με 
κίνδυνο επιβολής νέων περικοπών στο μέλλον.

Ειδικότερα, στο νέο σύστημα θα ενταχθούν όλοι οι νέοι ασφαλισμένοι από 1.1.2022 
καθώς και προαιρετικά όλοι οι νυν ασφαλισμένοι ηλικίας έως τριάντα πέντε 
ετών. Η είσπραξη των εισφορών και η διαχείριση τους καθώς και η καταβολή 
των παροχών θα γίνεται από δημόσιο φορέα. Συγκεκριμένα, οι εισφορές 
του κάθε ασφαλισμένου θα συσσωρεύονται σε ατομικούς ασφαλιστικούς 
λογαριασμούς και θα επενδύονται έπειτα από επιλογή του ασφαλισμένου ενός 
εκ των τριών διαφορετικών μοντέλων διαβαθμισμένου επενδυτικού ρίσκου 
(χαμηλού, μέσου, υψηλού), ενώ θα καθορίζεται ανώτατη έκθεση ανά μοντέλο 
επένδυσης προκειμένου να υπάρχει διασπορά του ρίσκου της αγοράς. Οι 
επενδύσεις θα πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους παρόχους επενδυτικών 
υπηρεσιών όπως: χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρίες 
διαχείρισης κεφαλαίων με αυστηρό πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου σύμφωνα 
με την κυβέρνηση, αγνοώντας ότι και οι ΗΠΑ είχαν ένα από τα πιο εξελιγμένα 
συστήματα ελέγχου των ασφαλιστικών εταιρειών το 2008, οι εταιρείες κατάφεραν 
όμως να παραπλανήσουν με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι τους κοντά στη 
συνταξιοδότηση να χάσουν το ¼ των αποταμιεύσεων τους και των αποδόσεων 
τους.

Η νέα κεφαλαιοποιητική επικουρική σύνταξη κατά την κυβέρνηση θα διατηρήσει 
στοιχεία κοινωνικής αλληλεγγύης και προβλέπεται έτσι ότι θα αποδίδει πέρα 
από τις επικουρικές συντάξεις γήρατος, επικουρικές συντάξεις αναπηρίας και 
χηρείας που όμως θα χρηματοδοτούνται από ειδική κράτηση αλληλεγγύης που 
θα πραγματοποιείται επί των καταβαλλόμενων εισφορών, δηλαδή θα υπάρχει 
επασφάλιστρο κινδύνου (αναπηρία, θάνατος, κλπ). Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση 
δεν θα επιφέρει κατά την κυβέρνηση καμία αλλαγή στις καταβαλλόμενες 
επικουρικές συντάξεις και στον τρόπο υπολογισμού των νέων επικουρικών 
συντάξεων του παλαιού συστήματος (ασφαλισμένοι έως 31.12.21 άνω των 
35 ετών και κάτω των 35 ετών που δεν θα επιλέξουν να ασφαλιστούν στη νέα 
κεφαλαιοποιητική επικουρική σύνταξη). Χωρίς όμως να έχει υπολογίσει την 
πιθανή φορολογική επιβάρυνση των συνταξιούχων για την κάλυψη του κόστους
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της μετάβασης. Επίσης ασφαλιστικές εισφορές θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο 
με το σημερινό σύστημα επικουρικής ασφάλισης μετά την 1.6.22 (που ισούται για 
τους μισθωτούς με 6% επί των ασφαλιστέων αποδοχών και επιμερίζεται ισόποσα σε 
3% για τον εργαζόμενο και 3% για τον εργοδότη και για τους αυτοαπασχολούμενους 
ισούται με το προσδιορισμένο ποσό των τριών ασφαλιστικών κλάσεων που 
ισχύουν σήμερα και που ισούνται αντίστοιχα ανά ασφαλιστική κλάση με 39, 47 και 
56 ευρώ. Χωρίς να αναφέρεται ποιο θα είναι το ποσοστό του επασφάλιστρου που 
θα παρακρατείται για διάφορους κινδύνους από αυτές). 

Αναλυτικές λεπτομέρειες και βασικές παράμετροι για την εφαρμογή όλων των 
παραπάνω δεν είναι ακόμα γνωστές και αναμένεται να δημοσιοποιηθούν με την 
κατάθεση του νομοσχεδίου.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Πρέπει να επισημανθεί εξ αρχής όμως ότι η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων 
στην κοινωνική ασφάλιση συναντούσε και συναντά διαφωνίες στον επιστημονικό, 
πολιτικό και κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα. Η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών 
στοιχείων στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα όμως δεν είχε υλοποιηθεί επί 
πολλά χρόνια όχι λόγω της έλλειψης επιστημονική, πολιτικής και κοινωνικής 
συναίνεσης αλλά λόγω:

Θεσμικών ζητημάτων εξ αιτίας της συνταγματικής πρόβλεψης για τον δημόσιο 
χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και την εγγύηση των παροχών της από το 
κράτος αλλά και την συνακόλουθη δημόσια διαχείριση των εισφορών.

Δημοσιονομικών ζητημάτων εξαιτίας του διαχρονικά υψηλού δημόσιου χρέους 
και της επιβάρυνσής του για την κάλυψη του κόστους μετάβασης λαμβανομένου 
υπόψη και του πλήθους των ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

Οργανωτικών ζητημάτων εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ασφαλιστικών Ταμείων 
που δεν επέτρεπαν την ενιαία διαχείριση και τον έλεγχο των όποιων κεφαλαίων, 
της περιορισμένης ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα 
και της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα και της έλλειψης διαφάνειας και εποπτικών 
μηχανισμών7.

07

7 Πρέπει να αναφερθεί ότι τα οργανωτικά ζητήματα αποτελούν και εν μέρει την αιτία της 
περιορισμένης ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα 
στο παρελθόν.
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Σε οργανωτικό επίπεδο η εισαγωγή των κεφαλαιοποιητικών στοιχείων στον 
πρώτο πυλώνα είναι πράγματι πιο εφικτή σήμερα από όσο στο παρελθόν γιατί 
έχουν περιοριστεί τα σχετικά ζητήματα και επιτρέπουν την ανάπτυξη τους με 
περισσότερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και έλεγχο. Συγκεκριμένα έχουν 
περιοριστεί από την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων στον e-ΕΦΚΑ, την 
παγκοσμιοποίηση του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα και την 
συνακόλουθη διεύρυνση τους στην Ελλάδα, την υιοθέτηση αυστηρών πλαισίων 
ελέγχου σε ενωσιακό επίπεδο και την ωρίμανση των θεσμών της κεφαλαιαγοράς 
και της εποπτείας της στην Ελλάδα.  Όμως παραμένουν σε μεγάλο βαθμό τα 
θεσμικά ζητήματα περί της συνταγματικής επιταγής για δημόσια κοινωνική 
ασφάλιση και τα δημοσιονομικά ζητήματα για το ποιο θα είναι το δημοσιονομικό 
κόστος της μετάβασης από το διανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα που 
θα πρέπει να εκτιμηθεί επακριβώς και να καλυφθεί με διαγενεακά δίκαιο τρόπο 
και συμβατό με τις δημοσιονομικές συνθήκες στη χώρα και τις υποχρεώσεις της 
για πρωτογενή πλεονάσματα (Μ. Theodoroulakis, Konstaninidou D., Capella 
A.:2021)8.

Η κριτική εστιάζει ιδιαίτερα στο ότι στην έκθεση στον κίνδυνο των αγορών, 
οι ατομικές συνταξιοδοτικές παροχές θα εξαρτώνται από τα συσσωρευμένα 
περιουσιακά στοιχεία αλλά και τις αποδόσεις τους. Το επίπεδο των μελλοντικών 
συντάξεων είναι αβέβαιο καθώς τα μεμονωμένα άτομα θα φέρουν το σύνολο του 
χρηματοοικονομικού κινδύνου που συνδέεται με τα επενδυμένα περιουσιακά 
στοιχεία των συσσωρευμένων αποθεματικών (Eurostat:2004)9. Παρόλο που θα 
υπάρχει παροχή εγγύησης μη αρνητικών αποδόσεων κατά την κυβέρνηση, αυτή 
θα περιορίζεται στην απόδοση των καταβληθεισών εισφορών προσαυξημένων 
και αναπροσαρμοσμένων σύμφωνα με τον δείκτη για τον πληθωρισμό. Δεδομένου 
μάλιστα ότι οι ασφαλισμένοι στο νέο σύστημα θα έχουν ατομική επιλογή στον 
προσανατολισμό της επένδυσης των κεφαλαίων τους σε ένα από τα τρία επίπεδα 
κινδύνου, ο κίνδυνος αυτός θα έχει διαβάθμιση βάσει του ρίσκου που θα επιλέξει 
ο κάθε ασφαλισμένος αλλά σε όλους θα παρέχεται η ίδια εγγύηση. Επιπλέον ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω, το ίδιο ποσό εισφορών που συσσωρεύτηκε κατά την 
ίδια περίοδο από διαφορετικά άτομα θα μπορεί να διαμορφώσει διαφορετικά 
ποσά συντάξεων, διευρύνοντας τις ανισότητες και ειδικά το χάσμα των φύλων στις 
συντάξεις, όπως έχει καταγραφεί στη σχετική βιβλιογραφία (Θεοδωρουλάκης 
Μ, και άλλοι : 2020)(ILO:2019)10,11.

9 Eurostat (2004), Classification of funded pension schemes and impact on government 
finance, διαθέσιμο στο https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5884325/KS-BE-
04-002-EN.PDF/ccfc8b5a-a45e-4444-b467-3d2e1cab8d7e 

10 Θεοδωρουλάκης Μ., Καπέλλα Α., Κωνσταντινίδου Δ. (2020), Πρόγραμμα Πήγασος - Προτάσεις 
πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα, Αθήνα: 
ΕΚΚΕ, διαθέσιμο στο https://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/09/Protaseis-Poli-
tikhs-gia-tin-antimetwpish-tou-ESX-stin-Ellada.pdf 
11 ILO (2019). “Reversing Pension Privatization: Rebuilding public pension systems in East-
ern European and Latin American Countries (2000-2018)”, International Labour Office, 
Geneva https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/
publication/wcms_648574.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5884325/KS-BE-04-002-EN.PDF/ccfc8b5a-a45e-4444-b467-3d2e1cab8d7e 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5884325/KS-BE-04-002-EN.PDF/ccfc8b5a-a45e-4444-b467-3d2e1cab8d7e 
https://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/09/Protaseis-Politikhs-gia-tin-antimetwpish-tou-ESX-stin-Ellada.pdf 
https://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/09/Protaseis-Politikhs-gia-tin-antimetwpish-tou-ESX-stin-Ellada.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_648574.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_648574.pdf 


09

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Η πρόταση ως στιγμής δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί και δεν έχει επακριβώς 
κοστολογηθεί ειδικά σε σχέση με το κόστος της μετάβασης για το οποίο 
υπάρχουν μεγάλες εντάσεις αφού η θεσμοθέτηση της πρότασης δεν θα μειώσει 
απλά σταδιακά τις εισπραττόμενες εισφορές λόγω μείωσης των ασφαλισμένων, 
όπως θα προκαλέσει το δημογραφικό, αλλά θα τις εξαλείψει διογκώνοντας 
κατά την περίοδο της μετάβασης το κόστος κάλυψης των ελλειμμάτων που αντί 
να προκύψουν σταδιακά λόγω της μείωσης της αναλογίας εργαζομένων προς 
συνταξιούχους θα δημιουργηθούν άμεσα. Το ετήσιο κόστος μετάβασης για τα 
πρώτα έτη εκτιμάται βάσει της έκθεσης Πισσαρίδη σε 1-1,3% του ΑΕΠ (2-2,6 δισ. 
ευρώ), κόστος που θα βαίνει μειούμενο έως 0,3% του ΑΕΠ το 2060 (Πισσαρίδης 
Χ, και άλλοι: 2020)12. Ποσά που για κάποια έτη είναι σχεδόν αντίστοιχα με το 
κόστος των επικουρικών στο σύνολο τους και το άθροισμα τους σε σταθερές τιμές 
αγγίζει τα 52 δισ. ευρώ. Κόστος απαγορευτικό για τη δημοσιονομική πολιτική που 
καλείται η χώρα να εφαρμόσει, ακόμα και αν εκδοθούν ομόλογα υποχρεώσεων, 
όπως έχει προταθεί, καθώς αυτά θα διογκώσουν υπέρμετρα το δημόσιο χρέος.

Προβληματισμοί που τίθενται σε κάθε πρόταση για τη μεταρρύθμιση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος τα τελευταία χρόνια και που έχουν χαρακτηρίσει 
κάποιες μεταρρυθμιστικές προτάσεις ως «εκπληκτικά  ανεφάρμοστες» και ως 
δημοσιονομικά μη συμβατές με την ελληνική πραγματικότητα. Οι Σ. Ρομπόλης 
και Β. Μπέτσης ειδικότερα έχουν εκτιμήσει το κόστος μετάβασης σύμφωνα με 
την παρούσα πρόταση σε παρούσες αξίες  σε 64 δισ. ευρώ (με υπόθεση εργασίας 
το σημερινό επίπεδο σύνταξης να παραμείνει σταθερό)13.

13 Ρομπόλη Σ. και Μπέτση Β.(2021), Πώς οι αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση υπονομεύουν 
την ανάπτυξη, διαθέσιμο στο, https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/2061209/
pos-oi-allages-sthn-epikoyrikh-asfalish-yponomeyoy.html 

12  Πισσαρίδης Χ, Βαγιανός Δ., Βέττας Ν., Μεγήρ Κ., (2020) Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική 
Οικονομία, ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/2061209/pos-oi-allages-sthn-epikoyrikh-asfalish-yponomeyoy.html 
https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/2061209/pos-oi-allages-sthn-epikoyrikh-asfalish-yponomeyoy.html 
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Διάγραμμα 1: Το Έλλειμμα του παλαιού συστήματος και τα έσοδα του νέου συστήματος 
επικουρικών συντάξεων 2022-2062 σε ευρώ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πέρα από το κόστος μετάβασης, η πρόταση δέχεται σοβαρή κριτική για την 
πραγματική αποτελεσματικότητά της από πολλούς μελετητές γιατί διαφαίνεται 
υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες και μετά την εμπειρία της κρίσης του 
2008 και την χαμηλή ανάπτυξη που προβλέπεται για τα χρόνια μετά το 2030 
(EC-Ageing Report, 2018), ότι έχει ως μόνο άμεσο στόχο τη διεύρυνση της 
αγοράς των ασφαλιστικών εταιρειών, ιδεοληπτικά και χωρίς να αξιολογείται το 
δημοσιονομικό κόστος, η οικονομική συγκυρία και τα ρίσκα. 

Πηγή: https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/2061209/pos-oi-allages-sthn-
epikoyrikh-asfalish-yponomeyoy.html

 https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/2061209/pos-oi-allages-sthn-epikoyrikh-asfalish-yponomeyoy.html
 https://www.euro2day.gr/specials/opinions/article/2061209/pos-oi-allages-sthn-epikoyrikh-asfalish-yponomeyoy.html
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Ειδικότερα οι προβληματισμοί καταγράφονται στον επιστημονικό διάλογο  
σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης αφορούν αφενός το ότι η επιλογή 
της κεφαλαιοποίησης εκθέτει τις συντάξεις σήμερα σε έναν διαφοροποιημένο, 
μάλλον πιο υψηλό,  «κίνδυνο των αγορών» σε σχέση με το παρελθόν μετά την 
εμπειρία της κρίσης του 2008 που επέφερε την «Μεγάλη Ύφεση» και την 
πρόσφατη παγκόσμια κρίση της πανδημίας του covid-19 σε πολλά επίπεδα, 
αφετέρου την εμπειρία άλλων χωρών που προχώρησαν σε αντίστοιχες 
μεταρρυθμίσεις και λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής 
συγκυρίας μετά το 2008 αναγκάστηκαν να τις ακυρώσουν και να επιστρέψουν 
σε διανεμητικά μοντέλα14. 

Οι υπέρμαχοι του κεφαλαιοποιητικού συστήματος βέβαια δεν αναφέρουν ότι 
το 2008 η Ιρλανδία, κατέγραψε απώλεια στα κεφάλαια των κεφαλαιοποιητικών 
ιδιωτικών συντάξεων σχεδόν 38% και η Αυστραλία 27%, ενώ οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ όλων των περιουσιακών 
στοιχείων ιδιωτικής σύνταξης στις χώρες του ΟΟΣΑ, παρουσίασαν την τρίτη 
μεγαλύτερη πτώση, περίπου 26%(OECD:2010)15. Ούτε ότι οι συνολικές απώλειες 
των ιδιωτικών κεφαλαιοποιητικών συντάξεων άγγιξαν τα 3,5 τρισεκατομμύρια 
δολάρια το 2008 και το ότι οι συνολικές αξίες ενεργητικού στην περιοχή του 
ΟΟΣΑ ήταν τον Δεκέμβριο του 2010 περίπου 9% μειωμένες σε σχέση με  τον 
Δεκέμβριο του 2007 (OECD:2010)16. Αλλά ούτε η πρωτόγνωρη εμπειρία του 
covid-19 φαίνεται να προβληματίζει με την κατακρήμνιση των αγορών. Οι 
χρηματοοικονομικές αγορές ήταν πολύ ασταθείς και για μεγάλο χρονικό 
διάστημα το 2020 εξαιτίας της αβεβαιότητας σχετικά με την εξάπλωση του 
COVID-19. Μάλιστα, υπήρξαν τόσο έντονες και απότομες οι μεταβολές στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, που, για παράδειγμα, τον Μάρτιο 2020, ο μέσος 
όρος στην καθημερινή διακύμανση του S&P 500 ήταν 5%, ξεπερνώντας το 
ρεκόρ του Νοεμβρίου 1929 (3,9%)(OECD:2021)17.

14 Ρομπόλη Σ. και Μπέτση Β.(2021), Απέτυχε σε 30 χώρες, αλλά ο Μητσοτάκης το επιβάλει
στην Ελλάδα, διαθέσιμο στο, https://slpress.gr/oikonomia/syntaxeis-apetyche-se-30-
chores-alla-o-mitsotakis-to-epivalei-kai-stinellada/ 

15 OECD(2010), Pensions and the Crisis, at OECD Insights: From Crisis to Recovery, διαθέσιμο 
στο https://www.oecd.org/insights/fromcrisistorecovery.htm 

16 OECD(2010), όπου και πριν

17OECD (2021), Pension Markets in Focus 2020, διαθέσιμο στο https://www.oecd.org/daf/fin/
private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2020.pdf 

https://slpress.gr/oikonomia/syntaxeis-apetyche-se-30-chores-alla-o-mitsotakis-to-epivalei-kai-stinellada/ 
https://slpress.gr/oikonomia/syntaxeis-apetyche-se-30-chores-alla-o-mitsotakis-to-epivalei-kai-stinellada/ 
https://www.oecd.org/insights/fromcrisistorecovery.htm 
https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2020.pdf 
https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2020.pdf 


Αποσιωπούν επίσης ότι τα αποθεματικά των δημόσιων συνταξιοδοτικών ταμείων 
σε ορισμένες χώρες παρόλο που επλήγησαν σοβαρά από την οικονομική κρίση το 
2008, ανέκαμψαν έντονα το 2009 αντισταθμίζοντας τις απώλειες και το συνολικό 
ποσό των περιουσιακών τους στοιχείων ισοδυναμούσε με 4,5 τρισεκατομμύρια 
δολάρια, κατά μέσο όρο 7,3% υψηλότερα από ό, τι στο τέλος του 2008, και 13,9% 
υψηλότερα από τον Δεκέμβριο του 2007. Αυτό συνέβη γιατί τα κεφάλαια τους 
δεν είχαν δραματικές απώλειες και ξεπέρασαν την κρίση καθώς ήταν καλύτερα 
διασφαλισμένα με συντηρητικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων (OECD:2010)18. Δεν 
αναδεικνύουν ακόμη το ότι η κρίση του 2008 είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες μειώσεις 
στα υπόλοιπα των ατομικών κεφαλαιοποιητικών λογαριασμών συντάξεων στις 
ΗΠΑ, ειδικά για την ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών, που  άγγιζε το 18% για άτομα με 
βραχεία περίοδο κάλυψης και έφτανε έως και το 25% για μεγαλύτερες περιόδους 
κάλυψης. Δηλαδή το ¼ των αποταμιεύσεων και των αποδόσεων τους χάθηκε 
μέσα σε ένα έτος (OECD:2009)19.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Οι επικριτές της κεφαλαιοποίησης της επικουρικής σύνταξης σε επιστημονικό 
επίπεδο επισημαίνουν ακόμη πως σε θεωρητικό πλαίσιο η κεφαλαιοποίηση 
οδηγεί σε υπονόμευση της αρχής της αλληλεγγύης των γενεών και σε έμμεση 
ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Ενώ  προβάλουν ζητήματα που 
θα ανακύψουν από την εφαρμογή της όπως ο περιορισμός του κοινωνικού 
δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, ο περιορισμός του συλλογικού 
χαρακτήρα της και η εξατομίκευση των παροχών μαζί με την εξατομίκευση του 
ρίσκου. Υπογραμμίζουν μάλιστα τα σημαντικά ζητήματα συνταγματικότητας της 
όποιας ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.

Οι θιασώτες της πρότασης, από την άλλη, εκθειάζουν τα δυνητικά θετικά 
αποτελέσματα στην ανάπτυξη και την απασχόληση και τον κομβικό ρόλο της 
κεφαλαιοποίησης για την αύξηση των επενδύσεων. Μάλιστα στην ελληνική 
περίπτωση, η σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εμφανίζεται 
να ωραιοποιεί περισσότερο την κατάσταση επικαλούμενη παραπειστικά τη 
δυνητική αύξηση της αποταμίευσης, η οποία προαπαιτεί αύξηση του διαθέσιμου 
εισοδήματος, αφού το ποσοστό της εισφοράς παραμένει στο ίδιο ποσοστό με το 
σημερινό σύστημα. ε ό,τι αφορά την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, αυτή

12

18 OECD(2010), όπου και πριν

19 OECD(2009), Pensions at a glance 2009: retirement-income systems in OECD countries, 
διαθέσιμο στο https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pension_glance-2009-en.pdf?expi
res=1621289080&id=id&accname=guest&checksum=31E3F4CF3B1E4087BBCDE9DE4550E6
AC 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pension_glance-2009-en.pdf?expires=1621289080&id=id&accname=guest&checksum=31E3F4CF3B1E4087BBCDE9DE4550E6AC 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pension_glance-2009-en.pdf?expires=1621289080&id=id&accname=guest&checksum=31E3F4CF3B1E4087BBCDE9DE4550E6AC 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pension_glance-2009-en.pdf?expires=1621289080&id=id&accname=guest&checksum=31E3F4CF3B1E4087BBCDE9DE4550E6AC 
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προαπαιτεί όμως την εξασφάλιση της επένδυσης των αποθεματικών στη 
χώρα, κάτι που βάσει της εμπειρίας άλλων χωρών δεν συνέβη λόγω της 
παγκοσμιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διαμόρφωση 
ολιγοπωλίων από πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες που επενδύουν διεθνώς 
επιδιώκοντας τις μέγιστες δυνατές αποδόσεις. Χωρίς μάλιστα η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών να έχει υπερθεματίσει σε μεγάλο βαθμό κάτι τέτοιο, 
γιατί γνωρίζει ότι τα περισσότερα μέλη της δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο 
μέγεθος του εγχειρήματος, εκτός εάν τις εγγυήσεις τις εξασφαλίζει ο Δημόσιος 
Φορέας και αυτές είναι απλά διαχειριστές, συνθήκη που ενέχει πολλά νομικά 
ζητήματα (Υπουργείο Εργασίας:2019)20.

Στον σχετικό πολιτικό και κοινωνικό διάλογο σήμερα καταγράφονται διαφωνίες. 
Καταγράφεται αποδοχή της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης από πολλούς 
θεσμικούς και συνδικαλιστικούς φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, η Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών, η 
Ένωση Αναλογιστών Ελλάδας, η Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Ελλάδος, οι οποίοι διαβλέπουν παράλληλα με την διαφοροποίηση του κινδύνου, 
συμφωνώντας με τις θέσεις της κυβέρνησης, αύξηση της αποταμίευσης και των 
κεφαλαίων και συνακόλουθα των επενδύσεων που θα επιφέρουν οικονομική 
μεγέθυνση, αύξηση του ΑΕΠ και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Από την άλλη πλευρά, στον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο υπάρχουν 
και επικριτές της πρότασης στους οποίους περιλαμβάνονται κόμματα της 
Αντιπολίτευσης και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ:2020)21, 
που θέτουν ερωτήματα για την αναγκαιότητά της, θεωρώντας ότι οι συνέπειες 
του δημογραφικού προβλήματος στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι 
αυτές που επικαλείται η κυβέρνηση και έχουν μετριαστεί από τις προηγούμενες 
μεταρρυθμίσεις του και θα μετριαστούν και στο μέλλον από τις εξελίξεις 
στην απασχόληση με την αναμενόμενη ούτως η άλλως αύξηση των ποσοστών 
απασχόλησης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των γυναικών καθώς και 
τη μείωση των ποσοστών ανεργίας που θα επιφέρει η έξοδος από την 12ετή πλέον 
οικονομική ύφεση και την αύξηση μισθών λόγω αύξησης της παραγωγικότητας 
με την εισαγωγή των τεχνολογιών, μειώνοντας την αναγκαιότητα εισαγωγής 
κεφαλαιοποιητικών στοιχείων εξαιτίας της δημογραφικής γήρανσης. 

20 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία 
προτάσεων για την αναδιοργάνωση της επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα(2019), Πόρισμα 
ομάδας εργασίας

21 ΙΝΕ ΓΣΕΕ(2020), Η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης - 
Μια εναλλακτική πρόταση στην Έκθεση Πισσαρίδη, Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργασίας της Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), διαθέσιμο στο: www.inegsee.gr/wp-
content/uploads/2020/12/Mia_enallaktiki_protasi_stin_ekthesi_Pissaridi.pdf 

www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2020/12/Mia_enallaktiki_protasi_stin_ekthesi_Pissaridi.pdf 
www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2020/12/Mia_enallaktiki_protasi_stin_ekthesi_Pissaridi.pdf 
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Επιπλέον θεωρούν ότι δημιουργείται υψηλό ρίσκο βιωσιμότητας των συντάξεων 
και υψηλό ρίσκο να βρεθούν οι εργαζόμενοι αντιμέτωποι με υψηλότερες 
εισφορές και φόρους για να καλύψουν το κόστος μετάβασης ενώ και οι 
συνταξιούχοι με χαμηλότερες συντάξεις λόγω της έκθεση τους στον «κίνδυνο 
των αγορών» μπορεί να δουν συρρίκνωση των καταβληθεισών εισφορών τους, 
κίνδυνος που τονίζεται ότι έχει διογκωθεί μετά την κρίση του 2008. Θέτουν 
παράλληλα και ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της κεφαλαιοποίησης 
τόσο ως προς την υποτιθέμενη συμβολή της στην αύξηση των επενδύσεων 
στην Ελλάδα όσο και για τη συνακόλουθη οικονομική μεγέθυνση και αύξηση 
στην απασχόληση, θεωρώντας αφενός λανθασμένα τα μακροοικονομικά 
επιχειρήματα της πρότασης αλλά και εκφράζοντας προβληματισμούς για 
το δημοσιονομικό ρίσκο της λόγω του κόστους μετάβασης σε μια χώρα με 
αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, ακόμη κι αν αυτοί χαλαρώσουν 
μετά το 2022, όταν και θα αρθεί η «παρένθεση» της ρήτρας εξαίρεσης που τέθηκε 
εξαιτίας της πανδημίας και των συνεπειών της . Η εμπειρία των ελληνικών 
ασφαλιστικών εταιρειών είναι ενδεικτική: Βάσει στοιχείων της Τράπεζας της 
Ελλάδος, στις 31/12/2020, το 57,14% των χρηματοοικονομικών επενδύσεων των 
ασφαλιστικών εταιρειών ήταν τοποθετημένο σε περιουσιακά στοιχεία του 
εξωτερικού, ενώ το 42,86% σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία και λιγότερο από 
το 3,2% σε μετοχές (ΤτΕ:2021)22.

ΤΑ ΡΙΣΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Σε ότι αφορά τα ρίσκα των αγορών, αυτά στην καλύτερη των περιπτώσεων 
αποκρύπτονται ενώ στην χειρότερη μάλλον εξωραΐζονται από την κυβέρνηση 
και τους θιασώτες της πρότασής της. Εξωραΐζονται με τη διαρροή μιας μάλλον 
επίπλαστης εικόνα για τις αποδόσεις των ασφαλιστικών αποθεματικών βάσει 
θετικών σεναρίων και όχι των σημερινών οικονομικών συνθηκών και της 
εμπειρίας του κοντινού παρελθόντος. Ενώ είναι ευρέως γνωστό ότι οι τεράστιες 
απώλειες των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων την περίοδο 2008-2010 οδήγησαν 
σε επιβολή από την ΕΕ της υποχρέωσης αυξημένων εγγυήσεων που επηρεάζουν 
ιδιαίτερα οι αρνητικές αποδόσεις πολλών κρατικών ομολόγων σήμερα, που 
αποτελούν υποχρεωτική κατηγορία αποταμιευτικών προϊόντων επένδυσης 
αποθεματικών για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και τις τράπεζες (Solven-
cy II, Omnibus II, Basel II). 

22 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία 
προτάσεων για την αναδιοργάνωση της επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα(2019), Πόρισμα 
ομάδας εργασίας



Οι προτάσεις της κυβέρνησης ακολουθούν, σύμφωνα με τα στελέχη της, 
ευρωπαϊκές καλές πρακτικές αλλά δυστυχώς όχι της τρέχουσας περιόδου αλλά 
της δεκαετίας του 1990. Τα δεδομένα στην οικονομία, τα χρηματιστήρια αλλά 
και στα κρατικά ομόλογα δεν έχουν σήμερα καμία σχέση με τότε δεδομένου ότι  
ακόμα και τα κρατικά ομόλογα καταγράφουν σε πολλές περιπτώσεις αρνητικές 
αποδόσεις. Οι υπέρμαχοι της κεφαλαιοποίησης φαίνεται να αγνοούν ό,τι 
αρνητικό σχετίζεται με την πρόταση της και τις σχετικές σύγχρονες εξελίξεις 
όπως:

Τα γεγονός ότι η αξία της μετοχής της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας 
των ΗΠΑ, AIG, μέσα σε λίγες ημέρες τον Σεπτέμβρη του 2008 είχε κατακόρυφη 
πτώση των κοινών μετοχών της που υποχώρησαν κατά 79% και από την αρχή 
της ίδιας χρονιάς κατά 94%, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να αναλάβουν το κόστος 
ασφαλιστικών συμβολαίων ύψους 85 δισ. ευρώ.  Η AIG για χρόνια εμφάνιζε 
σημαντικές αποδόσεις γιατί είχε στο χαρτοφυλάκιο της ασφάλιστρα υψηλού 
κίνδυνου swaps πάνω από 440 δισ. ευρώ τα  οποία κυριολεκτικά εκμηδενίστηκαν23. 

Το γεγονός ότι η Αργεντινή κρατικοποίησε ατομικούς συνταξιοδοτικούς 
λογαριασμούς  30 δισ.  δολαρίων το 200824 για να αποφύγει τη φτωχοποίηση των 
συνταξιούχων της στην οποία θα οδηγούσε η εκμηδένιση των αποθεματικών 
δεκάδων ιδιωτικών συνταξιοδοτικών funds.

Το γεγονός ότι για μεγάλο διάστημα βρίσκονται σε αρνητικό επίπεδο οι αποδόσεις 
των 30ετών κρατικών ομολόγων της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Φινλανδίας  
και οι αποδόσεις των 20ετών ομολόγων της Αυστρίας, των 15ετών ομολόγων της 
Γαλλίας, του Βελγίου και της Ιρλανδίας (βάση δεδομένων Refinitiv)25.

Το γεγονός ότι πολλές χώρες της Ευρώπης (Σουηδία, Ιταλία, Πολωνία, Λετονία, 
Νορβηγία) υιοθέτησαν στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις το μοντέλο της 
νοητής κεφαλαιοποίησης στο οποίο οι σημερινές εισφορές χρηματοδοτούν 
τις σημερινές συντάξεις και οι νυν ασφαλισμένοι συσσωρεύουν ένα νοητό 
ασφαλιστικό κεφάλαιο με θεσμικά προσδιορισμένες αποδόσεις συνδεδεμένες 
με την εξέλιξη της οικονομίας και έμμεσα και τη δημογραφία (έσοδα-έξοδα 
ασφαλιστικών ταμείων). Ένα σύστημα που έχει πολλά από τα θετικά των 
κεφαλαιοποιητικών συστημάτων (σύνταξη προσδιορισμένης εισφοράς και όχι 
παροχής, άμεση σύνδεση εισφορών και παροχών, κίνητρα απασχόλησης) αλλά 
και ένα συντριπτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την απόλυτη κεφαλαιοποίηση: 
το γεγονός ότι εκμηδενίζει το κόστος της μεταβατικής περιόδου από το ένα 
σύστημα στο άλλο γιατί το σύστημα παραμένει διανεμητικό. 

15

23 https://www.tanea.gr/2008/09/17/economy/eswsan-tin-aig-oxi-tis-agores/
24 https://www.nytimes.com/2008/10/22/business/worldbusiness/22argentina.html
25https://www.kathimerini.gr/economy/561165433/me-arnitikes-apodoseis-akomi-kai-ta-
30eti-omologa-tis-eyrozonis/ 

https://www.tanea.gr/2008/09/17/economy/eswsan-tin-aig-oxi-tis-agores/
https://www.nytimes.com/2008/10/22/business/worldbusiness/22argentina.html
https://www.kathimerini.gr/economy/561165433/me-arnitikes-apodoseis-akomi-kai-ta-30eti-omologa-tis-eyrozonis/ 
https://www.kathimerini.gr/economy/561165433/me-arnitikes-apodoseis-akomi-kai-ta-30eti-omologa-tis-eyrozonis/ 


16

Μοντέλο που ήδη έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα το 201226. Κάτι που αποδεικνύει ότι 
στην Ελλάδα ήδη υπάρχουν ατομικοί λογαριασμοί ασφάλισης για την επικουρική 
ασφάλιση. Έτσι όλα τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι θα δημιουργηθούν από 
την αλλαγή του συστήματος κίνητρα απασχόλησης και μείωσης της αδήλωτης 
εργασίας -τουλάχιστον στο σκέλος που σχετίζεται με το συνταξιοδοτικό σύστημα- 
δεν ευσταθούν αφού ήδη με την εφαρμογή της νοητής κεφαλαιοποίησης στην 
επικουρική ασφάλιση και την αύξηση της αναλογικότητας μεταξύ εισφορών και 
παροχών στην ανταποδοτική σύνταξη (μέσος όρος εισφορών από 1.1.2002 έως 
σήμερα, κατάργηση κατώτατων συντάξεων) έχουν δημιουργηθεί ήδη κίνητρα 
μείωσης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και έχει υπάρξει βελτίωση 
της ανταποδοτικότητας και σύνδεση μεταξύ καταβαλλόμενων εισφορών και των 
μελλοντικών παροχών.

Το γεγονός ότι βάσει μελέτης του ILO27 6 στις 10 χώρες που εφάρμοσαν τις 
προηγούμενες 4 δεκαετίες το μοντέλο που προκρίνει η κυβέρνηση, είτε στο 
σύνολο είτε σε μέρος των συντάξεων προχώρησαν εκ νέου σε μεταρρυθμίσεις 
επιστρέφοντας στη διανεμητική λειτουργία τα συστήματα τους. 

26 Συγκεκριμένα:  α) Για τους ασφαλισμένους για πρώτη φορά από την 01.01.2013 εφαρμόζεται 
το  σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και η σύνταξη υπολογίζεται (άρθρο 42 του ν. 
4052/2012 όπως είχε τροποποιηθεί, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 
όπως αντικαταστάθηκε από την  έναρξη ισχύος του με το άρθρο 44 του ν. 4670/2020 και ΥΑ 
17537/989/06.05.2020) με την εφαρμογή της κατάλληλης ράντας επί του συνόλου των εισφορών 
που έχουν συγκεντρωθεί στην ατομική μερίδα κάθε ασφαλισμένου (η εφαρμοζόμενη ράντα 
εξαρτάται από την ηλικία του δικαιούχου και την κατηγορία της σύνταξης: γήρατος, αναπηρίας, 
θανάτου), β) Για τους ασφαλισμένους πριν από την 01.01.2013 εφαρμόζεται ένα μικτό σύστημα 
υπολογισμού  (άρθρο 42 του ν. 4052/2012 όπως είχε τροποποιηθεί, και αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε από την  έναρξη ισχύος του με το άρθρο 
44 του ν. 4670/2020, ΥΑ 17537/989/06.05.2020) της παροχής, η οποία αποτελείται από δύο 
τμήματα: Το πρώτο τμήμα αφορά το χρόνο ασφάλισης έως τις 31.12.2014 και προκύπτει από 
τον ακόλουθο τύπο: έτη ασφάλισης x 0,45% x συντάξιμες αποδοχές. Το δεύτερο τμήμα αφορά 
στο χρόνο ασφάλισης από 01.01.2015 και εφεξής, και σε αυτό εφαρμόζεται το σύστημα νοητής 
κεφαλαιοποίησης (NDC), όπως στους ασφαλισμένους μετά την 01.01.2013.

27 ILO (2019). “Reversing Pension Privatization: Rebuilding public pension systems in East-
ern European and Latin American Countries (2000-2018)”, International Labour Office, 
Geneva https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/
publication/wcms_648574.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_648574.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_648574.pdf
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Εστιάζοντας στις ιδιαίτερα αρνητικές επιδράσεις από τις πρόσφατες εξελίξεις 
στην οικονομία προκύπτει ξεκάθαρα από την μελέτη του  ILO  ότι από τις 
τριάντα χώρες που επιχείρησαν από το 1981 να κεφαλαιοποιήσουν και να 
ιδιωτικοποιήσουν τη δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, είτε εν μέρει 
είτε στο σύνολο της, οι δεκαοκτώ από αυτές προχώρησαν σε εκ νέου μεταρρύθμιση 
επιστρέφοντας σε τύπους συντάξεων διανεμητικών μοντέλων (προσδιορισμένης 
παροχής ή νοητής κεφαλαιοποίησης) κυρίως λόγω των χαμηλότερων αποδόσεων 
πριν από το 2008 και των αρνητικών αποτελεσμάτων την περίοδο μετά το 
2008 αφού στην πράξη προέκυψε ότι το μοντέλο της κεφαλαιοποίησης είχε 
μεγαλύτερα κόστη μετάβασης από τα αρχικά εκτιμημένα, αυξημένο ρίσκο από 
τη λειτουργία των αγορών και της οικονομίας, υψηλό κόστος διαχείρισης και 
απέδωσε τελικά  χαμηλές συντάξεις εξ αιτίας των χαμηλών αποδόσεων που τελικά 
πέτυχε. Συγκεκριμένα στις 30  χώρες περιλαμβάνονται 14 χώρες της Λατινικής 
Αμερικής (Χιλή, Περού, Αργεντινή, Κολομβία, Ουρουγουάη, Βολιβία, Μεξικό, 
Βενεζουέλα, Εκουαδόρ, Νικαράγουα κ.ά.), 14 χώρες χώρες  της  Ανατολικής  
Ευρώπης (Ουγγαρία, Καζακστάν, Κροατία, ΠΓΔΜ, Πολωνία, Λετονία, Βουλγαρία, 
Εσθονία, Ρωσία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία, Αρμενία), και δύο 
χώρες της Αφρικής (Νιγηρία και Γκάνα). Από αυτές τις χώρες, έως το 2018, οι 18 
απέρριψαν το μοντέλο της κεφαλαιοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης λόγω 
κυρίως των χαμηλών αποδόσεων και του υψηλού κόστους μετάβασης Πρόκειται 
για τις: Βενεζουέλα (2000), Εκουαδόρ (2002), Νικαράγουα (2005), Βουλγαρία 
(2007), Αργεντινή και Σλοβακία (2008), Εσθονία, Λιθουανία και Λετονία (2009) 
Βολιβία και Ουγγαρία (2010), Κροατία, Πολωνία και ΠΓΔΜ (2011), Ρωσία (2012), 
Καζακστάν (2013), Τσεχία (2016) και Ρουμανία (2017).

ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΣ ΤΟ 
«ΝΕΟ» ΜΟΝΤΕΛΟ

Πέρα από τις αρνητικές επιδράσεις από το κόστος της μετάβασης, την επισφαλή 
απόδοση των κεφαλαίων του νέου τύπου συντάξεων και τον ξεπερασμένο 
χαρακτήρα τους λόγω των ρίσκων της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας (ειδικά 
με την αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία), στην πρόταση της κυβέρνησης 
προκύπτουν και σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά ερωτήματα για την απόδοση 
των εισφορών που θα συσσωρεύονται και την επάρκεια των συντάξεων αφού, 
όπως ήδη από το 2019 σημείωσε σε συνέντευξή του -τότε ως πρόεδρος της ΝΔ- 
ο νυν  πρωθυπουργός, οι παροχές τους θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 
αντοχές της οικονομίας και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της εξασφάλισης της 
διαγενεακής αλληλεγγύης28. 

28https://nd.gr/omilia-toy-proedroy-tis-neas-dimokratias-k-kyriakoy-mitsotaki-se-ekdilo-
si-tis-enosis-asfalistikon

https://nd.gr/omilia-toy-proedroy-tis-neas-dimokratias-k-kyriakoy-mitsotaki-se-ekdilosi-tis-enosis-asfalistikon
https://nd.gr/omilia-toy-proedroy-tis-neas-dimokratias-k-kyriakoy-mitsotaki-se-ekdilosi-tis-enosis-asfalistikon


Δηλαδή η ανταποδοτικότητα τους δεν θα είναι πλήρως εξασφαλισμένη και 
στους δικαιούχους τους δεν θα υπάρξει πλήρης απόδοση των «κερδών» της 
κεφαλαιοποίησης των εισφορών τους που είναι το βασικό επιχείρημα για την 
υιοθέτηση της πρόταση από την παρούσα κυβέρνηση. 

Η παρούσα κυβέρνηση αγνοεί επίσης ότι το σύστημα μας είναι σήμερα ένα από 
τα πιο σύγχρονα, πιο βιώσιμα, πιο αποτελεσματικά και πιο ευπροσάρμοστα στις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες συστήματα στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας 
τις προκλήσεις του μέλλοντος σε σημαντικό βαθμό συμπεριλαμβανομένης 
της δημογραφικής γήρανσης η οποία επιδρά, αλλά όχι τόσο δραματικά όσο 
παρουσιάζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι παράλληλα με την αριθμητική 
μείωση του ενεργού πληθυσμού στη χώρα μας έχουμε αύξηση και στο ποσοστό 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας και στο ποσοστό των απασχολούμενων με 
αντίστοιχή μείωση της ανεργίας, παράγοντες που αυξάνουν σταδιακά τον αριθμό 
των ασφαλισμένων και απορροφούν μέρος των επιπτώσεων της μείωσης του 
ενεργού πληθυσμού29.  Καθώς επίσης και το γεγονός ότι σταδιακά το κράτος δεν 
θα χρηματοδοτεί τις επικουρικές και ανταποδοτικές συντάξεις30. Σε ό,τι αφορά 
το ύψος των συντάξεων που επικαλούνται ότι θα υπάρξει αύξηση, αποκρύπτουν 
επίσης ότι αυτή η αύξηση είναι πιθανή πράγματι για ορισμένες συντάξεις και 
ανάλογα με τη συγκυρία αλλά εκτεθειμένη στο κίνδυνο των εξελίξεων στις 
αγορές, ενώ δεν αναφέρουν  ότι το σύστημα μας σήμερα διασφαλίζει ότι θα 
υπάρχουν επαρκείς συντάξεις και ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας για 
όλους.

Είναι γεγονός ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016 αποδεδειγμένα πλέον 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά την εκπόνηση της αναλογιστικής προβολής του 
2018 από την Αναλογιστική Αρχή και το Ageing Working Group στα πλαίσια του 
Ageing Report του 2018, έχει διαμορφώσει ένα, δεδομένων των συνθηκών και 
τηρουμένων των αναλογιών, οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά αποτελεσματικό, 
με σχετικά επαρκείς συντάξεις, Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, 
έχοντας αντιμετωπίσει πλήρως, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις 
επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης. Της δημογραφικής γήρανσης που τις

18

29Βλέπε και αναλογιστική μελέτη 2020:
30Ρομπόλη Σ. και Μπέτση Β. (2021), Γιατί δεν απειλείται η μακροχρόνια βιωσιμότητα της 
κοινωνικής ασφάλισης, άρθρο των στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, https://www.ot.gr/2021/05/09/
apopseis/experts/giati-den-apeileitai-i-makroxronia-viosimotita-tis-koinonikis-asfali-
sis/ 

https://www.ot.gr/2021/05/09/apopseis/experts/giati-den-apeileitai-i-makroxronia-viosimotita-tis-koinonikis-asfalisis/ 
https://www.ot.gr/2021/05/09/apopseis/experts/giati-den-apeileitai-i-makroxronia-viosimotita-tis-koinonikis-asfalisis/ 
https://www.ot.gr/2021/05/09/apopseis/experts/giati-den-apeileitai-i-makroxronia-viosimotita-tis-koinonikis-asfalisis/ 
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τελευταίες δεκαετίες αποτελεί το βασικό πρόβλημα όλων σχεδόν των 
ανεπτυγμένων χωρών, στις οποίες η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό 
με την υπογεννητικότητα οδηγεί σε σταδιακή μείωση του πληθυσμού με 
ταυτόχρονα αύξηση των συνταξιούχων και των δαπανών κοινωνικής προστασίας. 

Είναι γεγονός επίσης ότι η Ελλάδα, παρά τις δυσμενείς δημογραφικές 
προβολές, που προβλέπουν μείωση του πληθυσμού της κατά 3 εκατ. άτομα, 
από 10,75 εκατ. άτομα το 2016 σε μόλις 7,66 εκατ. άτομα το 2070, πετυχαίνει με 
τον Ν. 4387/16 να έχει μια πολύ καλή  προσαρμογή στις νέες συνθήκες στην 
οικονομία και στη δημογραφία διασφαλίζοντας ότι η δαπάνη των συντάξεων 
ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αντιστοιχεί στο 10,6% του ΑΕΠ το 2070, έναντι 11% που 
θα είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Η Ελλάδα έτσι επιτυγχάνει μακροπρόθεσμα τη 
δεύτερη καλύτερη προσαρμογή, μετά την Γαλλία, σε επίπεδο ΕΕ. Πετυχαίνουμε 
μάλιστα τα παραπάνω με σχετική επάρκεια των συντάξεων και κοινωνική 
αποτελεσματικότητα πέρα της οικονομικής βιωσιμότητας31, κυρίως λόγω 
της μέριμνας που επιδείχθηκε την περίοδο 2015-2019 για να διατηρηθούν 
τα αναδιανεμητικά στοιχεία στο σύστημα και συνακόλουθα ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα στους χαμηλοσυνταξιούχους και να αποφευχθεί η απόλυτη σύνδεση 
μεταξύ εισφορών και παροχών, κυρίως με τη θέσπιση της εθνικής σύνταξης 
των 384€. 

Εστιάζοντας στην επάρκεια των συντάξεων, που αποτελεί βασική προτεραιότητα, 
πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα των αναλογιστικών 
προβολών, η επάρκεια των συντάξεων εξασφαλίζεται παρά τη μείωση της 
Συνολικής Συνταξιοδοτικής Δαπάνης σύμφωνα και με το ειδικό μέρος για την 
Ελλάδα στο Pension Adequacy Report32 δεδομένου ότι:

Η αναλογία μέσης σύνταξης προς τις μέσες αποδοχές στην αγορά εργασίας 
παραμένει υψηλά, άνω του 41%, το 2070, και είναι επαρκής διότι είναι το τέταρτο 
υψηλότερο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ (προηγούνται το Λουξεμβούργο, η Ιταλία και 
η Φιλανδία) και 8,1 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον αντίστοιχο μέσο όρο της 
Ευρωζώνης.

Το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης εισοδήματος κατά τη στιγμή της 
συνταξιοδότησης παραμένει επίσης ιδιαίτερα υψηλό ίσο με 53,7% το 2070. Το 
ποσοστό αυτό θα είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό σε επίπεδο Ε.Ε., μετά το 
Λουξεμβούργο και την Πολωνία. Αναπλήρωση εισοδήματος που θα ενισχύεται 
και από τις προνοιακές παροχές που θεσπίστηκαν την περίοδο 2016-2019 για τη 
στέγαση και το επίδομα παιδιού.

32 EC (2018), Pension Adequacy report vol II, διαθέσιμο στο https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=738&langId=en&pubId=8085&furtherPubs=yes 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8085&furtherPubs=yes 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8085&furtherPubs=yes 


Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση 2016 
επιτυγχάνει σε σημαντικό βαθμό, κάτι που αποσιωπάται στη δημόσια 
σφαίρα, τους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί διεθνώς για τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης: οικονομική βιωσιμότητα, επάρκεια των συντάξεων και 
προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην οικονομία (μορφές 
απασχόλησης, οικονομική ανάπτυξη και τη δημογραφία/προσδόκιμο ζωής). 
Διατηρώντας το δημόσιο, αναδιανεμητικό και κοινωνικό χαρακτήρα της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτρέποντας έτσι τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων 
που προκάλεσαν σε πολλές χώρες τα μεικτά συστήματα με κεφαλαιοποιητικά 
χαρακτηριστικά. Περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της δημογραφικής 
γήρανσης που επικαλείται ως κύριο επιχείρημα ο έχων το συντονισμό της 
προωθούμενης αλλαγής Υφυπουργός Εργασίας κ Τσακλόγλου.

Τα παραπάνω έχουν γίνει αποδεκτά και από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα χωρίς κανένας από τους τρεις θεσμούς να θέτει σήμερα 
ρητά ζήτημα μεταρρύθμισης του πρώτου πυλώνα της υποχρεωτικής ασφάλισης 
στην Ελλάδα και από αυτό το γεγονός προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: γιατί να 
αναλάβουμε το ρίσκο της ανάπτυξης κεφαλαιοποιητικών επικουρικών συντάξεων 
βάσει της ήδη καταγεγραμμένης αρνητικής εμπειρίας πολλών κρατών που το 
επιχείρησαν και παράλληλα να αναλάβουμε ένα δυσβάστακτο δημοσιονομικό 
κόστος την στιγμή που το σημερινό σύστημα μας φαίνεται να ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις του μέλλοντος επιτυχώς;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συμπερασματικά πρέπει να υπογραμμιστεί με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία 
αναγκαιότητα μεταρρύθμισης στην επικουρική ασφάλιση πέρα από ιδεολογικές 
εμμονές να εφαρμοστεί κάποια από τις διάφορες προτάσεις της παρούσας 
κυβέρνησης που σε όλες τις περιπτώσεις αφήνουν τους σημερινούς συνταξιούχους 
της επικουρικής ασφάλισης αλλά και τους νυν ασφαλισμένους κάτω των 35 
ετών έκθετους σε πλήρη αβεβαιότητα δεδομένου ότι τα έσοδα για τις συντάξεις 
τους θα εκμηδενιστούν σταδιακά, γιατί οι εισφορές των νέων ασφαλισμένων θα 
τοποθετούνται σε ατομικούς λογαριασμούς και θα καλύπτονται από αντίστοιχη 
κρατική χρηματοδότηση που θα επιβαρύνει όλους μέσω της γενικής φορολογίας. 
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση επιλέγει να μειώσει πιθανά το κόστος των 
μελλοντικών συντάξεων έπειτα από 40 έτη και να αυξήσει  για την περίοδο ως 
τότε τις δημόσιες δαπάνες, μειώνοντας τα πλεονάσματα ή και δημιουργώντας 
νέα ελλείμματα,  πολιτική που δεν είναι συμβατή με τους δημοσιονομικούς 
στόχους. 
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Τα μακροοικονομικά δεδομένα που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά 
της  αμφισβητούνται και η κυβέρνηση δίνει και για αυτά μια όχι πολύ πειστική 
απάντηση δηλώνοντας ότι η μεταρρύθμιση θα συμβάλει στην ανάπτυξη 
και στην αύξηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα ότι θα δημιουργήσει νέα 
αποθεματικά προς επένδυση ύψους έως και 99 δισ. ευρώ σε 40 χρόνια, (αφού 
έχει δημοσιονομικό κόστος 40-64 δισ. ευρώ σε περίοδο 60 ετών), ότι θα επιφέρει 
ενίσχυση της αποταμίευσης και των επενδύσεων και με αυτό τον τρόπο θα 
οδηγήσει σε υψηλότερο πραγματικό ΑΕΠ κατά 6,9 δισ. ευρώ, και σε 81 χιλ. 
περισσότερες θέσεις εργασίας (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) κατά μέσο 
όρο ετησίως για τα επόμενα 40 χρόνια, χωρίς να αναφέρεται στην επίδραση που 
θα έχει το δημοσιονομικό κόστος της μετάβασης33.

Προβληματισμό προκαλεί και η αξιοπιστία των στοιχείων στα οποία βασίζεται 
η πρόταση. Το όλο πλαίσιο πέρα από τα ρίσκα που αποκρύπτει έχει στηριχθεί 
σε επισφαλή ποσοτικά στοιχεία που προέκυψαν από μελέτη του ΙΟΒΕ το 2019, 
όπως αναφέρει η έκθεση Πισσαρίδη (σελ. 107), προ κορονοϊού δηλαδή που 
βασίζεται πέρα από αυτό σε τελείως άλλες παραδοχές (μείωση εισφορών για την 
επικουρική με κατώφλι τον κατώτατο μισθό34 -δηλαδή εξαιρεί της επικουρικής 
ασφάλισης όλους όσους λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό, ετήσιες αποδόσεις 
κατά μέσο όρο 3% με πληθωρισμό όμως κατά μέσο όρο 2% -δηλαδή πραγματική 
απόδοση κεφαλαίων 1% και συνολική βελτίωση της αναπλήρωσης εισοδήματος 
περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες μετά το 2050, δηλαδή σε 30 χρόνια).

Εν κατακλείδι οι προτάσεις κυβέρνησης της ενέχουν μεγάλο ρίσκο, προωθούν 
την εξατομίκευση και την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης σε μεγάλο 
βαθμό, με παράλληλη κατάργηση της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης, και 
δημιουργούν δυσβάστακτα δημοσιονομικά βάρη που δεν είναι συμβατά με 
τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας για τα επόμενα έτη -όπως και αν αυτή 
εν τέλει διαμορφωθεί μετά το πέρας της πανδημίας και την επαναφορά, με 
διαφοροποιήσεις ή όχι, των δημοσιονομικών κανόνων-αφού ρητά έχει αναφερθεί 
ότι το κόστος της μετάβασης θα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός.

33 Πισσαρίδης Χ, Βαγιανός Δ., Βέττας Ν., Μεγήρ Κ., (2020) Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική 
Οικονομία, ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ διαθέσιμο στο https://www.kathimerini.gr/wp-content/up-
loads/2020/11/growth_plan_2020-11-23_1021.pdf 

34 ΙΟΒΕ (2019), Ενίσχυση της αποταμίευσης και ανάπτυξη με μοχλό την κεφαλαιαγορά, 
διαθέσιμο στο http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_12112019_REP_GR.pdf 
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Επιπλέον από τα διεθνή δεδομένα φαίνεται ότι οι προτάσεις ούτε τη δημογραφική 
κρίση θα αντιμετωπίσουν, ούτε τα δημόσια οικονομικά θα ελαφρύνουν, ούτε 
καλύτερες αποδόσεις θα πετύχουν και αποτελούν ξεκάθαρα μια ιδεοληπτική 
επιλογή νεοφιλελεύθερης σκέψης που εξυπηρετεί στοχεύσεις του παρελθόντος 
για την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και δεν είναι αντίστοιχη με την 
οικονομική πραγματικότητα σήμερα. Πρόταση χωρίς καμία ουσιαστική συμβολή 
στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού σύμφωνα με τα δεδομένα 
των αναλογιστικών μελετών, που έχει επιτευχθεί με τη μεταρρύθμιση του 2016. 
Πρόταση ξεκάθαρα ξεπερασμένη σύμφωνα με τα δεδομένα των ασφαλιστικών 
συστημάτων των δεκαοκτώ χωρών που επιχείρησαν αναποτελεσματικά αυτή την 
αλλαγή. Πρόταση υψηλής επισφάλειας δεδομένων των αβεβαιοτήτων και στην 
οικονομία αλλά και στα δημόσια οικονομικά, αλλά και στα δεδομένα για την 
ανάπτυξη και συνακόλουθα για τις αποδόσεις τα επόμενα 40 έτη.
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