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                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Στη παρούσα µελέτη εξετάζουµε το µακροοικονοµικό θέµα του συστήµατος 

συντάξεων και της γήρανσης του πληθυσµού. Στόχος µας είναι να εξετάσουµε 

το σύστηµα των συντάξεων στην Ελλάδα σε πρώτη φάση και έπειτα σε ένα 

γενικότερο Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο πλαίσιο. Επιπλέον µελετάµε την 

επίδραση της γήρανσης  ή της  αύξησης του προσδόκιµου ορίου ζωής στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα, αν δηµιουργεί ελλείµµατα; Ποια είναι η 

δηµοσιονοµική οπτική της επίδρασης της γήρανσης του πληθυσµού στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα; Και πως θα συνείσφερε  µετατόπιση του από το 

αµιγώς κρατικό προς µεικτά συστήµατα ασφάλισης 
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                                             ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις µέρες µας ο κόσµος οδηγείται προς ένα πρωτοφανές , παγκόσµιο , χάσµα 

γενεών όπου η µέση ηλικία έχει µία συνεχή αυξητική τάση κυρίως στις 

αναπτυγµένες χώρες, γεγονός που ανατρέπει τη συνολική εικόνα ολόκληρου 

του πλανήτη όπως ήδη ξέραµε µέχρι σήµερα . ∆ηµιουργεί τεράστιες πιέσεις 

στην παγκόσµια οικονοµία και επιβάλλει νέα δεδοµένα στο γεωπολιτικό χάρτη 

. Στον ανεπτυγµένο κόσµο οι γεννήσεις είναι λιγότερες σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια , οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια αφού έχει 

αυξηθεί  σηµαντικά το προσδόκιµο όριο ζωής και τα προγράµµατα κοινωνικής 

προστασίας που έχουν σχεδιαστεί στο παρελθόν έχουν άλλα δεδοµένα µε άλλη 

πληθυσµιακή κάλυψη και οικονοµική κατανοµή µε αποτέλεσµα να αδυνατούν 

σήµερα να στηρίξουν τις ανάγκες της κοινωνίας. 

  Όλο και περισσότερες έρευνες µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Οι τάσεις αύξησης 

των ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν 

και την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα 

και Μετανάστευση) . Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία συστηµατική 

εξέταση των µακροχρόνιων προοπτικών για βασικές κοινωνικοασφαλιστικές 

παραµέτρους , όπως το εργατικό δυναµικό και οι συνταξιούχοι . Με βάση τις 
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εναλλακτικές υποθέσεις για τις πιθανές εξελίξεις στα σχετικά µεγέθη , 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι η σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους µε 

βεβαιότητα  θα τείνει να µεταβληθεί επί το δυσµενέστερον. 

Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεπέκταση της Παγκόσµιας 

Οικονοµίας είναι η διαφύλαξη της διατήρησης  των δηµόσιων οικονοµικών . 

Το βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των 

ηλικιωµένων γι αυτό και η διατήρηση του προϋποθέτει κάποιες αναγκαίες 

µεταρρυθµίσεις . Θα πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατήρηση των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία  χρόνια. 

 Στο κεφάλαιο ένα δίνουµε µία θεωρητική προσέγγιση για τον ορισµό της 

ασφάλισης , της κοινωνικής και ιδιωτικής , µία προσέγγιση για τη γήρανση του 

πληθυσµού και το αφανές χρέος που δηµιουργεί . Στο κεφάλαιο δύο 

προσπαθούµε να µελετήσουµε την απήχηση που έχει στο Ελληνικό 

συνταξιοδοτικό σύστηµα  το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού και την 

σχέση σύνδεσης του Αφανούς µε το ∆ηµόσιο Ελληνικό χρέος . Στο κεφάλαιο 

τρία παρουσιάζουµε και αναλύουµε τις δαπάνες προβόλων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση .  Στο κεφάλαιο τέσσερα θα 

προσπαθήσουµε να αναλύσουµε και να εξηγήσουµε τις προβολές του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ από την πλευρά των εισφορών και πόσο µπορεί να αντέξει το σύστηµα 

ασφάλισης µε ορισµένες υποθέσεις . Στο κεφάλαιο πέντε θα αναφέρουµε τα 

συµπεράσµατα µας ,  για το πώς ανταποκρινόµαστε στις προκλήσεις της 

γήρανσης του πληθυσµού και αν θα µας συνείσφερε µία πλήρη µετατόπιση του 

ασφαλιστικού συστήµατος από τα αµιγώς κρατικά σε κεφαλαιοποιητικά .  

Τέλος θα αναφέρουµε κάποιες αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα δίνουν 

κίνητρα για εργασία ανεξαρτήτως του συστήµατος που έχει η κάθε χώρα. 
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          ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1. Πυλώνες Ασφάλισης – θεωρητική προσέγγιση 
 

1.1.1  Τι είναι Ασφάλιση ;∆οµή και διάρθρωση του ασφαλιστικού 
συστήµατος 

  Η έννοια της ασφάλισης είναι πάρα πολύ σηµαντική και υψίστης 

σηµάσια,αφου δίνεται η δυνατότητα σε ένα άτοµο ή σε ένα  νοικοκυριό να  

έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει διάφορους κινδύνους  που µπορούν να 

παρουσιαστούν σε βραχυπρόθεσµους αλλά κυρίως σε µεταγενέστερους 

χρόνους. Η αβεβαιότητα αυτή έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να 

κατευθύνονται  σε ένα οργανωµένο σύστηµα ασφάλισης. Τέτοιοι κίνδυνοι 

µπορεί να είναι η παύση εργασίας λόγω γήρατος,απόλυσης, ασθένειας ή 

αναπηρίας, ο θάνατος, η ασθένεια ή ο τραυµατισµός, η απώλεια προσωπικών 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λόγω κλοπής ή πυρκαγιάς), ή γενικά η εµφάνιση 

αστικών ευθυνών απέναντι σε τρίτους.Η ανάγκη για µείωση των µελλοντικών  

κινδύνων εµφανίζεται συγχρόνως για τα µέλη µίας κοινωνίας, αν και οι 

κίνδυνοι δεν γίνονται πραγµατικότητα για όλους, ή µε την ίδια συχνότητα ή 

την ίδια στιγµή. Σε συλλογικό επίπεδο µπορούµε να αντιληφθούµε την 

αβεβαιότητα ως µια εξωτερική κοινωνική επιβάρυνση, την οποία, µε τη 

δηµιουργία ενός ασφαλιστικού συστήµατος, τα άτοµα περιορίζουν µέσω της 

εσωτερικοποιήση της. 

   Η βασική δοµή ενός ασφαλιστικού συστήµατος για παροχή συντάξεων 

περιλαµβάνει πολλά και διάφορα χαρακτηριστικά, τα οποία διαµορφώνουν τη 

συνολική του εικόνα . Κεντρικός ρόλος σε  όλα τα ασφαλιστικά συστήµατα 

µπορούµε να πούµε ότι είναι η διοίκηση του συστήµατος, η οποία λαµβάνει τις 

αποφάσεις σχετικά µε τους όρους που συµµετέχουν σε αυτό οι ασφαλισµένοι 

και οι δικαιούχοι, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές/ασφάλιστρα και λαµβάνουν 

παροχές .Τα χρήµατα αυτά που συσσωρεύονται από τα ασφάλιστρα/εισφορές η 

κεντρική διοίκηση τα αναθέτει σε έναν ειδικό χειριστή ο οποίος µπορεί να 

λειτουργεί είτε εσωτερικά στο φορέα ή να είναι εξωτερικός (outsourcing). 
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1.1.2 Θεωρία Κοινωνικής-Ιδιωτικής Ασφάλισης , διάκριση µεταξύ 
συστηµάτων Ασφάλισης και η κύρια διάκριση στους Βασικούς 
Πυλώνες. 

 

   Η ασφάλιση διαχωρίζεται κυρίως σε δύο µορφές ,την ιδιωτική και την 

κοινωνική . Για τον ασφαλισµένο η ιδιωτική και η κοινωνική ασφάλιση 

αποτελούν την ίδια λειτουργία ,δηλαδή πληρώνει εισφορές/ασφάλιστρα για να 

έχει το δικαίωµα στο άµεσο µέλλον να εισπράξει τη σύνταξη του .Όταν θα 

φτάσει στο χρονικό σηµείο της συνταξιοδότησης θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον µία κύρια πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη των αναγκών 

του. 

  Η ιδιωτική ασφάλιση αν ακολουθεί τη κεφαλαιοποιητική σχέση λειτουργεί 

όπως η ατοµική αποταµίευση .Η πληρωµή των συντάξεων βασίζεται στην 

απόδοση του κεφαλαίου που δηµιουργείται από τις εισφορές που έχουν 

δηµιουργηθεί από τα εργασιακά χρόνια .Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αυστηρώς 

ανταποδοτική, ενώ το ύψος των συντάξεων τίθεται σε κίνδυνο από παράγοντες 

που µειώνουν την απόδοση του κεφαλαίου ,το πληθωρισµό και την απόδοση 

της οικονοµίας(συµπεριλαµβανόµενης εµµέσως και της δηµογραφίας). 

    Η κοινωνική ασφάλιση που ακολουθεί το διανεµητικό τρόπο  έχει ως βάση 

την αλληλεγγύη των γενεών .Η πληρωµή των εκάστοτε συνταξιούχων γίνεται 

από τις εισφορές των εκάστοτε εργαζοµένων .Μπορούµε λοιπόν να 

καταλάβουµε ότι ο τρόπος σύνδεσης τους είναι  έµµεσος .Αφού υπάρχει η 

σύνδεση αυτή µεταξύ των γενεών είναι ορατός ο κίνδυνος που δηµιουργείται 

στην αποπληρωµή των συντάξεων .Τα έσοδα λοιπόν εξαρτώνται από τον 

αριθµό των εργαζοµένων και το ποσό των εισφορών που καταβάλουν κατά την 

εργασιακή τους εποχή . Αντιθέτως τα έξοδα έχουν άµεση σχέση µε τον αριθµό 

των συνταξιούχων για τη καταβολή των συντάξεων και των κοινωνικών 

παροχών . Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται όταν υπάρχει ανισότητα µεταξύ 

των εσόδων και των εξόδων . Όταν το αθροισµάτων εξόδων είναι µεγαλύτερο 

από το άθροισµα των εσόδων υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα. 
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    Τα είδη των συντάξεων κατατάσσονται συνήθως σε τρείς πυλώνες , αφού σε 

συστήµατα πολλαπλών πυλώνων το εισόδηµα κάποιου που έχει αποχωρήσει 

από την εργασία µπορεί να  περιέχει όλων των ειδών τις συντάξεις . Η 

διάκριση των πυλώνων έχει ως εξής : (Τήνιος (2010),Καραβίτης (2011),) 

• 1ος πυλώνας:∆ηµόσιες συντάξεις 

  Συνήθως αναφέρεται ως σύστηµα δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης. 

Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι συντάξεις χρηµατοδοτούνται από 

εισφορές που πληρώνονται  στην ίδια χρονική περίοδο. Πρόκειται, δηλαδή, για 

ένα διανεµητικό σύστηµα (unfunded ή pay-as-you-go system-PAYG), µε την 

έννοια ότι η παρούσα γενεά εργαζοµένων χρηµατοδοτεί παρελθούσες γενεές 

(αλληλεγγύη γενεών). Η συµµετοχή στο σύστηµα κατά κανόνα είναι 

υποχρεωτική, συνήθως µέσω της νοµοθεσίας. Οι εισφορές είναι συνήθως 

συνάρτηση του ύψους των αποδοχών. Οι παροχές του συστήµατος, οι οποίες 

έχουν τη µορφή τακτικών καταβολών σύνταξης ή/και εφ’ άπαξ πληρωµής, 

είναι εγγυηµένες από το δηµόσιο και συνήθως προκαθορισµένες, υπό την 

έννοια ότι ορίζεται κάποιο ποσό είτε ως απόλυτο µέγεθος, είτε σε σχέση µε 

κάποιο µέγεθος αναφοράς (για παράδειγµα, οι αποδοχές, τα έτη ασφάλισης 

κ.α. 

• 2ος πυλώνας: Συλλογικές ( επαγγελµατικές) συντάξεις 

     Ο δεύτερος πυλώνας περιλαµβάνει κυρίως συλλογικά συνταξιοδοτικά 

σχήµατα, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελµατικές τάξεις ή οµάδες 

εργαζοµένων µε  κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. απασχολούνται στον ίδιο φορέα ή 

στην ίδια επιχείρηση). Υπ’ αυτή την έννοια την έννοια, Επαγγελµατικά Ταµεία 

µπορούν να συσταθούν από επαγγελµατικές ή συνδικαλιστικές ενώσεις ή/και 

εργοδότες, µεµονωµένους ή σε οµάδες (π.χ. σε κλαδικό επίπεδο). Στα 

Επαγγελµατικά Ταµεία η συµµετοχή µπορεί να είναι υποχρεωτική ή 

προαιρετική µε προκαθορισµένες είτε τις παροχές , είτε τις εισφορές .Όσον 

αφορά  το ύψος τους κατά κανόνα δεν είναι εγγυηµένο και συνήθως εξαρτάται 

από την απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων . Η διοίκηση και η διαχείριση 
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του Ταµείου µπορεί να ασκείται από αυτόνοµα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταµεία, 

ασφαλιστικές εταιρείες ή τις επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούν το Ταµείο. 

Συνοξίζοντας η χρηµατοδότηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι γίνετε µε 

κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.   

 

• 3ος πυλώνας:  Ατοµικές συντάξεις 

 

  Στον τρίτο πυλώνα συνήθως εντάσσονται ατοµικά µακροπρόθεσµα 

αποταµιευτικά προγράµµατα µε σκοπό την παροχή σύνταξης στο µέλλον. Οι 

παροχές του συστήµατος αυτού δεν εξαρτώνται από παραµέτρους της 

απασχόλησης . ∆ηλαδή θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελούν µορφή 

αποταµιεύσης , αφού δεν περιέχεται η έννοια της αλληλεγγύης µεταξύ ατόµων 

και η χρηµατοδότησης γίνονται µε τη µορφή της κεφαλαιοποίησης. 

Η κατηγοριοποίηση των συντάξεων δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος , αφού η 

Παγκόσµια Τράπεζα έχει κάποιες διαφορές από την κατηγοριοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τα Ελληνικά κλαδικά Ταµεία κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης έχουν στοιχεία τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου πυλώνα . 

Αρκετές φορές η κατηγοριοποίηση γίνεται µε βάση του τρόπου 

χρηµατοδότησης και αρκετά συχνά παρατηρούµε διαφωνίες για το που 

κατατάσσεται το κάθε συγκεκριµένο σύστηµα . Στο παρακάτω σχήµα 

µπορούµε να το δούµε πιο αναλυτικά. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Σχήµα 1.1 Είδη συνταξιοτικής κάλυψη και πυλώνες 

 

 

     ∆ιανεµητικά και κεφαλαιοποητικά συνταξιοδοτικά συστήµατα 

 

    Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν η κατηγοριοποίηση των συντάξεων σε 

πυλώνες δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος  Τα συστήµατα ιδιωτικής  ασφάλισης 

λειτουργούν ως κεφαλαιοποιητικά συστήµατα σχηµατίζοντας αποθεµατικά από 

τις εισφορές των ασφαλισµένων , οι οποίες θα χρηµατοδοτήσουν  αργότερα τις 

συντάξεις .Στα συνταξιοδοτικά διανεµητικά συστήµατα οι συντάξεις 

χρηµατοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζοµένων και συµβάλουν στη 



15 

 

µεταφορά της αγοραστικής δύναµης από τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό 

προς τα µη οικονοµικά ενεργό λόγω ηλικίας , αναπηρίας ή ασθένειας . Τα 

διανεµητικά συστήµατα µπορούµε να πούµε ότι λειτουργούν µε βάση την αρχή 

της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών , που σηµαίνει ότι οι συντάξεις της 

παρούσας γενιάς εργαζοµένων , όταν θα αποχωρήσουν από την αγορά 

εργασίας , θα χρηµατοδοτηθούν από τις εισφορές της επόµενης γενιάς. 

 

1.2.1 Γήρανση του πληθυσµού 

Οι τάσεις αύξησης του σχετικού βάρους των ηλικιωµένων δηµιουργείται 

κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και την κινητήρια δύναµη των 

προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα και Μετανάστευση) . 

(Τήνιος(2010),(2003) 

Αναλυτικά έχουµε: 

1) Προσδόκιµο  Επιβίωσης 

 

   Αναµένεται  να συνεχιστεί την αυξητική του τάση, δηλαδή   όλο και 

περισσότεροι θα ζουν περισσότερα χρόνια , όχι λόγω της µείωσης της 

θνησιµότητας  αλλά λόγω της επιµήκυνσης της ζωής τους . Αυτή η τάση θα 

συνεχιστεί ίσως µε µικρότερη ταχύτητα από ότι ήταν τα τελευταία χρόνια αν 

και κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα συνεχιστεί µε την ίδια ή  και ίσως µε 

µεγάλη ταχύτητα λόγω της τροµερής ανάπτυξης της βιοιατρικής. 

 

2) Γονιµότητα 

 

  Κύρια επίδραση στην δηµογραφία άσκησε η απότοµη πτώση στις γεννήσεις 

µετά το 1980.Τη περίοδο αυτή ο συγκεκριµένος δείκτης βρίσκεται σε πάρα 

πολύ χαµηλά επίπεδα από αυτά που απαιτούνται για την αναπλήρωση του 
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πληθυσµού. Η πτώση αυτή οδηγεί σε παρεπόµενες εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας µετά την δεκαετία του 2000 , αφού τα άτοµα που γεννήθηκαν µετά τη 

µεταστροφή της γεννητικότητας θα αρχίσουν να εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας  µετά το 2010. 

 

 
3) Μετανάστευση 

 

  Η  µετανάστευση εκτός της άµεσης επίπτωσης στο πληθυσµό επηρεάζει και 

την ηλικιακή του δοµή  και εποµένως την δύναµη του για την αύξηση . Η 

πρόβλεψη για το δηµογραφικό θέµα της µετανάστευσης είναι αβέβαιη και 

αρκετά απροσδιόριστη γιατί εξαρτάται από κοινωνικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. 

Το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι µόνο Ελληνικό ή µόνο 

Ευρωπαϊκό αλλά είναι ένα πρόβληµα παγκόσµιας εµβέλειας . Σε όλες τις 

αναπτυγµένες χώρες από καιρό ήταν γνωστό ότι από το 2000 και µετά θα 

έπρεπε να αναµένονται δυσµενείς εξελίξεις . Σηµαντικός παράγοντας που 

συνέβαλε στη γήρανση του πληθυσµού είναι το γνωστό σε όλους µας baby-

boom δηλαδή η αυξηµένη τάση για γέννηση των παιδιών . Η τάση αυτή 

δηµιουργήθηκε αµέσως µετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και µετά τη παύση του 

πολέµου της Κορέας . Η γενιά του Baby boom πλησίασε στη συνταξιοδότηση 

από το 2000 και µετά . Η  δηµογραφική µεταβολή αυτή µειώνει συνεχώς το 

κλάσµα των εργαζόµενων µε των συνταξιούχων αφού ο παρανοµαστής όλο και 

συνεχώς αυξάνεται . Αντίθετα ο αριθµητής έχει τάσεις καθοδικές αφού η 

µείωση της γονιµότητας από το 80 και µετά µειώνει  όλο και περισσότερο τον 

αριθµό του παρανοµαστή . Συνοψίζοντας όλες οι χώρες αντιµετωπίζουν το ίδιο 

πρόβληµα αλλά µε διαφορετική τάση. 
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1.2.2  Τα προβλήµατα που δηµιουργεί η γήρανση του πληθυσµού στο 
σύστηµα ασφάλισης µε αποτέλεσµα την αύξηση του χρέους και 
κυρίως του αφανούς χρέους 

 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να δείξουµε τα διάφορα προβλήµατα που 

δηµιουργεί το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Θα 

χρησιµοποιήσουµε κάποιους δείκτες για να µας βοηθήσουν στην ανάλυση 

τους. 

Η αύξηση του προσδόκιµου ορίου ζωής συνεπάγεται άµµεσα ότι οι 

συνταξιούχοι θα βρίσκονται περισσότερα χρόνια στην ηλικία της απολαβής 

της συντάξης.Ο παρακάτω πίνακας µας δείχνει για άτοµα που είναι ήδη στα 65 

χρόνια ζωής πόσα χρόνια έχουν ακόµα για να ζήσουν. Γίνετε αντιληπτό από το 

1960 και µετά η τάση είναι συνεχώς ανοδική .Οι  ηλικιωµένοι θα ζουν όλο και 

περισσότερα χρόνια . Άντρες και γυναίκες έχουν αυξητικές τάσεις , όπως και 

το σύνολο των χωρών φαίνεται να εµφανίζει ανοδικές τάσεις µε πρωτοποριακή 

πρωτιά τη χώρα της Ιαπωνίας . Οι γυναίκες της Ιαπωνίας µε βάση τη 

συγκεκριµένη προβολή µπορούν να ζήσουν τέσσερα χρόνια περισσότερα από 

τις γυναίκες της Ελλάδος . Παρότι που υπάρχει αύξηση πέντε ετών στις 

Ελληνίδες µπορούµε να υποθέσουµε ότι η αύξηση αυτή µπορεί να είναι και 

µεγαλύτερη αφού βιολογικά αυτό µπορεί να υποστηριχθεί , το ίδιο µπορεί να 

ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες . Όποτε καταλαβαίνουµε ότι αν δεν υπάρχει 

κάποια µεταρρύθµιση για αλλαγή του ορίου συνταξιοδότησης αυτό σηµαίνει 

ότι τα έξοδα στο Κρατικό προϋπολογισµό θα αυξάνονται συνεχώς. 
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Πίνακας 1.1Προσδόκιµο επιβίωσης στην ηλικία των 65 ετών 
1960-2007, Ελλάδα και διεθνείς συγκρίσεις 
 

 Άνδρες Γυναίκες 

 1960 1970 1990 2007 1960 1970 1990 2007 

Ελλάδα 13,4 13,9 15,7 17,4 14,6 15,2 18,0 19,6 

ΗΠΑ* 12,8 13,1 15,1 17,0 15,8 17,0 18,9 20,3 

Ιταλία* 13,4 13,3 15,1 17,9 15,3 16,1 18,8 21,8 

Γαλλία* 12,5 13,0 15,5 18,0 15,6 16,8 19,8 22,3 

Ισ̟ανία 13,2 13,3 15,4 17,8 15,3 16,0 19,0 22,0 

Ια̟ωνία 11,6 12,5 16,2 18,6 14,1 15,3 20,0 23,6 

Πηγή: EPC,Health data (2009) 

 

Στο παρακάτω πίνακα θέλουµε να δείξουµε την αναλογία που ισχύει  ως 

εξέλιξης του δηµογραφικού φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού . Ο 

λόγος είναι ως εξής : στον αριθµητή του κλάσµατος βρίσκονται άτοµα ηλικίας 

65+ και στο παρανοµαστή  βρίσκονται άτοµα ηλικίας από 15 έως 64 ετών . 

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι συγκεκριµένες προβολές έγιναν µέσα στα πλαίσια 

της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. .Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού 

δροµολογήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken το ∆εκέµβριο του 

2001 και κατέληξε σε  κοινά συµφωνηµένους βασικούς στόχους  τους οποίους  

πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα συστήµατα συντάξεων , είτε 

κρατικά είτε ιδιωτικά όλων των Κρατών Μελών . Η κάθε Κυβέρνηση της κάθε 
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χώρας είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του χρέους των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων και η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των µελών 

θα συνείσφερε σε µία πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των δυσκολιών .  Στο 

παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το πρόβληµα αυτό το έχουν 

όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες µε λίγο διαφορετική τάση . Η Ελλάδα µαζί µε την 

Ισπανία φαίνονται να κατέχουν πρωταρχικές θέσεις . Το µέσο όρο της 

Ευρώπης των 27 µελών είναι στο 53%,το µέσο όρο της Ευρώπης των 15 είναι 

στο 51% ενώ  Ελλάδα βρίσκεται στο 57% 

 

Πίνακας 1.2 ∆ηµογραφικός δείκτης εξάρτησης - 2007-2060 
(Άτοµα 65±/άτοµα 15-64) 
 

 2007 2010 2015 2020 2030 2040 2050 2060 

Ισ̟ανία 30% 31% 32% 35% 46% 55% 56% 59% 

Βέλγιο 30% 31% 34% 35% 42% 54% 59% 59% 

∆ανία 26% 26% 28% 31% 38% 42% 44% 46% 

Γερµανία 26% 27% 29% 31% 37% 45% 53% 55% 

Ιρλανδία 26% 28% 32% 34% 37% 41% 42% 47% 

Γαλλία 25% 26% 29% 33% 39% 44% 45% 45% 

Ιταλία 25% 26% 27% 29% 38% 46% 48% 51% 

Κύ̟ρος 25% 26% 32% 37% 44% 45% 47% 49% 

Κάτω Χώρες 24% 24% 26% 27% 34% 46% 59% 59% 

Αυστρία 24% 25% 27% 29% 33% 37% 38% 42% 

Πορτογαλία 23% 25% 29% 32% 38% 43% 41% 43% 

Φινλανδία 21% 23% 27% 31% 40% 47% 46% 47% 

Σουηδία 18% 18% 20% 22% 27% 31% 38% 44% 

Μ. Βρετανία 16% 17% 18% 20% 25% 31% 40% 44% 

Ελλάδα 28% 28% 31% 33% 38% 48% 57% 57% 

Εϋ27 25% 26% 28% 31% 38% 45% 50% 53% 

Ευΐ5 26% 27% 30% 32% 39% 46% 50% 51% 

Πηγή: EPC (2009). 
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Όσον αφορά τον Οικονοµικό ∆είκτη Εξάρτησης δηλαδή ένα µέσο που δείχνει 

την λειτουργία της οικονοµίας είναι η σχέση των ατόµων 65+ στον αριθµητή 

και των απασχολούµενων µεταξύ της ηλικίας 15-64 στο παρανοµαστή . Ο 

δείκτης αυτός είναι υψίστης σηµασίας αφού από ο τρόπος λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας καθορίζει το ποσοστό των ατόµων που είναι στο 

παρανοµαστή ή στον αριθµητή. Για κάθε χώρα τα αποτελέσµατα αυτά έχουν 

µεγάλη διαφορά από τον δηµογραφικό δείκτη εξάρτησης αφού είναι σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι τα κίνητρα για τη παραµονή εργασίας σε κάθε χώρα είναι 

πολύ διαφορετικά . Επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν 

αυτόν το δείκτη είναι οι γυναίκες αφού η διαφορά στο ποσοστό συµµετοχής 

τους στην απασχόληση έχει τη µεγαλύτερη διακύµανση στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έχει παρατηρηθεί στις χώρες της Ε.Ε η καθυστέρηση 

των νέων εργαζοµένων στην αγορά εργασίας είτε επειδή οι ίδιοι επιθυµούν να 

παραµείνουν για περισσότερα χρόνια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε επειδή 

υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας ( ανεργία νέων ). 

 

 Στο παρακάτω πίνακα θα δούµε πως η πορεία του πληθυσµού µεταβάλλει τη 

κατάσταση στο δείκτη εξάρτησης του ασφαλιστικού συστήµατος, δηλαδή τη 

σχέση µεταξύ ασφαλισµένων και συνταξιούχων. ∆ηλαδή πόσοι ασφαλισµένοι 

χρειάζονται για έναν συνταξιούχο. Τα αποτελέσµατα από αυτά που µπορούµε 

να διαπιστώσουµε είναι οδυνηρά κυρίως µετά το 2020 για το σύνολο των 

χωρών  εκτός από τις Βόρειες χώρες( ∆ανία, Ιρλανδία, Σουηδία) και τις κάτω 

Χώρες. Η Ελλάδα φαίνεται να είναι στη πιο δυσµενή θέση αφού για κάθε ένα 

συνταξιούχο θα χρειάζεται έναν ασφαλισµένο  
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Πίνακας 1.3 Ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης, 2007-2060 
(Σχέση ασφαλισµένου/συνταξιούχου) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Ιταλία 67% 65% 66% 76% 90% 94% 95% 

Γερµανία 62% 62% 64% 76% 85% 88% 91% 

Βέλγιο 58% 58% 65% 76% 83% 87% 90% 

Κύ̟ρος 30% 32% 40% 51% 59% 73% 86% 

Γαλλία 55% 58% 64% 73% 78% 79% 80% 

Φινλανδία 56% 57% 66% 74% 74% 75% 78% 

Ισ̟ανία 38% 37% 39% 47% 61% 75% 77% 

Σουηδία 39% 40% 48% 54% 59% 60% 65% 

Ιρλανδία 28% 28% 30% 35% 41% 50% 53% 

∆ανία 47% 49% 57% 57% 57% 53% 50% 

Κάτω Χώρες 30% 30% 35% 39% 42% 41% 42% 

Ελλάδα 57% 56% 59% 70% 86% 99% 102% 

Πηγή: EPC (2009). 

 

 

Ο ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης προκύπτει λοιπόν από το πως το 

ασφαλιστικό σύστηµα και η ασφαλιστική νοµοθεσία της κάθε χώρας 

επηρεάζουν την αγορά εργασίας. ∆ηλαδή πόσοι από τους εργαζοµένους είναι 

ασφαλισµένοι και πληρώνουν εισφορές και πόσοι από τους µη οικονοµικά 

ενεργούς δικαιούνται συνδροµή µέσω των συντάξεων. Η αντιστοίχιση των 
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δικαιωµάτων σε εργαζοµένους στα περισσότερα συστήµατα είναι µία σχετικά 

απλή διαδικασία. Στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης αυτό δεν ισχύει. 

   Στο παρακάτω πίνακα βλέπουµε τις δαπάνες των χωρών ως προϊόν. Οι 

δαπάνες έχουν αυξητική τάση για όλες τις χώρες µε τη διαφορά ότι κάποιες 

έχουν µεγάλες τάσεις και άλλες λιγότερες. Με εξαίρεση τη Σουηδία η οποία 

φαίνεται να ελέγχει το ποσοστό των δαπανών. Η Ελλάδα και σε αυτό το 

πινάκα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό σε αντίθεση µε άλλες χώρες που έχουν το 

ίδιο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού. Εκτός όµως από τις δαπάνες για 

συντάξεις της κάθε χώρας είναι πολύ σηµαντικό να δούµε τι γίνεται µε τη 

πορεία του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Έχει µεγάλη σηµασία αν το ΑΕΠ αυξάνει , 

παραµένει σταθερό ή να έχει τάσεις για µείωση. Το ΑΕΠ έχει άµεση σχέση µε 

τη παραγωγικότητα , οπότε µπορούµε να καταλάβουµε και να υποθέσουµε ότι 

όσο αυξάνει το ΑΕΠ της κάθε χώρας , θα αυξάνουν και τα έσοδα. Στη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην Ελλάδα βλέπουµε µέσω των προβολών να 

αυξάνουν σηµαντικά τα έξοδα και από την άλλη πλευρά η χώρα να έχει για 

τρίτη συνεχόµενη χρονιά µία πολύ σηµαντική πτώση στο ΑΕΠ. Το γεγονός 

αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διόγκωση του προβλήµατος. Το ίδιο παράδειγµα 

που αναφέραµε για την Ελλάδα είναι πιθανόν να συµβαίνει και µε άλλες 

χώρες. 
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 Πίνακας 1.4∆απάνες για συντάξεις δηµόσιου συστήµατος 
2007-2060: Συντονισµένη προβολή  (Ποσοστά του ΑΕΠ) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Μεταβολή 2000-

2050 

Ισ̟ανία 8,4 8,9 9,5 10,8 13,2 15,5 15,1 7,1 

Κύ̟ρος 6,3 6,9 8,9 10,8 12,8 15,5 17,7 9,2 

Βέλγιο 10 10,3 11,8 13,9 14,6 14,7 14,7 4,7 

Ιταλία 14 14 14,1 14,8 15,6 14,7 13,6 0,7 

Γαλλία 13 13,5 13,6 14,2 14,4 14,2 14 1,2 

Αυστρία 12,8 12,7 13 13,8 13,9 14 13,6 1,2 

Πορτογαλία 11,4 11,9 12,4 12,6 12,5 13,3 13,4 1,9 

Φινλανδία 10 10,7 12,6 13,9 13,6 13,3 13,4 3,3 

Γερµανία 10,4 10,2 10,5 11,5 12,1 12,3 12,8 1,9 

Ιρλανδία 5,2 5,5 6,4 7,5 8,7 10,5 11,3 5,3 

Ολλανδία 6,6 6,5 7,8 9,3 10,3 10,3 10,5 3,7 

∆ανία 9,1 9,4 10,6 10,6 10,4 9,6 9,2 0,5 

Σουηδία 9,5 9,6 9,4 9,5 9,4 9 9,4 -0,5 

Μ. Βρετανία 6,6 6,7 6,9 7,6 8 8,1 9,3 1,5 

ΕΛΛΑ∆Α 11,7 11,6 13,2 17,1 21,4 24 24,1 12,3 

Πηγή: OECD (2009, 2001). 

 

 

   Σε αυτό το σηµείο πρέπει να κάνουµε µία αναφορά ότι από µακροοικονοµική 

σκοπιά, θεωρούµε ότι οι συντελεστές µεταβλητότητας παραµένουν σταθεροί 

όπως η ηλικία συνταξιοδότησης . Οι   διάφορες µεταβλητές µπορούν να 
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αλλάξουν µελλοντικά µε την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές  θεωρούνται 

νοµοθετηµένες  Η διαφορά στο παραπάνω πίνακα είναι εντυπωσιακή στο ότι 

κάποιες χώρες όπως η Ιταλία , η Γαλλία που αντιµετωπίζουν σε ίδια επίπεδα το 

πρόβληµα της γήρανση του  πληθυσµού φαίνετε να ελεγχούν σε καλυτέρα 

επίπεδα τα έξοδα για δαπάνες γιατί από το 2000 και µετά έχουν πάρει κάποια 

αναγκαία µέτρα για µεταρρυθµίσεις όπως η αύξηση του ορίου 

συνταξιοδότησης, εξίσωση στα όρια συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών-

γυναικών και σε εξορθολογισµό µεταξύ διαφόρων κλάσεων των διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων. 

 

1.3 Αφανές χρέος 

Με τον όρο αφανές χρέος εννοούµε µαθηµατικά την διαφορά που υπάρχει 

µεταξύ εσόδων και εξόδων, για να το υπολογίσουµε όµως σε κάθε χρονική 

περίοδο θα πρέπει να υπολογίζουµε τη διαφορά των αναµενόµενων εσόδων και 

εξόδων στο µέλλον  στη βάση των σηµερινών συντάξεων και εισφορών. Οπότε 

για κάθε χρόνο σηµειώνουµε τη διαφορά (το τρέχον έλλειµµα  κάθε χρόνο). Το 

ποσό αυτό χρειάζεται µία αναγωγή στο παρόντα χρόνο έτσι ώστε να 

υπολογιστεί σε παρούσα αξία. (Τήνιος (2010),) 

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε πως σχετίζεται το αφάνες χρέος µε το 

κανονικό δηµόσιο χρέος 

Στη παραπάνω ενότητα είδαµε ότι η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού 

αυξάνει σε µεγάλο βαθµό τις συνολικές δαπάνες για τη πληρωµή  των 

συνταξιούχων ,οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντική είναι η επιβάρυνση του 

αφανούς χρέους σε ένα σύστηµα ασφάλισης. Εδώ αυτό πρέπει να πούµε ότι το 

αφανές χρέος δε προσµετράται στο ∆ηµόσιο χρέος που εµφανίζει η κάθε χώρα 

ξεχωριστά. Στο σηµείο αυτό είναι πρέπει να τονίσουµε πόσο επικίνδυνο και 

λεπτό ζήτηµα είναι η µέτρηση του αφανούς χρέους . Οι µετρήσεις αυτές δεν 

είναι συγκεκριµένες και απολύτως τεκµηριωµένες αφού κάνουµε µια σειρά 

υποθέσεις για το µέλλον .Ορισµένες εκτιµήσεις µπορούµε να πούµε ότι είναι 
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σχεδόν ασφαλείς όπως είναι οι δηµογραφικές αναλύσεις, από την άλλη πλευρά 

όµως υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα για την πρόβλεψη του ρυθµού ανάπτυξης 

του ΑΕΠ , για το ποσοστό ανεργίας των µελλοντικών ετών κ.λπ. Μπορούµε 

δηλαδή να τις χαρακτηρίσουµε κάπως παρακινδυνευµένες. 

 

    Η φύση του αφανούς χρέους σε κεφαλαιοποιητικά συστήµατα µπορούµε να 

πούµε ότι όταν έχουµε ένα  ισορροπηµένο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα η 

παρούσα αξία της διαφοράς πληρωµών και εισπράξεων είναι µηδέν. Όλα αυτά 

προκύπτουν ότι δεν υπάρχει σχέση αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. 

     Αν κάνουµε αντίστοιχο υπολογισµό σε διανεµητικά συστήµατα θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι  υποχρεώσεις είναι οι µελλοντικές υπεσχηµένες 

συντάξεις, και τα έσοδα προκύπτουν από την   επιβάρυνση για την 

χρηµατοδότησή τους.(Ασφάλιστρα-Εισφορές). Εδώ τον ρόλο του ενεργητικού 

παίζει η δυνατότητα που έχει το Κράτος να επιβάλλει φορολογία (και 

εισφορές) για να χρηµατοδοτεί τις υποχρεώσεις του. Αν η µελλοντική 

φοροδοτική ικανότητα αρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις του κράτους, 

τότε το ενεργητικό θα ισούται µε το παθητικό και η καθαρή παρούσα αξία των 

υποχρεώσεων θα είναι µηδέν.  Όµως, η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να 

µεταβάλλει  και τις µελλοντικές πληρωµές (π.χ. αλλάζοντας την 

αναπροσαρµογή των συντάξεων) 

 

Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι  η βιωσιµότητα ενός διανεµητικού συστήµατος 

είναι ένα πολιτικό ζήτηµα που αναφέρεται στο κατά πόσον το εκλογικό σώµα 

θεωρεί ότι οι υποσχέσεις που χορηγούνται δικαιολογούν την επιπλέον 

φορολογία που απαιτείται για να χρηµατοδοτηθούν. Η παρούσα πρακτική που 

αναφέραµε ακριβώς από πάνω είναι να µην συνυπολογίζεται το αφανές χρέος 

µαζί µε το ∆ηµόσιο χρέος . Αυτό ισοδυναµεί µε το να θεωρείται εξ ορισµού η 

παρούσα αξία του ίση µε µηδέν (δηλαδή θεωρείται ότι η δυνατότητα επιβολής 

φορολογίας επαρκεί πάντοτε για να χρηµατοδοτηθούν οι σηµερινές 

συνταξιοδοτικές υποσχέσεις). 
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 Ένα τεράστιο ερωτηµατικό δηµιουργείται λοιπόν από τη µέτρηση του 

αφανούς χρέους και για τη πιθανή µελλοντική αύξηση της φορολογίας για την 

κάλυψη αυτής της πιθανής ανισότητας. Η κάθε Κυβέρνηση όπως ήδη έχουµε 

αναφέρει µπορεί να αυξήσει τη φορολογία αλλά πρέπει να συµπεριλάβουµε ότι 

δεν έχει την απεριόριστη δυνατότητα για πολύ µεγάλες αυξήσεις και ειδικά 

όταν µια Χώρα έχει ήδη παρά πολύ υψηλούς φόρους όπως στη συγκεκριµένη 

περίπτωση της Ελλάδας όπου πολύ δύσκολα το σύνολο της κοινωνίας µπορεί 

να αντέξει µία ενδεχόµενη αύξηση της φορολογίας. Άρα αν το αφανές χρέος 

µιας χώρας υπολογίζεται σε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από το ποσοστό του 

ΑΕΠ π.χ 200% , το χρέος που αντιστοιχεί στο εµφανές χρέος είναι µόνο τµήµα 

αυτού. ∆ηλαδή το τµήµα που απαιτεί αύξηση της φορολογίας πέραν του 

ανεκτού. Αν θεωρηθεί ότι το ίδιο ποσοστό φορολογίας µε το σηµερινό είναι το 

µέγιστο ανεκτό, τότε από το αφανές χρέος θα έπρεπε να αφαιρεθεί το τµήµα 

που αντιστοιχεί στη µελλοντική αύξηση του ΑΕΠ.(Τήνιος (2010)Barr (2001),) 

 

   Στα διανεµητικά συστήµατα  θα πρέπει να επεµβαίνει η εκάστοτε 

Κυβέρνηση µε µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε να µειώνει τη συσσώρευση του 

χρέους σε επίπεδα ελεηγχόµενα. Τέλος θα µπορούσαµε επίσης να αναφέρουµε 

ότι ο σκοπός της κάθε Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση  της δικαιοσύνη µεταξύ 

γενεών  και συνεπώς να εξισορροπούν την φορολογική επιβάρυνση µεταξύ 

ανάµεσα τους.  

 

1.4   Θα συνείσφερε µία µετατόπιση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος από αµιγώς κρατικό σε ιδιωτικό σύστηµα ασφάλισης; 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε πόσο τεράστιες και πολύπλοκες είναι οι 

προσκλήσεις που δηµιουργούνται  από το δηµογραφικό φαινόµενο της 

γήρανσης του πληθυσµού. Αναλύσαµε σε θεωρητικό επίπεδο τις διαφορές 

µεταξύ των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και πως αντιδρούν  στο 

δηµογραφικό πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού.. 
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Το ερώτηµα που δηµιουργείται  είναι ότι οι περισσότερες χώρες που έχουν ήδη 

ένα τεράστιο  ∆ηµόσιο Χρέος θα τους συνείσφερε µία µετατόπιση και πως θα 

γινόταν αυτό; Θα ήτανε καλύτερα τα πράµατα ή θα δηµιουργούσε διάφορες 

παρενέργειες. 

   Σε πρώτη φάση θα εξετάσουµε τη περίπτωση µιας πλήρους µετατόπισης από 

κρατικό σύστηµα σε κεφαλαιοποιητικό . Κατά τη περίοδο της µετάβασης  οι 

εργαζόµενοι πρέπει να πληρώσουν για τις δικές τους συντάξεις και αυτές της 

προηγούµενης γενιάς. Άρα στην αρχή η δηµόσια δαπάνη αυξάνει. Αν 

ιδιωτικοποιηθεί ένα δηµόσιο διανεµητικό σύστηµα, η πρώτη γενιά πρέπει να 

πληρώνει για το σύστηµα δύο φορές. Με δεδοµένο ότι τµήµα της δαπάνης 

αυτής θα µεταβιβαστεί στον φορολογούµενο, σε περίπτωση µετάβασης σε 

κεφαλαιοποιητικό από διανεµητικό σύστηµα, στην µεταβατική περίοδο η 

ανάγκη δανεισµού του δηµοσίου θα είναι µεγαλύτερη. Όσο λιγότερο βιώσιµο 

είναι το παλαιό διανεµητικό σύστηµα, τόσο µεγαλύτερη και αυτή η ανάγκη για 

δανεισµό. (Barr(2001),) 

Αυτό δηµιουργεί τεράστιες ανισότητες µεταξύ των γενεών και πρέπει να 

θυµόµαστε ότι στόχος της κάθε Κυβέρνησης είναι να διατηρεί τις ισότητες 

µεταξύ των γενεών ως προς τα φορολογικά θέµατα. 

Στο διανεµητικό σύστηµα η πολιτική παρέµβαση είναι πιο εύκολη, θα πρέπει 

λοιπόν σε πρώτη φάση να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές για τη διαχείριση του 

αφανούς χρέους και να µετατοπίζει την ασφάλιση προς µεικτά συστήµατα 

ασφάλισης περιλαµβανοµένου και της ιδιωτικής µε τρόπο οµαλό έτσι ώστε να 

διατηρεί τις ισορροπίες µεταξύ των γενεών . 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 . Το Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης και οι 
προοπτικές του. 
 

2.1    Ελληνικό σύστημα Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης. 

 

 Ο θεσµός της κοινωνικής προστασίας εµφανίστηκε στη χώρα µας µε τη µορφή 

της κοινωνικής πρόνοιας στα επιζώντα µέλη των οικογενειών των 

εργαζοµένων και µετεξελίχτηκε στη µορφή της κοινωνικής ασφάλισης µε την 

κάλυψη των κινδύνων γήρατος , αναπηρίας και θανάτου . Μέχρι το τέλος το Β 

Παγκοσµίου Πολέµου η εξέλιξη του τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και των 

συντάξεων ήταν περιορισµένη και περιλάµβανε την προσπάθεια των 

εργατικών και επαγγελµατικών ενώσεων να αναπτύξουν αυτόνοµα , 

αυτοδιοικούµενα και αυτοχρηµατοδοτούµενα ασφαλιστικά ταµεία. 

 Το συνταξιοδοτικό σύστηµα αναπτύχθηκε σε µία σχετική µεγάλη χρονική 

περίοδο , κάτω από την επίδραση οικονοµικών , πολιτικών , ιστορικών και 

κοινωνικών συγκυριών καλύπτοντας σταδιακά σχετικά  το σύνολο του 

πληθυσµού . Στην αρχή τα επικίνδυνα επαγγέλµατα όπως ναυτικούς και µετά 

από λίγα χρόνια τους δηµόσιους υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούµενους 

Τα πρωταρχικά βήµατα για την εξέλιξη του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης 

για παροχή της κύριας σύνταξης ήταν µετά τη ψήφιση του νόµου 1846/51 για 

τη σύσταση και τη λειτουργία του ΙΚΑ . Οι κύριοι κλάδοι ήταν οι κλάδοι 

συντάξεων και ασθένειας που κάλυψε ασφαλιστικά τους εργαζόµενους των 

αστικών κέντρων ή και άλλων περιοχών στις οποίες υπήρχαν µονάδες 

βιοµηχανίας  ,  βιοτεχνίας , και διάφορες επαγγελµατικές οµάδες ανεξάρτητα 

από το τόπο απασχόλησης τους. Στη συνέχεια µετά τη ψήφιση του νόµου 

4169/61 ιδρύθηκε ο ΟΓΑ  ο οποίος κάλυψε ασφαλιστικά όλον το αγροτικό 
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πληθυσµό. Ο ΟΓΑ µετά το νόµο 1296/82 κάλυψε και όλους τους ηλικιωµένους 

άνω των 65 ετών µε ανεπαρκές εισόδηµα ,εάν δεν είχαν αποκτήσει 

ασφαλιστικά δικαιώµατα.(Ζερβού (2009),) 

Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 70́  τα µέτρα τα οποία είχαν παρθεί δεν 

έδιναν τη δυνατότητα κάλυψης ολόκληρου του πληθυσµού , ακόµη και ένα 

µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού που ήταν ασφαλισµένο είχε περιορισµένο 

επίπεδο ασφάλισης και οι συντάξεις της πλειοψηφίας των συνταξιούχων 

παρέµεναν σε χαµηλά επίπεδα. Στη συνέχεια το ΙΚΑ επεκτείνεται σε όλη τη 

χώρα και καλύπτει ασφαλιστικά για κύρια σύνταξη όλους του µισθωτούς και 

ηµεροµισθίους του µη αγροτικού τοµέα . Επίσης κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 80́  δίνονται αρκετά µεγάλες αυξήσεις στις συντάξεις που είχε 

ως αποτέλεσµα να µειώσει δραστικά το ποσοστό φτώχειας των ηλικιωµένων . 

Τα πρώτα µελανά σηµάδια κάνουν την εµφάνιση τους για τη βιωσιµότητα του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος από την ποσοτική και ποιοτική επέκταση του 

ασφαλιστικού φορέα. Γι αυτό οι πρώτες θεσµικές παρεµβάσεις της δεκαετίας 

του 90́ επικεντρώθηκαν σε ζητήµατα χρηµατοδότησης και προϋποθέσεων 

χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών καθώς και της οργάνωσης του 

συστήµατος. Για τη τόνωση της βιωσιµότητας του συστήµατος ψηφίστηκαν 

δύο ασφαλιστικοί νόµοι ( Ν.1902/90 και Ν.2084/92 ) µε πολύ σηµαντικούς 

περιορισµούς στα ασφαλιστικά δικαιώµατα και τις αυξήσεις των εισφορών. 

Με το Νόµο 2084/92 οδηγήθηκε στη δηµιουργία ενός νέου συστήµατος 

ασφάλισης , λιγότερου γενναιόδωρου αφού υπήρξε τριµερής χρηµατοδότησης 

για κύρια σύνταξη και ασθένειας , µε συµµετοχή των εργαζοµένων ,των 

εργοδοτών και του Κράτους, κατ αναλογία 2/9 ,4/9 ,3/9,αντίστοιχα.Το νέο 

σύστηµα ασφάλισης καλύπτει  οµοιόµορφα ενιαίες προϋποθέσεις σχετικά µε 

την ηλικία συνταξιοδότησης, τα ποσοστά αναπλήρωσης ,τις κατώτερες 

συντάξεις και τη επιβολή εισφορών.(Τήνιος(2010),) 

Παράλληλα µε την ασφάλιση για κύρια σύνταξη αναπτύχθηκε και η 

επικουρική ασφάλιση µε τη χορήγηση προσθέτων περιοδικών παροχών 
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συντάξεων  .∆ικαίωµα για επικουρική σύνταξη έχουν οι απασχολούµενοι µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας και ένα σχετικό µικρό ποσοστό των αυτοτελών 

απασχολούµενων. Η επικουρική ασφάλιση αναπτύχθηκε , όπως και η 

ασφάλιση για κύρια σύνταξη ,σταδιακά , µέσα από ένα µεγάλο αριθµό 

ασφαλιστικών φορέων χωρίς ενιαίους κανόνες και      προϋποθέσεις  και µε το 

δικό του καταστατικό το κάθε ταµείο. Αποφασιστικό βήµα για την έναρξη  της 

επικουρικής ασφάλισης ήταν  η ίδρυση του ΤΕΑΜ (Ν.997/79). 

  Συνοψίζοντας το Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι δηµόσιο ως προς 

τη διαχείριση , αναγκαστικό ως προς τη νοµική του µορφή , ορισµένων 

παροχών ως προς τη δοµή και ασφαλίζει κυρίως την εργασία . Ο κεντρικός 

άξονας λειτουργεί µε βάση το διανεµητικό  σύστηµα ( pay as you go ) , µε 

αυτόνοµους και αυτοδιοικούµενους ασφαλιστικούς φορείς υπό την εποπτεία 

κυρίως του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . Το 

Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από την αλληλεγγύη 

µεταξύ των  ατόµων µιας γενιάς αλλά και µεταξύ των γενεών ,από την 

πολυδιάσπαση και τον κατακερµατισµό τόσο στο οργανωτικό επίπεδο όσο και 

στο επίπεδο παροχών. 

2.2  Ο   κατακερµατισµός του συστήµατος. 

Το δηµόσιο σύστηµα συντάξεων στην Ελλάδα αναπτύχθηκε µε τρόπο 

αποσπασµατικό , ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας ήταν η πίεση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων η οποία είχε ως αποτέλεσµα 

την κατακερµατισµό του συστήµατος. Ο κατακερµατισµός αυτός γίνεται 

εµφανής σε  διαστάσεις όπου θα αναπτυχθούν ακριβώς από 

κάτω.(Τήνιος(2003),(2010),) 

 

• Η πρώτη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η κλαδική 

διάσταση που αφορά επαγγελµατικούς κλάδους. Υπάρχει πληθώρα 

φορέων ( Ασφαλιστικών Ταµείων ) που χορηγούν συντάξεις ανά τοµέα 

απασχόλησης ή επάγγελµα. Έχει διαπιστωθεί ότι ακόµα και εντός 
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ταµείου υπάρχουν κλαδικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις εισφορές 

και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. 

 

• Μία άλλη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η 

διαφοροποίηση ανάλογα µε το επίπεδο ή την βαθµίδα προστασίας. Το 

σύστηµα διαθέτει τρείς βαθµίδες παροχών που αποτελούνται από την 

κύρια σύνταξη ,τη επικουρική και το εφ ΄ άπαξ .Η κύρια σύνταξη και η 

επικουρική λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο και η καταβολή τους γίνεται 

ανά µήνα, δηλαδή είναι η κύρια πηγή αµοιβής των συνταξιούχων. Το 

εφάπαξ καταβάλλεται µία φορά , ακριβώς στη χρονική περίοδο τη 

στιγµή της συνταξιόδοτησης. Η διαφοροποίηση των τριών παροχών 

αυτών είναι ότι οι πληρωµές γίνονται σχεδόν πάντα σε διαφορετικούς 

λογαριασµούς από διαφορετικούς φορείς. 

 
 

• Επίσης µία πολύ εµφανής διάσταση είναι η διαφοροποίηση ανάλογα µε 

την ηλικιακή οµάδα ή κλάση των δικαιούχων. Υπάρχουν πάρα πολλές 

διαφορές µεταξύ των διάφορων ασφαλιστικών ταµείων ,αυτό όµως που 

µας κάνει πραγµατικά εντύπωση είναι η διαφοροποίηση της κλάσης 

µεταξύ των δικαιούχων που ανήκουν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

κυριότερη διαφοροποίηση αυτού του είδους είναι αυτή του «νέου 

συστήµατος » δηλαδή αυτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά µετά  

το 1993. 

 

• Μία πολύ σηµαντική διάσταση είναι η διαφοροποίηση µεταξύ φύλων . 

Στα περισσότερα ταµεία δεσπόζει µία  υπερπροστασία των γυναικών 

που έχει ως αποτέλεσµα να διατηρεί ανισότητες µεταξύ των 

ασφαλισµένων. 

 

• Τέλος , µία εξίσου σηµαντική διάσταση είναι  η διαφοροποίηση που 

οφείλεται στο ότι πολλά ταµεία συντάξεων χορηγούν παροχές υγείας σε 
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χρήµα και σε είδος. Οι παροχές αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση των δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων. 

 

  Ο  παρακάτω πίνακας  σκιαγραφεί τη δοµή του συστήµατος ανά κλάδο 

εργαζοµένων , ηλικιακή οµάδα  και επίπεδο προστασίας και µέθοδος 

χρηµατοδότησης. ∆ιακρίνονται έξι µεγάλοι κλάδοι δικαιούχων  αγρότες (και 

ανασφάλιστοι) ,∆ηµόσιοι Υπάλληλοι ,Μισθωτοί ιδιωτικού τοµέα, µισθωτοί 

∆έκο, αυτοαπασχολούµενοι και  ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
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Πίνακας 2.1 Το Ελληνικό σύστηµα συντάξεων 
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Το ασφαλιστικό σύστηµα  λόγω της πολυνοµίας και του κατακερµατισµού 

όπως διαπιστώσαµε από το πιο πάνω πίνακα έχει  ως αποτέλεσµα να 

λειτουργεί µε ανισότητες και να αντιµετωπίζει όµοιες περιπτώσεις πολιτών µε 

διαφορετικό τρόπο . Η κοινωνική ασφάλιση παρέχεται από µία πληθώρα 

φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 

διότι παρά την απαγόρευση ίδρυσης ταµείων κύριας ασφάλισης µετά την 

ίδρυση του ΙΚΑ ( ΑΝ 1846/51), συνεχίσθηκε η ίδρυση νέων ταµείων κυρίας 

ασφάλισης .Το ΙΚΑ ιδρύθηκε το 1936 και είναι ο µεγαλύτερος φορέας που 

παρέχει συντάξεις και ασφαλίζει κυρίως τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα , 

καταβάλει πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των συνταξιοδοτικών παροχών. 

Στο εσωτερικό του ΙΚΑ όµως  συνυπάρχουν πάνω από 600 καθεστώτα 

συνταξιοδότησης .  

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος δηµιουργεί επίσης εµπόδια 

στη µέτρηση του ασφαλιστικού δείκτη εξάρτησης. Στο Ελληνικό σύστηµα 

ασφάλισης η µετατροπή της εργασιακής πορείας σε ασφαλιστικό δικαίωµα 

δηµιουργεί πολλές φορές διπλογραφίας. Η κύρια αιτία είναι ότι ένας 

ασφαλισµένος έχει πολλαπλές συντάξεις όπως είναι η κύρια , η επικουρική ή 

πολλαπλά ασφαλιστικά δικαιώµατα π.χ ( σύνταξη χηρείας , σύνταξη από ίδιο 

δικαίωµα , άλλες πολλαπλές συντάξεις). Επίσης λόγω του κατακερµατισµού 

και της πολυπλοκότητας του συστήµατος δηµιουργείται µία ανισότητα στην 

ασφαλιστική παρουσία, δηλαδή κάποιοι πληρώνουν πολύ υψηλές εισφορές ως 

ποσοστό του εισοδήµατος και κάποιοι άλλοι ασφαλίζονται µε προαιρετικές 

ασφαλιστικές κλάσεις. 

    Επίσης είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα άλλο πρόβληµα που 

δηµιουργείται στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης λόγω του κατακερµατισµού 

των ταµείων είναι ότι η επικουρική σύνταξη µπορεί να θεωρείται διαφορετική 
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από την κύρια σύνταξη αλλά ο τρόπος λειτουργίας έχει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά µε τη κύρια. 

Όλα τα επικουρικά Ταµεία χρηµατοδοτούνται µε τρόπο διανεµητικό, δηλαδή 

ανήκουν και αυτά στο πρώτο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης µε τη µόνη 

διαφορά από τα κύρια Ταµεία να έχουν µεγαλύτερη περιουσία και λιγότερα 

συσσωρευµένα ελλείµµατα λόγω της νεότερης δηµιουργίας τους. Ένα άλλο 

κοινό χαρακτηριστικό είναι η υποχρεωτική τους ασφάλιση όπως δηλαδή 

αρµόζει στα διανεµητικά συστήµατα. Οι παροχές καθορίζονται διά νόµου µε 

βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης της συνταξιοδοτικής βάσης, δηλαδή όταν 

κάποιος συνταξιοδοτείται λαµβάνει δύο συντάξεις. Ο τρόπος υπολογισµού 

είναι ως ποσοστό του τελευταίου µισθού ή το µέσο όρο των τελευταίων 

µισθών. 

Συµπεραίνοντας οι επικουρικές συντάξεις έχουν τόσα κοινά χαρακτηριστικά 

µε τις κύριες συντάξεις έτσι ώστε να µην µπορούν να παίξουν διακριτό ρόλο 

στο συνολικό οικοδόµηµα της κοινωνικής προστασίας.Είναι προφανές ότι 

µεγαλώνουν τη παθολογία του συστήµατος και επιδεινώνουν τις επιπτώσεις 

του κατακερµατισµού.  

 Στη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων µετέχουν εκπρόσωποι των 

εργοδοτών ,των εργαζοµένων και του κράτους . Με αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει σε επιθυµητό βαθµό η αυτονοµία , η αυτοδιοίκηση και η 

αυτοχρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων . Ο κατακερµατισµός καθιστά 

το σύστηµα  συντάξεων αδιαφανές και ευάλωτο σε πολιτικές παρεµβάσεις δια 

µέσου αφανών έµµεσων επιδοτήσεων , η πιο σηµαντική είναι αυτή µεταξύ 

περίθαλψης και συντάξεων. 

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος όπως ακριβώς εξηγήσαµε πιο 

πάνω σε συνδυασµό µε την έλλειψη κινήτρων για παραµονή εργασίας 

δηµιουργεί τεράστια αγκάθια στη λύση του ασφαλιστικού προβλήµατος. Οι 

ασφαλισµένοι του Ελληνικού συστήµατος αφού δεν έχουν αυτά τα κίνητρα  

προσπαθούν συνεχώς να βρίσκουν τα µονοπάτια για την έξοδο τους από το 
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εργασιακό περιβάλλον. όταν προστεθεί και η απουσία του κοινωνικού κράτους 

τότε δηµιουργούνται τα  διοικητικά προβλήµατα του συστήµατος. Η κοινωνική 

πολιτική προϋποθέτει την αποτελεσµατική παραγωγή , αξιολόγηση και 

αξιοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την ευηµερία των πολιτών. Οι 

ελλείψεις στη διοικητική ικανότητα γίνονται αισθητές στους παρακάτω τοµείς. 

• Υπάρχει υψηλό κόστος διοίκησης του συστήµατος. Συµπεριλαµβάνεται 

η αδυναµία προγραµµατισµού και η έλλειψη προσαρµοστικότητας. 

• Η εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή µεγάλης κλίµακας δίνει απλόχερα 

κίνητρα στη γκρίζα οικονοµία και αντικίνητρα στην ανάπτυξη. 

• Οι αδυναµίες στη διοίκηση δυσχεραίνουν τη χάραξη κοινωνικής 

πολιτικής. Η µη λειτουργεία Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

σηµαίνει ότι τα στοιχειώδη στοιχεία όπως το ύψος των αποδοχών , η 

µέση σύνταξη δεν είναι ακόµα γνωστά 

Οι διοικητικές αυτές αδυναµίες ευθύνονται και για το χαµηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης , την απουσία πληροφόρησης , τη γραφειοκρατία και την 

αδιαφάνεια  

2.3.1   Η  γήρανση του πληθυσµού και η απήχηση στον Ελλαδικό 
χώρο. 

 

  Το δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όπως αναφέραµε 

πιο πάνω είναι αιτία του προσδόκιµο επιβίωσης, της γονιµότητας  και της  

µετανάστευσης. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα είναι ακριβώς το 

ίδιο που αντιµετωπίζει όλος ο αναπτυγµένος κόσµος. Στην Ελλάδα λοιπόν 

αντιµετωπίζουµε το ίδιο φαινόµενο µε κάποιες µικρές  διαφορές και µε 

διαφορετικές τάσεις. 

Όσον αφορά το αίτιο του προσδόκιµου επιβίωσης ένας πολύ σηµαντικός 

παράγοντας είναι η επιµήκυνση της ζωής. Η µείωση της θνησιµότητας των 

παιδιών σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια  , η πρόοδος της ιατρικής και της 
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βιολογίας και οι βελτιώσεις των συνθηκών ζωής από την εκπληκτική ανάπτυξη 

της τεχνολογίας οδήγησαν σε σηµαντικές αυξήσεις του ορίου ζωής. 

Όσον αφορά τη γονιµότητα  παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι υπάρχουν 

διάφορες διακυµάνσεις κατά την εξέλιξη των γεννήσεων από το 1921 έως το 

1993.Οι τάσεις αυτές είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα οι 

αυξοµειώσεις είναι πολύ πιο έντονες από τις υπόλοιπες χώρες . Την εξέλιξη 

αυτή µπορούµε να τη χωρίσουµε σε τρεις περιόδους.(Τήνιος (2010),) 

• Ο µεσοπόλεµος: Στη περίοδο αυτή υπάρχουν πολύ υψηλές γεννήσεις 

κυρίως για δύο λόγους. Τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανακοπή 

του µεγάλου µεταναστευτικού ρεύµατος που κυριαρχούσε πριν απο το  

1920. 

 

• Μετά το 1945 χαρακτηρίζεται η περίοδος των υψηλών γεννήσεων, 

φαίνεται χαρακτηριστικά στο σχεδιάγραµµα ότι οι γεννήσεις είναι πολύ 

υψηλότερες από τη προηγούµενο περίοδο. 

 

•  Η τρίτη  περίοδος χαρακτηρίζεται ως η περίοδος της χαµηλής 

γεννητικότητας, στην Ελλάδα αυτό βέβαια  παρατηρείτε µε λίγο 

καθυστέρηση ως προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η τάση αυτή 

ξεκινάει από το 1970 και µετά ακολουθεί ραγδαία πτώση  το 1980 .  
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∆ιάγραµµα 2.1 Εξέλιξη των γεννήσεων 1921-1991 

 

 

Όσον αφορά τη µετανάστευση µπορούµε να παρατηρήσουµε  στο παρακάτω 

διάγραµµα την ιδιορρυθµία της τη χρονική περίοδο από το 1950 έως το 

2008.Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου  η Ελλάδα ήταν µία χώρα αποστολής 

µεταναστών ενώ στη δεύτερη περίοδο το φαινόµενο αυτό αντιστράφηκε και η 

Ελλάδα µετατράπηκε σε χώρα µετανάστευσης άλλων . Από το παρακάτω 

πίνακα παρατηρούµε ότι  στη χρονική περίοδο 1945 έως 1965 µετανάστευσαν 

από την Ελλάδα περίπου 89.000 άτοµα. Ο αριθµός αυτός αυξάνεται µετά το 

1959 και κορυφώθηκε το 1965 όταν µεταναστεύσανε περίπου 120.000 άτοµα. 

Η πρώτη παλιννόστηση αρχίζει  από το 1975 έως το 1979 , 40.000 κάθε έτος 

και στο έτος 1975 είναι ο πρώτος χρόνος εισροής µεταναστών στην Ελλάδα . 

Το δεύτερο κύµα µεταναστών ξεκινάει από τα τέλη του 1980 οι γνωστοί σε 
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όλες τις αναπτυγµένες χώρες « οικονοµικοί µετανάστες».Ο αριθµός αυτός 

υπολογίζεται επισήµως στις 30.000 για κάθε ένα έτος .Ο αριθµός αυτός είναι 

πολύ µεγαλύτερος γιατί δεν συνυπολογίζεται ο αριθµός των παράνοµων 

µεταναστών. 

∆ιάγραµµα 2.2 Μετανάστευση και παλιννόστηση 1946-57 

 

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσµα να αυξάνουν το ποσοστό των  

ανθρώπων που είναι πάνω από 65 ετών ωε προς το ποσοστό ηλικίας µεταξύ 15 

έως 64 όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα. 
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∆ιάγραµµα2.3 Ποσοστό συνταξιούχων σε σχέση µε τα άτοµα ηλικίας 
15-64 
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2.3.2  Ο  ρόλος του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα. 

 

Το ελληνικό σύστηµα ασφάλισης εκτός απ’ ότι είναι κατακερµατισµένο όπως 
αναφέραµε στο κεφάλαιο 2.2  εξαιτίας του γεγονότος  ότι οι συντάξεις 
διατίθενται από πανσπερµία φορέων είναι και µονολιθικό .Το σύστηµα είναι 
µονολιθικό αφού όπως παρατηρούµε στο ακριβώς από κάτω διάγραµµα 
µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το ποσοστό υπερβαίνει το 98% από συντάξεις 
του πρώτου πυλώνα, δηλαδή τις  συντάξεις που εκ του νόµου είναι 
υποχρεωτικές . 
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∆ιάγραµµα 2.4 Ποσοστά Πυλώνων 

 

 

 

Ο προβληµατισµός για τη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος που 
αναπτύσσεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο καθώς και το ερώτηµα πως θα 
καλυφθεί το κόστος λόγω της αλλαγής του των δηµογραφικών και εργασιακών 
δεδοµένων είναι αυτό που µας απασχολεί έτσι ώστε να µην επιβαρυνθούν 
δυσανάλογα οι µελλοντικές γενεές από τη συνεχή αύξηση  του αφανούς χρέους 
.Στο παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε πόσο ανοδική είναι η 
αύξηση των δαπανών από τις κρατικές συνάξεις. 
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Πίνακας 2.2 ∆απάνες για συντάξεις δηµοσίου συστήµατος 
2007-2060 (Ποσοστά του ΑΕΠ) 

 

ΠΗΓΗ : EPC (2009,2001) 

Η Ελλάδα έχει την µεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες για τις κρατικές 

συντάξεις. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι η βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος είναι ένα σύνθετο πρόβληµα. Χρειάζεται µία σφαιρική 

µακροχρόνια προσέγγιση η οποία θα απαιτεί µία αναδιάρθρωση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος έτσι ώστε να διαµορφωθεί µία ολοκληρωµένη 

πρόταση για την επάρκεια των συντάξεων. 

Μία λύση αυτού του προβλήµατος θα µπορούσε να ήταν µία µετατόπιση του 

συστήµατος ασφάλισης προς τα µεικτά συστήµατα συνταξιοδότησης. Ο 



43 

 

δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας όπως είδαµε πιο πάνω αντιπροσωπεύουν το 

1,9% των ασφαλισµένων. Ποσοστό πάρα πολύ µικρό, σχεδόν µηδαµινό. Οπότε 

εδώ  µπορούµε να πούµε ότι δηµιουργείται ένα τεράστιο κίνητρο για αλλαγές 

και προσαρµογές που θα έχει ως αποτέλεσµα να µετατοπισθεί ένα ποσοστό 

των δαπανών προς τους συµπληρωµατικούς πυλώνες. Πρέπει να  υπάρξει µία  

υπάρξει συµπληρωµατική αποταµίευση για τις συντάξεις, µία αποταµίευση 

που θα προκύψει µόνο εάν θεσµοθετηθεί ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης και 

δοθούν συγκεκριµένα φορολογικά κίνητρα στο 2ο και 3ο Πυλώνα, αλλιώς   οι 

επόµενες γενιές θα έχουν να αντιµετωπίσουν  σοβαρότατο πρόβληµα 

επιβίωσης µε αντίκτυπο στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 

 

 

2.4.1  ∆ηµόσιο Χρέος 

Ορισµός 

∆ηµόσιο Xρέος είναι το σύνολο της οφειλής σε χρηµατικές µονάδες του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. ∆ηλαδή Κράτος, ΟΤΑ, Κοιν.Ασφ., ΝΠ∆∆ εκτός 

από ∆ΕΚΟ. Υπό την έννοια ευρύτερος δηµόσιος τοµέας συµπεριλαµβάνονται 

όλα τα επίπεδα δηµόσιας διοίκησης .Το δηµόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε 

έτος κατά το πόσο που ο ετήσιος κρατικός 

προϋπολογισµός παρουσιάζει έλλειµµα, ή αντιστρόφως µειώνεται κατά το ποσό 

που παρουσιάζει πλεόνασµα. Είναι η διαφορά που δηµιουργείται από τα έσοδα 

και τα έξοδα του κάθε Κράτους. Έσοδα θεωρούνται οι φόροι από τους πολίτες 

µίας Χώρας και έξοδα θεωρούνται π.χ οι δηµόσιες δαπάνες, η καταβολή των 

µισθών και των συντάξεων κ.α. Καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά 

της από το µεγαλύτερο µέρος των πολιτών του κράτους, δηλαδή 

των φορολογούµενων, το δηµόσιο χρέος έµµεσα είναι χρέος των 

φορολογούµενων.  

Η µέτρηση του δηµόσιου χρέους µετριέται  επί το ποσοστό του ΑΕΠ , στον 

αριθµητή βρίσκεται πάντα το συνολικό ποσό του χρέους και στο παρανοµαστή 

το συνολικό ποσό του µεγέθους του ΑΕΠ. Όσο µεγαλώνει το ποσό του ΑΕΠ 
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µειώνει το ποσοστό του χρέους άσχετα αν το χρέος σαν ποσό δεν έχει µειωθεί. 

Οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχει µια συνεχόµενη 

αύξηση του ΑΕΠ από χρόνο σε χρόνο. 

Οι κυβερνήσεις των χωρών δανείζονται από τις χρηµαταγορές και τις 

κεφαλαιαγορές µε σκοπό να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες που έχουν κάθε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος δανεισµού γίνεται µέσω των 

οµολόγων ,όταν πρόκειται η επιστροφή του κεφαλαίου να είναι µεγαλύτερη 

του έτους και µε έντοκα γραµµατεία όταν η επιστροφή του ανάλογου ποσού 

είναι να επιστραφεί σε λιγότερο από ένα έτος. Μία χώρα για να ενταχθεί στην 

ΟΝΕ θα πρέπει να έχει ποσοστό χρέους κάτω του 60% του ΑΕΠ σύµφωνα µε 

τη συνθήκη του Μάαστριχ το 1992.Ο κανόνας αυτός παρακάµφθηκε για να 

ενταχθεί στην ΟΝΕ η Ιταλία και το Βέλγιο που είχαν µεγαλύτερο ποσοστό 

χρέους από αυτό που όριζε η συνθήκη. Η Ελλάδα χάρις σε αυτή τη ρύθµιση 

εντάχθηκε στην ΟΝΕ αν και κάποιοι πιστεύουν ότι τροποποιήθηκαν κάποια 

στοιχεία για την ένταξη της.(Σηµ.Τήνιος(2011),) 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα βλέπουµε την εξέλιξη του δηµόσιου χρέους από το 

1970 έως το 2010. 
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∆ιάγραµµα 2.5 Εξέλιξη ∆ηµόσιου Χρέους 

 

 

Πηγή: http://www.capital.gr/stoupas/Article.aspx?id=961897 

 

Παρατηρούµε ότι από το 1970 έως το 1998 η τάση του ποσοστού του χρέους 

ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ  είναι ανοδική , όµως το ανώτατο ποσό του 

χρέους είναι περίπου λίγο πάνω από το 100%  ,από  το 1998 έως το 2007 

παρατηρούµε ότι το ποσοστό του χρέους έχει µία ελαφριά  καθοδική τάση που 

έχει  ως αποτέλεσµα να πέφτει και κάτω από το ποσοστό του 100%.Απο το 
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2008 και µετά παρατηρούµε µία αλµατώδης αύξηση του χρέους. Οι κυριότεροι 

λόγοι της τελευταίας αύξησης είναι ότι υπήρχε πτώση του ποσοστού του ΑΕΠ  

,υψηλά πραγµατικά επιτόκια αφού η ύφεση µείωσε το πληθωρισµό και τέλος η 

µεγάλη αύξηση του ελλείµµατος της Κυβέρνησης. 

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι η αύξηση των spreads (επιτοκίων) 

στα Ελληνικά οµόλογα σε σχέση µε τα επιτόκια δανεισµού των Γερµανικών 

οµολόγων. Ως βασική µέτρηση των επιτοκίων δανεισµού στην ΟΝΕ είναι τα 

επιτόκια των Γερµανικών οµολόγων δεκαετής λήξης . Η Γερµανική 

Κυβέρνηση δανείζεται στα 10ετή οµόλογα µε επιτόκιο 3% περίπου, οπότε 

όταν λέµε ότι τα επιτόκια δανεισµού των Ελληνικών οµολόγων είναι 300 

µονάδες βάσης εννοούµε ότι η Ελληνική κυβέρνηση δανείζεται µε 6%.Η 

Ελληνική Κυβέρνηση το 2008 δανειζόταν µε 230-280 µονάδες βάσης και τις 

σηµερινές µέρες θα δανειζόταν µε 24% αφού το spreads των Ελληνικών 

οµολόγων είναι περίπου στις 2.100 µονάδες βάσης. Από το Μάρτη του 2009 η 

Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται υπό την εποπτεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου όπου και δανείζεται από αυτό αφού θεωρητικά έχει αποκλειστεί από 

τις αγορές λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισµού. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο Χρέος παρουσιάζει µία δυναµική αφού το ποσοστό του 

χρέους ως προς του ΑΕΠ  είναι περίπου στο 158% κατά το έτος 2011 , 

ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από τη συνθήκη που ορίζει το Μαάστριχ.Το 

ποσοστό αυτό µπορεί να µειωθεί αν η ανάπτυξη είναι ταχύτερη και αν 

µειωθούν οι περιττές δηµόσιες δαπάνες.  

 

2.4.2  Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού. 

Η ανοιχτή µέθοδός συντονισµού αποφασίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

στη Λισαβόνα το 2000  και περιλαµβάνει τον καθορισµό κοινών γενικών 

στόχων και τη µετατροπή τους σε εθνικές στρατηγικές .Επίσης καθορίζει  την 

αξιολόγηση τους αυτών των σχεδίων και στρατηγικών µε άλλες κοινές 

εκθέσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
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ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των Κρατών µελών περιλαµβάνει και η 

περιοδική παρακολούθηση των παραµέτρων και µεγεθών των ασφαλιστικών 

συστηµάτων µε βάση κοινά καθορισµένους δείκτες. Η ανοιχτή µέθοδος 

συντονισµού δροµολογήθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken 

το ∆εκέµβριο του 2001 και κατέληξε σε τρεις κοινά συµφωνηµένους βασικούς 

στόχους  τους οποίους  πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα 

συστήµατα συντάξεων , κρατικά και ιδιωτικά , των Κρατών µελών. Οι τρεις 

βασικοί σκοποί περιγράφονται ακριβώς από κάτω : 

• Επάρκεια των συντάξεων. Προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών 

εισοδηµάτων συνταξιοδότησης για όλους και τη πρόσβαση τους σε ένα 

σύστηµα  συντάξεων που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους µετά το έτος 

της συνταξιοδότησης τους  να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο σ’ 

ένα λογικό βαθµό για την εξυπηρέτηση  των  φυσικών  και  

προσωπικών  τους αναγκών. 

 

• Οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος. Σκοπός εδώ είναι να 

εξασφαλίσει την οικονοµική βιωσιµότητα των δηµόσιων και ιδιωτικών 

συνταξιοδοτικών προγραµµάτων .Να ισχυροποιηθεί το συνταξιοδοτικό 

σύστηµα έτσι ώστε να είναι ικανό να ανταπεξέλθει σε διάφορες 

δηµογραφικές και οικονοµικές προκλήσεις του µέλλοντος,όπως είναι η 

γήρανση του πληθυσµού. 

 

• ∆ιαφάνεια του συστήµατος. Προυποθέτει την εξασφάλιση ότι τα 

συνταξιοδοτικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δηλαδή ότι 

είναι καλά προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

γυναικών και των ανδρών και στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

κοινωνιών . 
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Οι  τρεις βασικοί σκοποί της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού  πρέπει να 

αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και δικαιοσύνης µεταξύ  εντός 

των γενεών .(Τήνιος (2010), Ζέρβου (2009),) 

Από το 2.000 και µετά την απόφαση της Ανοιχτής Μεθόδους Συντονισµού 

αρκετές χώρες  στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύοντας στα πλαίσια αυτής της 

µεθόδου αποφάσισαν να προβούν σε διάφορες µεταρρυθµίσεις για τη 

καλύτερη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος. Οι αλλαγές αυτές 

αφορούσαν τη δοµή του κάθε συστήµατος , αυξάνοντας το όριο εξόδου από 

την αγορά εργασίας δίνοντας διάφορα κίνητρα για την παραµονή τους στον 

εργασιακό χώρο. Στην Ελλάδα το σύστηµα άλλαξε µε τον Ν.3863/10. Ο 

νόµος αυτός ήταν ένα από τα πρώτα µέτρα που προέβλεπε το Μνηµόνιο 

σε συνεργασία µε την Ελληνική Κυβέρνηση  που ψηφίστηκε τον Ιούλιο 

του 2010. Ο βασικός  στόχος του συγκεκριµένου νόµου είναι η 

µακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, με βασική 

προτεραιότητα την αύξηση της συμμετοχής του ποσοστού στην αγορά 

εργασίας. Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των δαπανών  

για συντάξεις. Κάποιες σημαντικές αλλαγές αυτής της μεταρρύθμισης 

αφορούν: 

• Ηλικία συνταξιοδότησης. Πλέον απαιτούνται 40 χρόνια 

εισφοράς για πλήρη σύνταξη και η ελάχιστη ηλικία για να 

συνταξιοδοτηθεί κάποιος είναι τα 60 έτη σε αντίθεση με το 

παλαιό σύστημα που μπορούσε κάποιος να αποσυρθεί πολύ 

νωρίτερα από αυτή την ηλικία. 

• Ποσοστά αναπλήρωσης. Δημιουργούνται κίνητρα παραμονής 

στην εργασία επειδή η αναπλήρωση αυξάνεται αναλογικά με 

τον εργασιακό βίο κάθε ασφαλισμένου και προτείνονται νέα  

σχήματα ποσοστών αναπλήρωσης  μειωμένα βέβαια σε 
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σύγκριση με τα παλαιά που θα ισχύουν για όλους τους 

εργαζομένους για κάθε ταμείο. 

• Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ο νέος νόμος ζητάει την 

επανεξέταση των προϋποθέσεων για την συγκεκριμένη 

κατηγορία ασφάλισης για να μειωθούν οι περιπτώσεις που 

ανήκουν σε αυτήν. 

• Υπολογισμός ασφαλιστέου εισοδήματος. Πλέον το πόσο της 

σύνταξης που λαμβάνει κάποιος θα εξαρτάται από όλο το 

μήκος της εργασιακής ζωής του και όχι  τα καλύτερα 5 χρόνια 

από τα τελευταία 10 αντίστοιχα. 

• Απλούστευση. Η καινούρια μεταρρύθμιση προχώρησε σε 

ενσωμάτωση δεκατριών ασφαλιστικών ταμείων σε τρία. 

Συγκεκριμένα για αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό 

τομέα, τους αυτοτελούς απασχολούμενους και τις λοιπές 

κατηγορίες εργαζομένων τους ενσωμάτωσε σε ένα 

ασφαλιστικό ταμείο. 

• Τιμαριθμοποίηση συντάξεων. Θα αναπροσαρμόζονται οι 

συντάξεις με το νέο νόμο σύμφωνα με τον πληθωρισμό και 

όχι βάσει της εξέλιξης των μισθών όπως γίνεται σήμερα. 

• Δικλίδα ασφαλείας. Εάν δεν καταφέρουν όλες αυτές οι 

αλλαγές την επίτευξη του στόχου ώστε να μειώσουν τις 

μονάδες των συνταξιοδοτικών δαπανών στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα τότε θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση για 

επιπλέον διορθωτικές κινήσεις στην βασική και επικουρική 

σύνταξη.  

Πηγή: IMF 2010 
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
(2009,2012).ΑΠΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούµαστε µε  θέµατα που αφορούν την πρόβλεψη του 

πληθυσµού, την γονιµότητα, το προσδόκιµο ζωής, την µετανάστευση και την 

απασχόληση, δηλαδή όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις  συντάξεις .Η 

γήρανση του πληθυσµού είναι ένα από τα δηµογραφικά φαινόµενα που µας 

απασχολεί τα τελευταία έτη και εµείς θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε και 

να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα αυτού του φαινόµενου και πως επηρεάζουν 

τα συνταξιοδοτικά συστήµατα των διαφόρων χωρών µέσω των παρακάτω 

προβολών. Σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τις προβολές 

2009 για όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συντάξεις και σε δεύτερη 

φάση θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 

προβολών του 2009 και του 2012.Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι προβολές 

του 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε προπαρασκευαστικό στάδιο. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι και στις δύο προβολές η ανάλυση τους αφορά 

τις δαπάνες προβολών και όχι των εισφορών. 
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3.1 Πρόβλεψη πληθυσµού  

Η πρόβλεψη του πληθυσµού  για τα επόµενα 50 χρόνια  είναι ένα από τα 

δυσκολότερα καθήκοντα που µπορεί κάποιος να αναλάβει . Ως προς τους 

δηµογραφικούς παράγοντες θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι υπόκεινται σε 

πολύ µικρή  µεταβλητότητα ίσως και µηδαµινή έναντι των οικονοµικών 

παραγόντων για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Στις δαπάνες προβολών µπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι οι µεταβλητές παραµένουν σταθερές για την 

µακροοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιείται. Η πρόβλεψη του 

πληθυσµού που ονοµάζεται EUROPOP 2008 και EUROPOP 2010 

πραγµατοποιείται για 27 ευρωπαϊκές χώρες βασιζόµενη σε υποθέσεις για 

µελλοντικές τάσεις στην γονιµότητα, το προσδόκιµο όριο ζωής και την 

µετανάστευση (Ageing Report, 2009,2012).  

Στο σηµείο αυτό θα µελετήσουµε τις δαπάνες προβολών από το   Ageing 

Report του  2009 και του 2012 να δούµε αν έχουµε οµοιότητες , αν έχουν 

διαφορές και στο τέλος να προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα 

τους. Θα εξετάσουµε τις σχέσεις εξαρτήσεων των διαφόρων ηλικιακών 

κλάσεων, το ποσοστό της καθαρής µετανάστευσης , του προσδόκιµου ορίου 

ζωής. 

Ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαφύλαξη της 

διατηρισιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών . Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι διάφορες αναλύσεις και 

προβολές που αφορούν τις µελλοντικές προκλήσεις στη δηµοσιονοµική 

πολιτική. Η µελέτη του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού είναι µία 
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από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέσα από αυτές τις 

αναλύσεις και  προβολές  προσπαθεί να δώσει έµφαση στις συνέπειες αυτού 

του φαινοµένου. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν για το πως το 

βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των ηλικιωµένων. 

Η σοβαρότητα λοιπόν του προβλήµατος εξαρτάται από τη κάθε χώρα 

ξεχωριστά για το πως µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις δηµογραφικές 

προκλήσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία χρόνια. 

3.1.1. Γονιµότητα  

Η γονιµότητα έχει µειωθεί απότοµα τις τελευταίες δεκαετίας. Ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο µέσος αριθµός γεννήσεων 

ανά γυναίκα έχει πέσει από το υψηλό των 2,5 γεννήσεων ανά γυναίκα (baby 

boom ) στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960 (η κορύφωση αυτή βέβαια 

στη δεκαετία του 50 και του 60 δεν µπορεί να  θεωρηθεί κάτι το συνηθισµένο, 

δεν είναι στην ουσία   προποµπός για το κοντινό µέλλον)  κάτω από το επίπεδο 

αναπλήρωσης των 2,1 γεννήσεων ανά γυναίκα που χρειάζεται έτσι ώστε κάθε 

γενιά να αναπληρώνει πλήρως  τον εαυτό της (Ageing Report, 2009).  Τα 

χαµηλά αυτά επίπεδα γονιµότητας για δεκαετίες έχουν  προκαλέσει την 

γήρανση  του πληθυσµού καθώς µικρότερος αριθµός γεννήσεων σηµαίνει 

µειωµένος αριθµός παιδιών και ενηλίκων παραγωγικής ηλικίας. Φυσικά εδώ 

πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιµου ζωής όπως θα 



53 

 

δούµε στην επόµενη ενότητα που έχει ως αποτέλεσµα την µακροβιότητα του 

πληθυσµού.  

Μάλιστα οι συνολικοί δείκτες γονιµότητας είναι πιο κάτω από το όριο 

αναπλήρωσης σε όλα τα κράτη – µέλη αλλά ο ρυθµός µείωσης διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα σε µερικές χώρες η µείωση αυτή του δείκτη 

γονιµότητα παρουσιάστηκε  στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ενώ σε άλλες 

πραγµατοποιήθηκε στη δεκαετία του 90 και το 2000. Η αναβολή της γέννησης 

του πρώτου παιδιού είναι υπεύθυνη για την συνολική µείωση του δείκτη 

γονιµότητας στο µεγαλύτερο βαθµό. Συνοδεύεται όµως από την αύξηση του 

µεριδίου των παιδιών χωρίς αδέρφια και από υψηλότερο ποσοστό γυναικών 

στην ηλικία των 30 και 40 χωρίς παιδιά.  

Σε µερικά κράτη – µέλη ο δείκτης γονιµότητας είναι πάνω από 1,8 όπως στην 

∆ανία, την Γαλλία, την Ιρλανδία, την Φιλανδία, την Σουηδία και την Βρετανία. 

Στην αντίθετη όχθη βρίσκονται κράτη µε πολύ χαµηλό δείκτη γονιµότητας, 

κάτω από 1,4 ανά γυναίκα. Μερικά από αυτά τα κράτη είναι η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η 

Ουγγαρία, η Αυστρία, η  Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. 

Επιπλέον πρόσφατες τάσεις για τον δείκτη γονιµότητας  από το 2000 

διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών.  

Επιπλέον ο δείκτης γονιµότητας παρουσιάζει διαφορετικές τάσεις µεταξύ των 

µελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το 2000. Για παράδειγµα 

ο  δείκτης γονιµότητας έχει φθίνουσα πορεία στην Γερµανία, την Κύπρο, την 
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Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την 

Ρουµανία και την Σλοβακία. Από την άλλη υπάρχουν πρόσφατες αυξήσεις στο 

δείκτη γονιµότητας σε ένα µεγάλο πλήθος χωρών όπως η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η ∆ανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Φιλανδία, η 

Σουηδία και η Βρετανία.  

Στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαµορφώσουν τις 

µελλοντικές τάσεις στο δείκτη γονιµότητας. Για παράδειγµα η τάση για το 

ιδανικό πλήθος της οικογένειας και η δύναµη της επιθυµίας για την απόκτηση 

παιδιών  σε σχέση µε άλλους στόχους στη ζωή, η τάση στην εκπαίδευση και 

στην εργασία, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι µακροπρόθεσµες συνθήκες 

όπως οι εγκαταστάσεις για τα παιδιά, η στέγαση, η σταθερότητα των 

συντρόφων και οι βιοµετρικές συνθήκες θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του.  

Ας προχωρήσουµε πλέον σε µερικές υποθέσεις που διατυπώνονται στην 

µελέτη EUROP2008  σε σχέση µε τον δείκτη γονιµότητας. Έτσι λοιπόν η 

ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία υποθέτει / ελπίζει ότι η αναβολή για την 

γέννηση του πρώτου παιδιού θα µειωθεί µε αποτέλεσµα ο δείκτης γονιµότητας 

να αρχίσει να αυξάνεται. Μέχρι το 2060 εκτιµάται µια µετριοπαθής ανάταση 

του δείκτη γονιµότητας θα λάβει µέρος. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο δείκτης 

γονιµότητας θα αυξηθεί από τις 1,54 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2008 σε 1,60 

γεννήσεις το 2030 και περαιτέρω ακόµα το 2060, κοντά στο 1,64. Αυτό 

φαίνεται  ξεκάθαρα στο παρακάτω γράφηµα.  
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∆ιάγραµµα 3.1 Πρόβλεψη των δεικτών γονιµότητας, αριθµός 
γεννήσεων ανά γυναίκα 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση , EUROPOP 2008 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι στο  µεγαλύτερο πλήθος των χωρών υπάρχει αύξηση του 

δείκτη γονιµότητας ενώ στις υπόλοιπες υπάρχει σταθερότητα.  

Στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή µια παρόµοια αύξηση λαµβάνει µέρος, από 

1,55 γεννήσεις το 2008 θα φθάσουν στις 1,67 γεννήσεις το 2060. Σύµφωνα µε 

αυτή την πρόβλεψη ο συνολικός δείκτης γονιµότητας θα αυξηθεί σε όλα τα 

κράτη µέλη µε την εξαίρεση της Ιρλανδίας και της Γαλλίας στις οποίες θα 
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µειωθεί αλλά θα παραµείνει πάνω από 1,85 ενώ στην ∆ανία, την Φιλανδία, την 

Σουηδία και την Βρετανία θα παραµείνει σταθερός. Εποµένως ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας θα παραµείνει κάτω από το όριο αναπλήρωσης σε όλες τις 

χώρες για την περίοδο µέχρι το 2060 καθώς η ανοδική πορεία που υποθέτουµε 

είναι συντηρητική. Όσον αφορά τις µεγαλύτερες αυξήσεις στο δείκτη 

γονιµότητας προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στην Σλοβακία, την 

Πολωνία, την Ρουµανία και την Σλοβενία οι οποίες έχουν τους χαµηλότερους 

δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2008. Η αύξηση προβλέπεται να 

πραγµατοποιηθεί βαθµιαία µε ρυθµούς σε αυτές τις χώρες που προσεγγίζουν 

τον µέσο όρο της Ε.Ε. για το έτος 2060.  

Όσον αφορά το EUROP2010 που ακολουθεί ακριβώς από κάτω παρατηρούµε 

ότι οι οµοιότητες είναι πάρα πολλές ως προς το δείκτη γονιµότητας της κάθε 

γυναίκας στηη κάθε χώρα . Η µέση αύξηση στην Ευρωπαϊκή ζώνη είναι 0,12 

ενώ στις 27 χώρες της Ευρωζώνης  είναι 0,11.Οι χώρες που θα φτάσουν να 

έχουν πάνω από 1,80 δείκτη γονιµότητας είναι οι ίδιες που ήταν και το 2008 

στην αντίστοιχη πρόβλεψη. ∆ηλαδή είναι η Σουηδία, η Γαλλία , η Ιρλανδία , η 

Αγγλία , η ∆ανία και η Φιλανδία. 

Η ελαφρώς ανάπτυξη της γονιµότητας επιδεινώνει τη κατάσταση διότι θα 

αυξηθεί το ποσοστό της ηλικιακής κλάσης κάτω των 25 ετών δηλαδή µέχρι την 

ηλικία εισαγωγής στο εργασιακό περιβάλλον. 
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3.2 Προσδόκιµο ζωής  

Ένα άλλος σηµαντικός τοµέας είναι το προσδόκιµο όριο ζωής το οποίο 

εξετάζουµε στην παρούσα ενότητα.  Για πολύ µεγάλες χρονικές περιόδους το 

προσδόκιµο όριο ζωής έχει αυξηθεί στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές αυξήσεις στο 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα κράτη  µέλη και ειδικότερα στις γυναίκες. Οι 

αυξήσεις αυτές είναι περισσότερο εµφανείς στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή. 

Το αποτέλεσµα των αυξήσεων αυτών είναι η αύξηση του ποσοστού των 

ηλικιωµένων ανθρώπων σε σχέση µε τα παιδιά ή των ενηλίκων που βρίσκονται 

στην παραγωγική τους ηλικία. Μάλιστα το ποσοστό αυτό αυξάνει ακόµα 

περισσότερο και από την σηµαντική µείωση της γονιµότητας κατά την 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχουν 

δείκτες για το προσδόκιµο όριο ζωής. Ο ένας αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

κατά την γέννηση του ατόµου και ο άλλος αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

στην ηλικία των 65 ετών.  

Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι µεταξύ των χωρών η αύξηση του  

προσδόκιµου ορίου ζωής διαφοροποιείται µεταξύ του 1980 και του 2000. Οι 

γυναίκες έχουν κερδίσει πάνω από 5 έτη στην Γερµανία, την Ιταλία, το 

Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Μικρότερες 

αυξήσεις κάτω από τα 2,5 έτη παρατηρήθηκαν στην Βουλγαρία, την ∆ανία, 

την Εσθονία, την Λιθουανία και την Ολλανδία. Για την ίδια περίοδο το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες έχει αυξηθεί  κατά 5 έτη τουλάχιστον 

στην Γερµανία, την Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την 

Αυστρία, την Πορτογαλία, την Φιλανδία και την Βρετανία ενώ αυξήσεις κάτω 

από τα δύο έτη πραγµατοποιήθηκαν στην Βουλγαρία, την Εσθονία, την 

Ελλάδα, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Ρουµανία και την Σλοβακία.    

 Το 2006 το προσδόκιµο όριο ζωής για τις γυναίκες κινείται από τα 76,2 έτη 

στη Ρουµανία µέχρι τα 84,4 έτη στην Ισπανία και την Γαλλία ενώ για τους 

άνδρες κινείται από τα 65,3 έτη στην Λιθουανία µέχρι τα 78,8 έτη στην Κύπρο 

και την Σουηδία. Σε αντίθεση µε παλιότερες προβλέψεις η µελέτη του 
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EUROP2008 υποθέτει αύξηση στο προσδόκιµο όριο ζωής όπου οι βελτιώσεις 

στην θνησιµότητα προέρχονται από τις µεγαλύτερες ηλικίες.  

Κάποιες σηµαντικές αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής µπορεί να 

διατηρηθούν για την περίοδο πρόβλεψης παρόλο τον µεγάλο βαθµό 

διαφοροποίησης µεταξύ των κρατών – µελών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες θα αυξηθεί κατά 8,4 έτη για την 

προβλεπόµενη περίοδο, από τα 76 το 2008 θα πάει στα 84,5 έτη το 2060. Για 

τις γυναίκες η αύξηση αυτή θα είναι κατά 6,9 έτη, από τα 82 έτη το 2008 θα 

φθάσει τα 89 έτη το 2060. Φαίνεται ότι υπάρχει µια συνέχεις στη προσέγγιση 

του προσδόκιµου ορίου ζωής µεταξύ των δύο φύλων.   

Οι µεγαλύτερες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση και για 

τα δύο φύλα προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί στα νέα κράτη – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσδόκιµο όριο ζωής το 2008 έχει την χαµηλότερη 

τιµή στην Εσθονία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Σλοβακία, την Πολωνία, 

την Βουλγαρία και την Ρουµανία και κινείται από τα 66 έως τα 71 έτη. 

Μερικές πολύ µεγάλες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής συµβαίνουν σε 

κάποιες από τις χώρες αυτές µε αύξηση από 12 έως τα 14,5 έτη, την 

µεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά µέχρι το 2060 το 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα νέα µέλη και ειδικότερα για τους άνδρες θα 

παραµείνουν χαµηλότερα του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 

εξαίρεση της Κύπρου.  
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∆ιάγραµµα 3.2 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τους 
άνδρες 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση-EUROPOP2008 

 

∆ιάγραµµα 3.3 

 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση –EUROPOP2008 
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Παρατηρούµε ότι η µεταβλητότητα του προσδόκιµου ορίου ζωής για τα κράτη 

– µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπιέζεται κατά την διάρκεια του χρόνου 

από 13,1 έτη το 2008 κατά την γέννηση για τους άνδρες (Σουηδία 79 έτη και 

Λιθουανία 65 έτη) σε 5 έτη το 2060 (85,5 έτη στην Ιταλία µε 80,4 έτη στην 

Λιθουανία). Για τις γυναίκες η µείωση της διαφοράς στο προσδόκιµο όριο 

ζωής είναι µικρότερη, από 7,7 έτη το 2008 (84,3 έτη στη Γαλλία και 76,6 έτη 

στη Ρουµανία) σε 4,1 έτη το 2060 (90,1 έτη στη Γαλλία και 86,5 έτη στη 

Βουλγαρία).  

Στην  Ευρωπαϊκή Ένωση το προσδόκιµο όριο ζωής των 65 ετών αναµένεται να 

αυξηθεί κατά 5,5 έτη για τους άνδρες και κατά 5 έτη για τις γυναίκες για τη 

προβλεπόµενη περίοδο. Το 2060 το προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 

ετών θα φθάσει τα  21,8 έτη για τους άνδρες και τα 25,1 έτη για τις γυναίκες 

σύµφωνα µε την πρόβλεψη. Η διαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής µεταξύ 

ανδρών και γυναικών το 2060 αναµένεται να είναι 3,3 έτη, µικρότερη των 4,5 

ετών για το προσδόκιµο όριο ζωής στη γέννηση.  

∆ιάγραµµα 3.4  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τους άνδρες 

 

 

Πηγή : Ευρωπαική Ένωση- EUROPOP 2008 
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∆ιάγραµµα 3.5  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

 

3.3 Μετανάστευση  

 

Όσον αφορά το θέµα της µετανάστευσης οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει 

σταδιακά τόποι προορισµού µεταναστών. Πρόσφατα οι νότια Ευρωπαϊκές 

χώρες έγιναν ξεκάθαρα χώρες υποδοχής µεταναστών ενώ οι χώρες της 

κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης είναι σήµερα χώρες υποδοχής αλλά και 

προέλευσης των µεταναστών..  

Όσον αφορά την µεταβλητότητα των καθαρών εισροών για τους µετανάστες 

ανάµεσα στις χώρες αυτή είναι τεράστια. Παραδοσιακά η Γερµανία, η Γαλλία 

και η Βρετανία καταγράφουν το µεγαλύτερο πλήθος αφίξεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά υπάρχει µια πρόσφατη µεγάλη αύξηση  στην Ιταλία, την Ισπανία 
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και την Ιρλανδία οι οποίες από χώρες προέλευσης των µεταναστών έχουν γίνει 

χώρες υποδοχής των µεταναστών. Οι µελλοντικές τάσεις στην µετανάστευση 

είναι ίσως το δυσκολότερο που µπορεί να προβλεφθεί καθώς εξαρτώνται από 

µελλοντικά γεγονότα σε όλο τον κόσµο όπως οι οικονοµικοί,  κοινωνικοί, 

οικογενειακοί  και πολιτικοί παράγοντες.  Στην πραγµατικότητα οι δυνάµεις 

που επηρεάζουν την µετανάστευση µπορεί να αναγνωριστούν ως εξής: 

αλλαγές στις χώρες προέλευσης των µεταναστών, οι τάσεις που επικρατούν για 

την εικόνα των χωρών υποδοχής, κόστη µετανάστευσης και η δυνατότητα 

ελέγχου µη καταγεγραµµένων µεταναστών.   

Κάποιες υποθέσεις που πρέπει να ειπωθούν σε σχέση µε την µετανάστευση 

είναι οι παρακάτω: για την περίοδο πρόβλεψης οι ετήσιες καθαρές εισροές 

προστίθενται στο αθροιστικό µεταναστευτικό πλήθος των 59 εκατοµµυρίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλη την περίοδο πρόβλεψης ενώ ο κύριος όγκος 

των µεταναστών συγκεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή ζώνη  είναι 46,2 

εκατοµµύρια άνθρωποι. Η αυξανόµενη τάση αναµένεται να εξασθενήσει κατά 

την περίοδο πρόβλεψης  από το 1.680.000 ανθρώπους το 2008 (ισοδυναµεί µε 

το 0,33% του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε 980.000 ανθρώπους το 

2020 και έπειτα σε 800.00 άτοµα το 2060 (το 0,16% του πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι καθαρές µεταναστευτικές εισροές προβλέπεται να 

συγκεντρωθούν σε µερικές χώρες προορισµού όπως  η Ιταλία (12 εκατοµµύρια 

αθροιστικά µέχρι το 2060), η Ισπανία (11,6 εκατοµµύρια), η Γερµανία (8,2 

εκατοµµύρια) και η Βρετανία (7,8 εκατοµµύρια). Ποσοστιαία οι αθροιστικές 

καθαρές εισροές αντιστοιχούν στο 12% του συνολικού πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2008 και πάνω από το 20% για κράτη µέλη 

όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Λουξεµβούργο και η 

Κύπρος. Για τις περισσότερες χώρες που έχουν την εµπειρία των  εκροών 

τώρα, δηλαδή είναι χώρες από όπου φεύγουν οι µετανάστες (η Εσθονία, η 

Λιθουανία, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία) προβλέπεται ότι αυτό 

πρόκειται να αλλάξει τις επόµενες δεκαετίες.  
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∆ιάγραµµα 3.6  Σωρευτική Προβλεπόµενη  µετανάστευση ως % 
2008-2060 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πληθυσµιακή πρόβλεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

σύνολο της ο πληθυσµός της θα είναι ελαφρώς µεγαλύτερος  το 2060 από ότι 

είναι τώρα αλλά σηµαντικά γερασµένος. Ο συνολικός πληθυσµός προβλέπεται 

ότι θα αυξηθεί από 495,4 εκατοµµύρια το 2008 κατά 5% το 2035, δηλαδή θα 

είναι 520,1 εκατοµµύρια. Από εκεί και ύστερα ο πληθυσµός θα µειωθεί κατά 

3% περίπου. Ταυτόχρονα οι µισές περίπου χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

εµφανίζουν αύξηση για την προβλεπόµενη περίοδο ενώ ο πληθυσµός για τις 

άλλες µισές θα µειώνεται από 13% έως 25% µε την εξαίρεση της Ελλάδας, της 

Ιταλίας κα της Μάλτας µε µειώσεις στο σύνολο του πληθυσµού κατά 1% 

περίπου.  

Όµως µια πιο σηµαντική εξέλιξη από τον πληθυσµιακό όγκο είναι η εξέλιξη 

στην ηλικιακή κατανοµή. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του πληθυσµού για 
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την προβλεπόµενη περίοδο είναι η γήρανση του. Εµφανίζεται ξεκάθαρα στα 

παρακάτω γραφήµατα τύπου πυραµίδας. Οι ηλικιωµένοι άνθρωποι θα 

αντιστοιχούν σε ένα µεγάλο µερίδιο του πληθυσµού σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις. Αυτό οφείλεται στο ότι το προσδόκιµο ζωής αναµένεται να 

διατηρηθεί αλλά και να αυξηθεί κατά την προβλεπόµενη περίοδο.  Έτσι καθώς 

οι ηλικιωµένοι γίνονται περισσότεροι το πάνω µέρος της πυραµίδας γίνεται 

µεγαλύτερο. Την ίδια στιγµή η βάση της ηλικιακής πυραµίδας γίνεται 

µικρότερη λόγω των χαµηλών ρυθµών γεννήσεων που οδηγεί το µερίδιο των 

νέων ηλικιών σε συρρίκνωση. Συνέπεια αυτών είναι η ηλικιακή πυραµίδα 

βαθµιαία αλλάζει από πυραµίδα σε ορθογώνιο.  

Μια άλλη ένδειξη της γήρανσης του πληθυσµού είναι η αλλαγή στη 

προβλεπόµενη ηλικιακή διάµεσο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηλικιακή 

διάµεσος θα αυξηθεί από τα 40,4 έτη το 2008 στα 47,9 έτη το 2060. Η 

διαδικασία γήρανσης µπορεί να χαρακτηριστεί ως γήρανση από την κορυφή 

της πυραµίδας καθώς καταλήγει σε αυξηµένες προβλέψεις για την διάρκεια 

ζωής παρόλο την πρόβλεψη για καθαρές εισροές µεταναστών  και κάποια 

µείωση της γονιµότητας.  
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∆ιάγραµµα 3.7 Πρόβλεψη για το σύνολο του πληθυσµού σε απόλυτες 
και ποσοστιαίες µεταβολές για την περίοδο 2008-2060  

 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πρόβλεψη ο αριθµός των παιδιών θα µειωθεί βαθµιαία από το 

2020 και µετά. Ο ενεργός πληθυσµός θα φθάσει στο µέγιστο του το 2020 και 

αναµένεται να µειωθεί σταθερά από εκεί και πέρα. Θα µειωθεί κατά 15% στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη περίοδο. Παρόλα αυτά όµως ο 

ενεργός πληθυσµός προβλέπεται να αυξηθεί σε 7 µέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Σουηδία και η 

Βρετανία).  

Ο µεγαλύτερα ηλικιακά πληθυσµός, πάνω από τα 65 έτη θα αυξηθεί σηµαντικά 

κατά την προβλεπόµενη περίοδο. Το πλήθος τους σχεδόν θα διπλασιαστεί, από 

τα 85 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 151 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τον αριθµό των ατόµων σε πολύ µεγάλη 

ηλικία, άνω των 80 ετών και πάνω αναµένεται να αυξηθεί ακόµα περισσότερο, 

από τα 22 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 61 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν θα τριπλασιαστεί κατά την προβλεπόµενη 

περίοδο.  
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∆ιάγραµµα3.8 Πληθυσµιακές πυραµίδες (σε χιλιάδες) για τα έτη 2008 
έως 2060, EU27 
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Πίνακας  3.1 

Κορύφωση του συνολικού και του εργάσιµου ηλικιακού 
πληθυσµού 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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∆ιάγραµµα 3.9 Εκτιµώµενη αλλαγή στη παιδική και εργασιακή 
ηλικία  του πληθυσµού (% αλλαγή για την περίοδο 2008 – 2060) 

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.10 Εκτιμώμενη αλλαγή στην ηλικία του 65+ και 80+ του 

πληθυσμού(%αλλαγή για την περίοδο 2008-

2060)

Π

ηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Το µέγεθος των αλλαγών στο µερίδιο διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις θα κάνει πολύ δύσκολη την αναγνώριση, σύγκριση 

του πληθυσµού το 2060 σε σχέση µε σήµερα. Το 2008 το πλήθος των παιδιών 

είναι 3,5 φορές µεγαλύτερο από το πλήθος των ηλικιωµένων άνω των 80 ετών. 

Το 2060 τα παιδιά ακόµα θα ξεπερνάνε σε πλήθος   τους ηλικιωµένους άνω 

των 80 ετών αλλά µε πολύ µικρή διαφορά. Το πλήθος των ηλικιωµένων θα 
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αντιστοιχεί στο 80% του πλήθους των παιδιών. Σήµερα το πλήθος των 

ανθρώπων πάνω από 65 ετών ήδη ξεπερνάει το πλήθος των παιδιών αλλά είναι 

σχετικά κοντά ακόµα. Το 2060 ο αριθµός των ηλικιωµένων θα είναι διπλάσιος 

από τον αριθµό των παιδιών. Ακόµα κάτι αξιοπρόσεκτο στοιχείο της γήρανσης 

του πληθυσµού είναι η σταδιακή γήρανση των ηλικιωµένων καθώς οι 

ηλικιωµένοι αυξάνουν γρηγορότερα από κάθε άλλο κοµµάτι του ηλικιακού 

πληθυσµού.  

∆ιάγραµµα 3.11 Εκτίµηση του πληθυσµού  σε χιλιάδες 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Οι αλλαγές αυτές αναπαρίστανται στο µειούµενο µερίδιο του ενεργά ηλικιακού 

πληθυσµού και στο αυξανόµενο µερίδιο του ηλικιωµένου πληθυσµού. Το 

ποσοστό των παιδιών κάτω από 15 ετών προβλέπεται να παραµείνει σχεδόν 

σταθερό  µέχρι το 2060 στην Ε.Ε27 και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ευρωζώνης. Όσοι είναι 65 ετών και άνω θα αντιστοιχούν σε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό το 2060, το 30% του πληθυσµού, και µεταξύ αυτών που είναι άνω 

των 80 ετών θα αντιστοιχούν στο 12%, πολύ κοντά στο 14% των παιδιών.  
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∆ιάγραµµα 3.12 Εκτίµηση των αλλαγών στη δοµή του πληθυσµού για 
τις κύριες ηλικιακές οµάδες, EU27 (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Καθώς η µείωση του ποσοστού που αφορά τον ενεργό πληθυσµό και η αύξηση 

στο ποσοστό των ηλικιωµένων επηρεάζει το ποσοστό των εξαρτώµενων 

ανθρώπων σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό. Ο λόγος των ηλικιωµένων που 

εξαρτώνται ο οποίο ςυπολογίζεται ως ο λόγος των ανθρώπων άνω των 65 ετών 

και άνω σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί 

από το 25,4% στο 53,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη 

περίοδο. Η µεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται ότι θα συµβεί κατά την περίοδο 

2012 έως το 2035 όπου θα υπάρχει για κάθε έτος 2% αύξηση. Αυτό σηµαίνει 

ότι η ΕΕ θα µετακινηθεί από τον λόγο των τεσσάρων εργαζόµενων ανθρώπων 

για κάθε εξαρτώµενο άτοµο άνω των 65 ετών στον λόγο 2 προς 1.  

Ο λόγος εξάρτησης των ηλικιωµένων που υπολογίζεται ως αριθµός των 

ατόµων άνω των 80 ετών διαιρεµένο µε το πλήθος του ενεργού πληθυσµού 

αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο από τρεις φορές από 6,5% στο 22% για 

την προβλεπόµενη περίοδο. Η προσθήκη του αριθµού των παιδιών στους 

υπολογισµούς καταλήγει σε µεγαλύτερη αύξηση στον λόγο των εξαρτώµενων 

ανθρώπων προς τον ενεργό πληθυσµό.  Ο συνολικός λόγος των εξαρτώµενων 
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ανθρώπων που περιλαµβάνει τα παιδιά κάτω των 15 ετών και τους 

ηλικιωµένους άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον πληθυσµό από 15 έως 64 ετών 

προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 30 µονάδες, από το 48,7% στο 78,5%.  

Διάγραμμα 3.13 Ο λόγος εξάρτησης των ατόμων άνω των 65 ετών σε 

σχέση με τον εργαζόμενο πληθυσμό 

(%)

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.14 Ο λόγος εξάρτησης των ατόµων άνω των 80 ετών σε 
σχέση µε τον εργαζόµενο πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

∆ιάγραµµα 3.15 Ο λόγος εξάρτησης των παιδιών κάτω των 15 ετών 
και των ατόµων άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον εργαζόµενο 
πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.16 Αλλαγές στο σύνολο του πληθυσµού, φυσική εξέλιξη 
και καθαρές εισροές λόγω µετανάστευσης (σε χιλιάδες)  

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.4 Απασχόληση  

Για το θέµα της απασχόλησης παρατηρούµε ότι υπάρχει µια ανοδική 

µετακίνηση των ποσοστών απασχόλησης για τις ηλικιακές οµάδες άνω των 45 

κυρίως και κυρίως για τις γυναίκες ενώ για τις νεαρές ηλικίες τα ποσοστά 

παραµένουν σταθερά ή αυξάνονται ελάχιστα µε το πέρασµα του χρόνου. Το 

συνολικό ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες από 15 έως 64 ετών στην 

EU27 αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,6 ποσοστιαίες µονάδες  για την περίοδο 

2007 έως 2060 (από 70,6% το 2007 θα καταλήξει στο 74,1% το 2060). Για την 

περιοχή της ευρωζώνης µια παρόµοια αύξηση αναµένεται  από το 70,8% το 

2007 στο 74,5% το 2060. Για την ηλικιακή οµάδα των 15 έως 71 ετών τα 

τρέχοντα και τα προβλεπόµενα ποσοστά απασχόλησης της αύξησης είναι 

µικρότερα. Σχεδόν όλη η αύξηση προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι το 

2020. Παρόλα αυτά από το 2020 µέχρι το 2060 το συνολικό εργατικό δυναµικό 

αναµένεται να µειωθεί κατά 13,6% που ισοδυναµεί σε 33 εκατοµµύρια άτοµα 
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(24,4 εκατοµµύρια αν συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007)  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθώς η θετική τάση στη γυναικεία απασχόληση αντιστρέφεται ενώ 

επιπλέον και η ανδρική απασχόληση µειώνεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

αναµενόµενη πτώση στο εργατικό δυναµικό µεταξύ του 2020 και του 2060 

είναι 12,6% που ισοδυναµεί σε 20,4 εκατοµµύρια άτοµα (13 εκατοµµύρια αν 

συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007).  

∆ιάγραµµα 3.17  Ποσοστά απασχόλησης  

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.18 Ποσοστά απασχόλησης ανά φύλο για την περίοδο 

2007-

2060

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 

 

 

3.5 Η επίδραση της γήρανσης στις δηµόσιες δαπάνες  

Στο  γράφηµα 20 παρατηρούµε την αύξηση των δηµοσίων δαπανών, 

συντάξεις, υγεία, µακροπρόθεσµη φροντίδα, εκπαίδευση και επιδόµατα 

ανέργων µεταξύ του 2007 κα του 2060. Στην Ευρωπαϊκή ένωση ως σύνολο 

αλλά και στην ευρωπαϊκή ζώνη το κόστος της γήρανσης είναι 4,75% και 

5,25% αντίστοιχα ως ποσοστό του ΑΕΠ για την περίοδο µέχρι το 2060. Η 

µεγαλύτερη αύξηση σχετίζεται µε τις συντάξεις καθώς αυξάνουν κατά 2,5% 

και 2,75% του ΑΕΠ αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την Ευρωπαϊκή ζώνη.  Η υγεία και η µακροπρόθεσµη φροντίδα αυξάνουν κατά 

1,5% και 1% του ΑΕΠ αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή  Ένωση και την 
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ευρωζώνη. Τέλος η εκπαίδευση και τα επιδόµατα ανεργίας αναµένεται να 

µειωθούν κατά 0,25% του ΑΕΠ.   

  

 ∆ιάγραµµα 3.19 Το κόστος της γήρανσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
EU27 

 

Πηγή: Euro stat, Europop2008 

Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι η µεγάλη ποικιλία µεταξύ των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η επίδραση της γήρανσης είναι διαφορετική 

από χώρα σε χώρα. Συγκεκριµένα χωρίζονται σε τρεις οµάδες όπως µας 

φανερώνουν τα επόµενα τρία γραφήµατα. Οι διαφορές στα κράτη µέλη 

αντανακλούν κυρίως τα έξοδα στις συντάξεις. Παρατηρούµε µια αρκετά 

περιορισµένη αύξηση στα έξοδα των συντάξεων για την Εσθονία και την 

Λιθουανία (µια µικρή µείωση στην Πολωνία) ενώ αρκετά µεγάλη πάνω από το 

10% του ΑΕΠ για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα και 

την Σλοβενία.  
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 ∆ιάγραµµα 3.20 Κράτη µέλη µε υψηλό κόστος γήρανσης ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι πασιφανής η αύξηση των δαπανών από 

το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι δεν 

αυξάνουν µόνο τα έξοδα για συντάξεις αλλά αυξάνονται και τα έξοδα για 

περίθαλψη της υγείας και τη µακροχρόνια φροντίδα .Οι δαπάνες για 

εκπαίδευση και για ανεργία στο σύνολο της Ευρωζώνης φαίνονται να 

παραµένουν σταθερές. Στην Ελλάδα η αύξηση των δαπανών για συντάξεις 

είναι πολύ µεγάλη , το θέµα  όµως που προκύπτει  είναι τι γίνεται  µε τις 

δαπάνες της ανεργίας. Η ανεργία στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια 

αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς µε αποτέλεσµα και την αύξηση των δαπανών 
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για τους ανέργους. Αν αθροίσουµε όλες αυτές τις δαπάνες µπορούµε να 

αναρωτηθούµε αν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις έχουν υποεκτιµήσει το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.21  Κράτη µέλη µε µεσαίο κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.22  Κράτη µέλη µε χαµηλό κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.6 Σύγκριση και συσχέτιση Ageing Report 2009 και 2012. 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε αν υπάρχουν κοινά 

στοιχεία ή διαφορές στις δύο αυτές έρευνες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ξανά 

ότι η έρευνα του Ageing Report 2012 βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό 

στάδιο,. Η ολοκλήρωση της έρευνας επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί στους 
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επόµενους προσεχούς µήνες . Πρώτα απ’ όλα θα ξεκινήσουµε µε τους πίνακες 

που έχουν εκτιµηθεί και στις δύο έρευνες όπως είναι το συνολικό ποσό 

προβλεπόµενης συσσωρευτικής µετανάστευσης της κάθε χώρας ,το εργατικό 

δυναµικό της ηλικιακής κλάσης από 15 ετών έως 64 για τη χρονολογική 

περίοδο από το 2010 έως το 2060,την ηλικιακή κλάση της ηλικίας από 15 έως 

64 και 65 και πάνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού. Επίσης θα 

συγκρίνουµε το πίνακα εξάρτησης των ηλικιωµένων από 65 ετών και πάνω ως 

προς το ποσοστό του εργατικού δυναµικού δηλαδή της ηλικιακής κλάσης 15 

ετών έως 64,επίσης θα εξετάσουµε τους δείκτες γονιµότητας για κάθε γυναίκα 

της κάθε χώρας .Τέλος θα µελετήσουµε το αναµενόµενο όριο προσδόκιµο 

ζωής κατά τη χρονική στιγµή της γέννησης για άντρες και για γυναίκες και τη 

καθαρή µετανάστευση των Ευρωπαϊκών χωρών για το διάστηµα 2010 έως 

2060. 
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Πίνακας 3.2 ∆ιαφορά της προβλεπόµενη συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP 2010-EUROPOP 2008 
  

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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∆ιάγραµµα 3.23 ∆ιαφορά της προβλεπόµενης συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP2010-EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.3 ∆ιαφορά στο εργατικό δυναµικό 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008).Ηλικίας (15-64) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας 3.4 ∆ιαφορά του συνολικό ποσού του πληθυσµού 0-
14(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.5 ∆ιαφορά του συνόλου πληθυσµού 65 και 
πάνω(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

 

 

 



88 

 

 

Πίνακας 3.6 ∆ιαφορά του δείκτη εξάρτησης 65 και άνω /15-
64(EUROPOP2010-2008) 

 

 Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.7 ∆ιαφορά του δείκτη Γονιµότητας 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.8 ∆ιαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά τη 
στιγµή της γέννησης (EUROPOP2010 – EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

 

 

 

 

. 
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Πίνακας 3.9 ∆ιαφορά καθαρή µετανάστευση 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι και δύο προβολές του Ageing Report 

του 2009 και 2012 µπορεί να έχουν σε κάποιες προβολές διαφορές αλλά είναι 

µηδαµινές αφού στο µέσο όρο των 27 χωρών όπως µπορούµε να δούµε από 

τους παραπάνω πίνακες δεν έχουν ουσιαστικές και µεγάλες αποκλίσεις. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες προβολές και αναλογιστικές µελέτες 
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αναδεικνύουν το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όλο και εντονότερα 

και τις  επιπτώσεις που θα δηµιουργήσουν στα ασφαλιστικά ταµεία αν δεν 

παρθούν κάποια αναγκαία µέτρα και µεταρρυθµίσεις όπως είναι η αύξηση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης, αφού µπορεί να αλλάξει ο οικονοµικός και ο 

ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης . Από το 2000 και µετά , κάποιες χώρες 

ξεκίνησαν να αναθεωρούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα τους µε διάφορες 

µεταρρυθµίσεις και κάποιες άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα άργησαν να 

µπουν σε αυτή τη διαδικασία θεωρώντας ότι υπάρχει ακόµα χρόνος για να 

επανεξετάσουν το συγκεκριµένο θέµα. Ο παρακάτω πίνακας που υπάρχει στο 

Ageing Report 2012 µας δείχνει για κάθε χώρα από τις 22 τη µεταβολή στα 

όρια συνταξιοδότησης. 

Όσον αφορά τις διαφορές µεταξύ των δύο προβολών που αξίζει να 

αναφερθούµε αναλυτικά έχουµε για τους άνδρες των 22 χωρών που έχουν 

προβεί σε µεταρρυθµίσεις διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές ως 

προς το προβλεπόµενο  όριο εξόδου από την αγορά εργασίας τη χρονική 

στιγµή του 2060.Οι χώρες οι οποίες φθάνουν το όριο εξόδου στα 65 είναι η 

Ιταλία, η Κύπρος, η Τσέχικη ∆ηµοκρατία, η Σουηδία, η Γερµανία, η Ισπανία , 

το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ∆ανία. Χώρες που προσεγγίζουν τα 64 έτη είναι η 

Πορτογαλία, η Εσθονία και η Βουλγαρία. Χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 

63 και 64 ετών είναι η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Ρουµανία , η Φιλανδία , η 

Μάλτα,  η Ολλανδία, η Ελλάδα και η Λετονία. Οι χώρες που έχει µεταφερθεί 

το όριο συνταξιοδότησης µεταξύ των 62 και 63 είναι η Γαλλία και η Αυστρία. 

Τέλος η χώρα που είναι µεταξύ 61 και 62 είναι η Σλοβακία .Όσον αφορά τη 

µετατόπιση του ορίου συνταξιοδότησης για τις γυναίκες στις 22 χώρες που 

έχουν προβεί σε µεταρρυθµίσεις παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι οι 

χώρες που έχουν µεταφέρει το όριο πάνω από την ηλικία των 65 είναι η 

Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ισπανία. Οι χώρες που είναι µεταξύ των 

64 και 65 είναι η Πορτογαλία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Σουηδία και η 

Τσέχικη ∆ηµοκρατία. Οι χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 63 και 64 είναι η 

Σλοβενία, η Κύπρος, η Λετονία ,η Φιλανδία ,η Ελλάδα και η Ιταλία. Οι χώρες 

που είναι µεταξύ των 62 και 63 είναι η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η 
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Αυστρία ,η Μάλτα, η Γαλλία και η Ουγγαρία. Οι χώρες που βρίσκονται κάτω 

από τα 62 έτη είναι η Πολωνία και η Σλοβακία. Αναλυτικοτέρα στο παρακάτω 

πίνακα. 
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∆ιάγραµµα 3.24∆ιαφορά στο όριο εξόδου από την αγορά εργασίας 
µετά τις µεταρρυθµίσεις για άντρες και γυναίκες. 
 

 

Πηγή: EPC 

 

 

Σηµαντικό ρόλο στις αλλαγές αυτές που αφορά το όριο εξόδου από την αγορά 

εργασίας έχει διαδραµατίσει η ανοιχτή µέθοδος  συντονισµού όπως αναφέραµε 
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λεπτοµερώς στο προηγούµενο κεφάλαιο αλλά και στις µεταρρυθµίσεις που 

έχουν προβεί στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στην Ελλάδα 

µετά τη ψήφιση του νόµου 3863/10 τον Ιούλιο του 2010  είναι πρωτοφανής η 

αύξηση του ορίου εξόδου. Το θέµα που αναδύεται είναι κατά πόσο µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις αυτές και αν τα αποτελέσµατα από αυτές 

τις µεταρρυθµίσεις  θα είναι τα αναµενόµενα των προβολών. Η πιστή  τήρηση 

των µεταρρυθµίσεων αλλά και η συνεχής προσαρµογή της δοµής του 

ασφαλιστικού συστήµατος θα πρέπει να είναι αναγκαία έτσι ώστε αυτές οι 

προβολές να µην µείνουν  ευσεβείς πόθοι.. 

Κατά τη διάρκεια µεταξύ του 2008 και 2011 υπήρξαν κάποιες αλλαγές στα 

κοινωνικά-πολιτικά συστήµατα της Ευρωζώνης και γενικότερα της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. ∆ηµιουργήθηκε µία κρίση από τη κατάρρευση του 

τεράστιου επενδυτικού οίκου Lehman Brothers και η κρίση από τη 

κατάρρευση αυτή µεταδόθηκε σε όλη τη Παγκόσµια Οικονοµία. Τα θέµατα 

πλέον που απασχολούν όλους τους Παγκόσµιους Μηχανισµούς είναι η 

διατήρηση του χρέους της κάθε χώρας σε διαχειρίσιµα επίπεδα . Όσον αφορά 

την ευρύτερη περιοχή της Ευρωζώνης οι Ευρωπαϊκοί Μηχανισµοί έκριναν πως 

προς το παρών τρεις χώρες πρέπει να µπουν κάτω από την επιτήρηση του 

∆ιεθνής Νοµισµατικού Ταµείου Στήριξης για να µπορέσουν να διατηρήσουν 

το χρέος. Οι τρεις αυτές χώρες είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που υπάρχει µία διαφορά µεταξύ των δύο 

προβολών του Ageing Report του 2009 και 2012 ως προς την ανάπτυξη του 

ΑΕΠ. Ο πίνακας που ακολουθεί διατυπώνει το µέσο όρο της πορείας του ΑΕΠ 

για το σύνολο των 27 χωρών. 
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∆ιάγραµµα 3.25 Πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ των 27 

 

 

 

Παρατηρούµε µία πολύ σηµαντική απόκλιση των καµπυλών από το 2008 και 

µετά, οι καµπύλες αυτές  αρχίζουν να τέµνουν από το 2040 και µετά. Ο 

βασικότερος λόγος αυτής της απόκλισης είναι ο λόγος που αναφέραµε λίγο πιο 

πάνω. Το διάγραµµα αυτό µπορούµε να πούµε ότι είναι αρκετά αισιόδοξο και 

η εκτίµηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι η ύφεση θα είναι µεγαλύτερη 

από ότι φαίνεται διότι τη χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση 

δε συµπεριλαµβάνει το σύνολο της ύφεσης. Όποτε  τα αποτελέσµατα θα είναι 

σίγουρα πιο επίπονα . Με την πτώση του ΑΕΠ θα αναµένουµε και λιγότερα 

έσοδα για κάθε χώρα στο Κρατικό Προυπολογισµό, οι δαπάνες όπως δείξαµε 

σε πιο πάνω διαγράµµατα αυξάνονται µε ταχύτατους ρυθµούς µε αποτέλεσµα 

το χρέος και το αφανές χρέος να διογκώνονται σε υψηλά επίπεδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   ∆απάνες Προβολών    ΙΝΕ ΓΣΕΕ   2003-2007 
 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα νέα κράτη µέλη αποτελεί νέα 

πρόκληση για την Ελληνική οικονοµία αλλά και την επιλογή µιας µακράς 

ανάπτυξης για ολόκληρη την Ευρωζώνη.  Απαιτείται να είναι πολιτικά , 

οικονοµικά και κοινωνικά συντεταγµένη προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο 

το κοινωνικό κεκτηµένο και το Ευρωπαϊκό µοντέλο, υποµονεύοντας την 

αλληλεγγύη και τη συνοχή στο εσωτερικό της ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 

πραγµατοποιηθεί οι έρευνες που θα ασχοληθούµε σε αυτό το σηµείο του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ (2003,2007) όπου η βασική και η κεντρική επιδίωξη αφορά την 

ελληνική οικονοµία. Αναφέροντας τις βασικές εξελίξεις που συντελούνται τα 

τελευταία χρόνια αλλά και τις πιθανές εξελίξεις των επόµενων χρόνων. 

Στο σηµείο αυτό θα δούµε τι απεικονίζουν οι παρακάτω πίνακες στην έρευνα 

που έγινε το 2003 για του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ  και ποιες θα είναι οι εξελίξεις και 

προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 

είναι διαφορετική από τις προβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού η 

συγκεκριµένη προβολή ασχολείται µε τις εισφορές της χώρας και όχι µε τις 

δαπάνες. Επίσης οι αναλογιστές κάνουν διάφορες υποθέσεις µε την αύξηση 

του ΑΕΠ για να µελετήσουν µέχρι ποια χρονική περίοδο µπορεί να αντέξει το 

Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης 

Στο παρακάτω  πίνακα παρατηρούµε το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ στην 

Ελλάδα έως το 2002 και προβλέπει τι θα γίνει το 2003 και 2004. Απο το 1994 

και για τα επόµενα 9 χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ είναι συνεχόµενη και µε 

σταθερές αυξητικές τάσεις όπως παρατηρούµε ακριβώς από κάτω. 
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∆ιάγραµµα 4.1 Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ στην Ελλάδα(%)1992-2002 
και πρόβλεψη για το 2003-2004 

 

 

 

Στη συνέχεια βλέπουµε την αύξηση του ΑΕΠ για το έτος 2002 της Ελλάδος σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση µε 

ρυθµό ανάπτυξης 4% και είναι πίσω από την Ιρλανδία η οποία έχει 6% ρυθµό 

ανάπτυξης. 
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∆ιάγραµµα 4.2 Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2002.Ετήσιος ρυθµός 
µεταβολής % 

 

 

 

 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει  την πραγµατική αύξηση της 

παραγωγικότητας της Ελλάδος σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαικές  χώρες 

της ΟΝΕ.Η Ελλάδα και σε αυτό το πίνακα κατέχει τη δεύτερη θέση µε ετήσιο 

ποσοστό 3,2%.Η Ιρλανδία έχει το µεγαλύτερο ποσοστό µε ετήσιο ρυθµό 

ανάπτυξης 3,8%  
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∆ιάγραµµα 4.3 Η αύξηση της παραγωγικότητας 1996-2002.Μέσος 
ετήσιος ρυθµός µεταβολής % 
 

 

 

 

Η άνοδος του ΑΕΠ των ετών 1996 εως και 2003 σηµατοδοτεί πιθανότατα µία 

µονιµότερη αλλαγή στους ρυθµούς ανάπτυξης της παραγωγικότητας και 

συνεχώς συγκλίνει τη ψαλίδα σε σχέση µε τις Βόρειες αναπτυγµένες χώρες της 

Ευρώπης σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες . Αυτό που ισχυε το 2003,τη 

χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα δεν ισχύει στη σηµερινή 

περίοδο. Η χώρα µας διανύει το τρίτο συνεχόµενο έτος ύφεσης µε πολύ 

σηµαντική πτώση του ΑΕΠ 

 

Στο σηµείο αυτό προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την  αναµενόµενη εξέλιξη 

της οικονοµικής βιωσιµότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αποδίδουν τα  παρακάτω 

διαγράµµατα. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε το 2007 για το λογαριασµό της 

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ . Με βασική προϋπόθεση  την επακριβή εφαρµογή και τήρηση των 
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ρυθµίσεων του Ν. 3029/2002 και κυρίως των αναφεροµένων στην ετήσια 

χρηµατοδότηση (1% του ΑΕΠ) του Ιδρύµατος, µε δεδοµένη εισπραξιµότητα 

100% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένων και εργοδοτών.. 

Αναλυτικότερα, κατά τη διενέργεια των αναλογιστικών αυτών προσεγγίσεων, 

έχουν συνδυασθεί ποικίλα σενάρια: 

• εναλλακτικών ετήσιων ρυθµών ανάπτυξης (αυξήσεων του ΑΕΠ) 3% η 
4% η 5%, 

• εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης (µε η χωρίς τη συµµετοχή του 
Κράτους), 

• εναλλακτικών ηλικιών συνταξιοδότησης 61, 62, 63, 64 ή 65 έτη ηλικίας. 
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∆ιάγραµµα 4.4 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 61 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 61ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2023 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2022, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.5 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 62 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 62ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2024 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει µέχρι το 2023, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.6 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 63 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 63ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2024 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπρακτική ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.7 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 64 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 64ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το  έτος 2026 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο πριν από  το έτος  2025 και τέλος µε 

ετήσια ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την 

προϋπόθεση ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 

100%. 
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∆ιάγραµµα 4.8 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 65 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 65ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πριν από το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2025 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2024, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 

Η αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε αφορά τα έσοδα του 

ασφαλιστικού συστήµατος και µέχρι ποια χρονιά µπορεί να αντέξει το 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Παρατηρούµε ότι παρόλο που συνεχώς 

αυξάνει το ΑΕΠ µε βάση την υπόθεση των αναλογιστών, συµπεραίνουµε ότι 

όσο πιο µεγάλη η αύξηση του ΑΕΠ  τόσο πιο λίγο µπορεί να αντέξει το 



107 

 

σύστηµα. Αυτό γίνεται διότι οι εισφορές που έχουν συσσωρευτεί όλα τα 

χρόνια του εργάσιµου βίου είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδα για συντάξεις. Ο 

νόµος του 1992 που αφορούσε τα άτοµα που αποχωρούσαν από την αγορά 

εργασίας , προέβλεπε  τη δυνατότητα να λαµβάνουν σύνταξη το µέσο όρο των 

τελευταίων τριών ετών. Εφόσον υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, σηµατοδοτεί και 

αύξηση της παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα αύξηση των µισθών. 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα µας δείχνει τον αριθµο των συνταξιοδοτήσεων  ανά 

έτος που βοηθάει την αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε. 

∆ιάγραµµα 4.9 Αριθµός συνταξιοδοτήσεων Ανά έτος 

 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
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Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη πορεία των µισθών των ατόµων που είναι 

ασφαλισµένοι στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης.Η πορεία όλων των 

παρακάτων οµάδων είναι ανοδική. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.10 Κατανοµή Μέσου Μηνιαίου Μισθού Ανά Ηλικία και 
Φύλο 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 

 S Λ 

 

 

Γνωρίζουµε ότι η αύξηση της απασχόλησης και ο περιορισµός της 

ανασφάλιστης εργασίας ενισχύουν την οικονοµική βιωσιµότητα του 

συστήµατος ασφάλισης , στη συγκεκριµένη περίπτωση της κοινωνικής 

ασφάλισης αφού το Ελληνικό σύστηµα όπως αναφέραµε πιο πάνω είναι 

διανεµητικό . ∆ηλαδή  αυξάνουν τις  εισφορές και τις  εισροές του ενώ 

παράλληλα  βελτιώνουν τη σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους. Ένας 

άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι η   βελτίωση των µισθών και των αµοιβών 
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οι οποίοι οδηγούν σε βελτιώσεις των ετήσιων εισροών του συστήµατος. Οι 

γενικές αυτές αρχές ισχύουν, απολύτως, σε οποιοδήποτε σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση, ότι  το σύστηµα αυτό έχει δοµηθεί σωστά. 

 

 

 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2003,2007) ΚΑΙ 
ΤΩΝ AGEING REPORT (2009,2012) 
 

Οι προβολές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  έχουν πραγµατοποιήθει σε  προγενέστερα χρόνια 

απ’ ότι οι προβολές του Ageing Report . Ένα κοινό σηµείο σε αυτές τις 

προβολές  είναι η µεταβολή του δηµογραφικού δείκτη εξάρτησης από το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού µε αποτέλεσµα την συνεχή αύξηση 

του ποσοστού των ηλικιωµένων. 

Οι προβολές αυτές διαφέρουν ως προν τη µεθοδολογία της ανάλυσης τους.Οι 

προβολές της Ευρωπαικης Ένωσης µελετούν και εξετάζουν τις προβολές των 

δαπανών ενώ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µελετούν τα έσοδα στο σύστηµα ασφάλισηςΜία 

µεγάλη διαφορά που παρατηρούµε είναι ότι οι έρευνες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µε βάση 

την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας που είχε ήδη 

πραγµατοποιηθεί τα προηγούµενα χρόνια , έδειχναν ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ 

θα συνεχιζόταν και τα επόµενα χρόνια αλλά ίσως µε µικρότερο ρυθµό 

ανάπτυξης.Επίσης οι προβολές του Αgeing Report του 2009 έδειχναν ακριβώς 

το ίδιο γεγονός,δηλαδή µικρή αύξηση του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας.Η 

κρίση όµως που έχει δηµιουργηθεί στην ευρύτατη περιοχή της Ευρωζώνης έχει 

αλλάξει αρκετά τους ρυθµούς ανάπτυξης αρκετών χωρών 

συµπεριλαµβάνοντας και ην Ελλάδα.Η προπαρασκευαστική έρευνα του 

Ageing Report  του 2012 αφού είναι και η  πιο πρόσφατη αποτυπώνει αυτή την 

ύφεση όχι µόνο του Ελληνικού Κράτους αλλά στο µέσο όρο του συνόλου της 

Ευρωζώνης. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ    5 . Συµπεράσµατα 

 
Όλο και περισσότερες έρευνες , µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι τάσεις αύξησης των 

ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και 

την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης, Γονιµότητα και 

Μετανάστευση) . Οι προβολές που χρησιµοποιήθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια είχαν ως στόχο να µελετήσουµε και να αναλύσουµε το πρόβληµα 

που δηµιουργείται από το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι έρευνες 

αυτές έγιναν σε  προγενέστερα χρόνια, οπότε τα συµπεράσµατα που 

προσπαθήσαµε να εξάγουµε είναι πολύ πιθανό να περιέχουν και αρκετή 

ποσότητα αισιοδοξία αφού τα τελευταία δύο έτη παρατηρείται µία ύφεση της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. 

Οι δηµογραφικές εξελίξεις δηλαδή µεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε συνδυασµό 

µε το χαµηλό δείκτη γονιµότητας θα οδηγήσουν σε σηµαντική άνοδο του 

δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων ( το ποσοστό των ατόµων άνω των 65 ετών ως 

προς τον πληθυσµό σε ηλικία απασχόλησης) σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει σηµαντικά τις δαπάνες για 

συντάξεις και υγεία και θα περιορίσει τον αριθµό εκείνων που καταβάλλουν 

εισφορές. Ο βαθµός στον οποίο οι συνέπειες αυτές θα επηρεάσουν το βιοτικό 

επίπεδο στις επιµέρους χώρες θα εξαρτηθεί τόσο από τις αρχικές 

δηµοσιονοµικές τους επιδόσεις όσο και από τις προσπάθειες που γίνονται για 

την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 

του πληθυσµού, καθώς και για τον εξορθολογισµό των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσµού θα είναι 

εντονότερες, µεταξύ άλλων και επειδή ο λόγος του δηµόσιου χρέους προς το 

ΑΕΠ βρίσκεται σήµερα σε πολύ υψηλό επίπεδο 
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   Οι δηµογραφικές εξελίξεις καθορίζουν µια σειρά οικονοµικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού, όπως το µέγεθος της αγοράς εργασίας του 

µέλλοντος που έχει σχέση µε το ύψος χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών 

συστηµάτων και ο αριθµός µελλοντικών συνταξιούχων που έχει άµεση σχέση 

µε το ύψος της δαπάνης  για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά 

και άλλων που συνδέονται µε τη γήρανση, όπως παροχών υγείας και 

φροντίδας. Με δεδοµένο το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού, θα  

πρέπει να εξετάσουµε τις διάφορες  επιπτώσεις στα δηµοσιονοµικά-

µακροοικονοµικά  µεγέθη από τις οποίες  θα εξαρτηθεί σε ποιο  βαθµό και µε 

ποιο τρόπο θα ανταποκριθεί ο  δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας στην αυξηµένη 

ζήτηση για παροχές,. Επίσης σε ποιο βαθµό θα µπορέσει να καλύψει τις  

ανάγκες των συνταξιούχων. 

Η γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί ή µάλλον καλυτέρα διογκώνει τα 

προβλήµατα στα διάφορα συστήµατα ασφάλισης είτε αυτά είναι δηµόσια είτε 

αυτά είναι ιδιωτικά. Στο κεφάλαιο 1 γίνετε εκτενέστερη αναφορά για τις δοµές 

και τις διαφορές µεταξύ της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Σε 

πρώτη µατιά µπορούµε να πούµε ότι η ιδιωτική ασφάλιση φαίνεται να αντιδρά 

καλυτέρα στο φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού σε µικροοικονοµικέ 

επίπεδο αλλά δεν ισχύει το ίδιο σε µακροχρόνιο επίπεδο αφού ο βασικός της 

άξονας είναι η κεφαλαιοποίηση των εισφορών /ασφαλίστρων  για την  

πληρωµή της σύνταξης όταν φτάσουν στο έτος συνταξιοδότησης. Αντιθέτως 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η γήρανση του πληθυσµού επηρεάζει σε πολύ 

µεγάλο βαθµό την κοινωνική ασφάλιση αφού υπάρχει σχέση αλληλεγγύης 

µεταξύ των γενεών. Σε αυτό λοιπόν το σηµείο δίνεται η απάντηση στο 

ερώτηµα που θέσαµε παραπάνω, δηλάδη να υπάρξει µία µετατόπιση από το 

δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα.  

Το µεγάλο ζήτηµα λοιπόν που δηµιουργείται είναι αν πρέπει να υπάρξει 

µία πλήρη µετατόπιση του συστήµατος ; 

Στο σηµείο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε κάποιους µύθους που έχει παραθέσει ο 

Νicholas Barr στο βιβλίο του The Welfare State As Piggy Bank (2001) που 
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προσπαθεί εµµέσως να απαντήσει στο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού 

αν συνίσταται στην µετατροπή του υπάρχοντος κρατικού-διανεµητικού 

συστήµατος συντάξεων σε ιδιωτικό-κεφαλαιοποιητικό.  

Ο Νicholas Barr αναφέρει ότι αν ένα σύστηµα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στα 

κίνητρα εργασίας ή αντίστοιχα προσφέρει  κίνητρα για πρώιµη 

συνταξιοδότηση δεν έχει σχέση µε την κεφαλαιοποίηση. Το Σουηδικό 

σύστηµα το οποίο είναι διανεµητικό διατηρεί όλα τα κίνητρα για παραµονή 

εργασίας και αντιθέτως υπάρχουν πολλά κεφαλαιοποιητικά συστήµατα τα 

οποία εµπεριέχουν κίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης. Άρα σηµασία έχει πως 

λειτουργεί το σύστηµα και τι πιστεύουν οι ασφαλισµένοι, δηλαδή πως 

ανταποκρίνεται στους ασφαλισµένους το κάθε σύστηµα είτε αυτό είναι 

διανεµητικό είτε κεφαλαιοποιητικό. Βασικός στόχος κάθε συστήµατος είναι να 

δώσει σηµασία στην οικονοµική ευηµερία δηλαδή ότι είναι πιθανό η 

περισσότερη εργασία να αποτιµάται σε όρους ευηµερίας .  

Επίσης ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι πολλά ιδιωτικά συστήµατα 

συντάξεων έχουν καταστραφεί από κυβερνητικές πράξεις ή πολιτικών 

αδρανειών (π.χ. τα αποτελέσµατα του υπερπληθωρισµού στη Λατινική 

Αµερική αλλά και στην Ευρώπη πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο).  Οι 

πολιτικοί δεν είναι οι µόνοι που προσφέρουν υποσχέσεις που δεν µπορούν να 

εκπληρώσουν. Σε κάθε σύστηµα λοιπόν είτε αυτό είναι διανεµητικό είτε 

κεφαλαιοποιητικό ο ρόλος του κράτους είναι εξαιρετικά σηµαντικός για την 

εξασφάλιση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Η αλλαγή του συστήµατος 

δεν είναι πανάκεια. 

Η γήρανση του πληθυσµού είτε σε κεφαλαιοποιητικά είτε σε διανεµητικά 

συστήµατα µειώνει αναποφευκτα το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού και 

εποµένως θέτει σε αµφιβολία τη γενική ανάπτυξη. Γίνεται αντιληπτό ότι τα 

συστήµατα ασφάλισης θα πρέπει να να προσαρµοστούν για να ανατραπούν οι 

αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού. 
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Η αντιµετώπιση  της γήρανσης του πληθυσµού για τη διατήρηση των δαπανών 

της κάθε χώρας προϋποθέτει µία σειρά  µεταρρυθµίσεων και τη πιστή τήρηση 

τους. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες περιλαµβάνουν την εισαγωγή στα 

συστήµατα στοιχείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, τον περιορισµό της 

πρόωρης συνταξιοδότησης, την αύξηση του αριθµού των ετών για τον 

υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται το 

ποσοστό αναπλήρωσης και τις µεταβολές στον τρόπο αναπροσαρµογής των 

συντάξεων. Οι µεταρρυθµίσεις είναι συνήθως δυσκολότερες σε χώρες όπου οι 

παράµετροι των συστηµάτων συνταξιοδότησης θεσπίστηκαν σε εποχές που το 

προσδόκιµο ζωής ήταν πολύ χαµηλότερο. Η µετάβαση ενός µέρους ασφάλισης  

από τα διανεµητικά στα κεφαλαιοποιητικά σε συνδυασµό µε τις απαραίτητες 

και αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θα συµβάλουν στις προσπάθειες των χωρών για 

τη διατήρηση του χρέους σε διαχειρίσιµα επίπεδα.                                           

Συνοψίζοντας , όλες αυτές οι προσαρµογές αφορούν τη συµµετοχή του 

εργατικού δυναµικού , δηλαδή να δουλεύουν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

από το ποσοστό του πληθυσµού και να δωθεί µεγαλύτερη έµφαση στη 

παραγωγικότητα. 

Κρίσιµη Ερώτηση « Πως ανταποκρινόµαστε στις 
προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσµού» 

 

   Από µακροοικονοµική σκοπιά  της θεωρίας και της ανάλυσης  παρατηρούµε 

ότι το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι καθόλου ένα ζήτηµα 

αµελητέο και θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβληµα στην  καταβολή των 

συντάξεων στις επόµενες γενιές αν δεν παρθούν γενναίες αποφάσεις . Η 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών µας αποτελεί έναν 

από τους βασικούς παράγοντες της στρατηγικής µας για την έξοδο από την 

κρίση . Πρέπει να χαραχθούν σαφείς στρατηγικές για την περίοδο που θα 

ακολουθήσει την κρίση, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των 

µέτρων στήριξης βραχυπρόθεσµα έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι  συνθήκες 
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για µια βιώσιµη και ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη στο µέλλον . Το θέµα 

αυτό από µικροοικονοµική πλευράς δηµιουργεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας» 

για παρεµβάσεις σε βραχυπρόθεσµο χρόνο, όπου είναι απαραίτητο να γίνουν 

άµεσα κάποιες προσαρµογές και κάποιες µεταρρυθµίσεις. Όπως 

• Περισσότεροι εργαζόµενοι 

     Αυτό που απαιτείται  είναι περισσότεροι εργαζόµενοι αφού η δηµογραφία 

επηρεάζει άµεσα το δείκτη εξάρτησης. Ο οικονοµικός δείκτης εξαρτάται από 

τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Οπότε µία αύξηση της 

συµµετοχής  στην αγορά εργασίας µπορεί εύκολα να αντισταθµίσει δυσµενείς 

δηµογραφικές εξελίξεις. 

• Μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι 

  Έχει παρατηρηθεί ότι η µέση ηλικίας  αποχώρησης από την εργασία 

µειώνεται συστηµατικά από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80,παρόλο που 

υπάρχουν µικρές αυξήσεις των ελάχιστων ορίων συνταξιοδότησης της 

περιόδου 1990-92.Η µείωση της µέσης ηλικίας αποχώρησης από την εργασία 

οφείλεται τόσο σε παράγοντες προσφοράς ( όρια ηλικίας , έλλειψη σταδιακής 

συνταξιοδότησης ) αλλά και  της ζήτησης εργασίας . 

 

• Μετανάστες 

Το µεγάλο κύµα µετανάστευσης έπαιξε σηµαντικό ρόλο στις δεκαετίες που 

πέρασαν. Το µεταναστευτικό απόθεµα των γειτονικών χωρών περιορίζεται µε 

αποτέλεσµα να γίνονται εµφανή τα όρια αξιοποίησης αυτού του παράγοντα ως 

στρατηγική επίλυση του ασφαλιστικού. 

 

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
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Στο συγκεκριµένο στάδιο θα εξετάσουµε πως  από τους λιγότερους αυριανούς 

εργαζόµενους  θα είναι σε θέση να αυξήσουν τη παραγωγικότητα τους έτσι  

ώστε να  µπορέσουν να στηρίξουν τους πολυπληθέστερους συνταξιούχους. 

Ένας τρόπος είναι η αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου κατά κεφαλή 

εργαζοµένου µέσω επενδύσεων. Θα µπορούσαµε να πούµε µία τάση προς 

αποταµίευση. Ένας άλλος τρόπος είναι η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

µέσω της αναδιάρθρωσης και της συνεχώς εκπαίδευσης έτσι  ώστε η 

αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης να έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής. Οι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

εργασιακού βίου. Εδώ τίθεται µια µικρή παραβολή που έχει να κάνει σχέση µε 

το πως δουλεύουµε και όχι µε το πόσο. Τέλος τα συστήµατα ασφάλισης πρέπει 

να ενισχύουν τη προσαρµοστικότητα που έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής των εργαζοµένων.  

 

 

• Καλύτερη κατανοµή των βαρών 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα διάφορα συνταξιοδοτικά συστήµατα έχουν διάφορες 

ανισότητες µεταξύ των  ατόµων που είναι ασφαλισµένα σε ένα οργανωµένο 

κοινωνικό σύστηµα. Μία εµφανή ανισότητα για παράδειγµα είναι η πρόωρη 

συνταξιοδότηση ορισµένων κοινωνικών οµάδων. Το αποτέλεσµα αυτής της 

ανισότητας  είναι παρά πολύ αρνητική αφού αυξάνει τα έξοδα ενός 

συνταξιοδοτικού συστήµατος  εις βάρος των παραγωγικών µονάδων. Οπότε 

απαιτείται µία βελτίωση της κατανοµής των βαρών  µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της παραγωγής. .  

Η αναβολή της εφαρµογής πολιτικών  µεταρρυθµίσεων όπως η διασφάλιση της 

βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος, η εξυγίανση των δηµόσιων 

οικονοµικών, η ενίσχυση της απασχόλησης για την αντιµετώπιση των 
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συνεπειών της γήρανσης του πληθυσµού µεταθέτει και επιδεινώνει το 

πρόβληµα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι επόµενες γενεές. 
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                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Στη παρούσα µελέτη εξετάζουµε το µακροοικονοµικό θέµα του συστήµατος 

συντάξεων και της γήρανσης του πληθυσµού. Στόχος µας είναι να εξετάσουµε 

το σύστηµα των συντάξεων στην Ελλάδα σε πρώτη φάση και έπειτα σε ένα 

γενικότερο Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο πλαίσιο. Επιπλέον µελετάµε την 

επίδραση της γήρανσης  ή της  αύξησης του προσδόκιµου ορίου ζωής στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα, αν δηµιουργεί ελλείµµατα; Ποια είναι η 

δηµοσιονοµική οπτική της επίδρασης της γήρανσης του πληθυσµού στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα; Και πως θα συνείσφερε  µετατόπιση του από το 

αµιγώς κρατικό προς µεικτά συστήµατα ασφάλισης 
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                                             ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις µέρες µας ο κόσµος οδηγείται προς ένα πρωτοφανές , παγκόσµιο , χάσµα 

γενεών όπου η µέση ηλικία έχει µία συνεχή αυξητική τάση κυρίως στις 

αναπτυγµένες χώρες, γεγονός που ανατρέπει τη συνολική εικόνα ολόκληρου 

του πλανήτη όπως ήδη ξέραµε µέχρι σήµερα . ∆ηµιουργεί τεράστιες πιέσεις 

στην παγκόσµια οικονοµία και επιβάλλει νέα δεδοµένα στο γεωπολιτικό χάρτη 

. Στον ανεπτυγµένο κόσµο οι γεννήσεις είναι λιγότερες σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια , οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια αφού έχει 

αυξηθεί  σηµαντικά το προσδόκιµο όριο ζωής και τα προγράµµατα κοινωνικής 

προστασίας που έχουν σχεδιαστεί στο παρελθόν έχουν άλλα δεδοµένα µε άλλη 

πληθυσµιακή κάλυψη και οικονοµική κατανοµή µε αποτέλεσµα να αδυνατούν 

σήµερα να στηρίξουν τις ανάγκες της κοινωνίας. 

  Όλο και περισσότερες έρευνες µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Οι τάσεις αύξησης 

των ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν 

και την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα 

και Μετανάστευση) . Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία συστηµατική 

εξέταση των µακροχρόνιων προοπτικών για βασικές κοινωνικοασφαλιστικές 

παραµέτρους , όπως το εργατικό δυναµικό και οι συνταξιούχοι . Με βάση τις 
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εναλλακτικές υποθέσεις για τις πιθανές εξελίξεις στα σχετικά µεγέθη , 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι η σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους µε 

βεβαιότητα  θα τείνει να µεταβληθεί επί το δυσµενέστερον. 

Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεπέκταση της Παγκόσµιας 

Οικονοµίας είναι η διαφύλαξη της διατήρησης  των δηµόσιων οικονοµικών . 

Το βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των 

ηλικιωµένων γι αυτό και η διατήρηση του προϋποθέτει κάποιες αναγκαίες 

µεταρρυθµίσεις . Θα πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατήρηση των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία  χρόνια. 

 Στο κεφάλαιο ένα δίνουµε µία θεωρητική προσέγγιση για τον ορισµό της 

ασφάλισης , της κοινωνικής και ιδιωτικής , µία προσέγγιση για τη γήρανση του 

πληθυσµού και το αφανές χρέος που δηµιουργεί . Στο κεφάλαιο δύο 

προσπαθούµε να µελετήσουµε την απήχηση που έχει στο Ελληνικό 

συνταξιοδοτικό σύστηµα  το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού και την 

σχέση σύνδεσης του Αφανούς µε το ∆ηµόσιο Ελληνικό χρέος . Στο κεφάλαιο 

τρία παρουσιάζουµε και αναλύουµε τις δαπάνες προβόλων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση .  Στο κεφάλαιο τέσσερα θα 

προσπαθήσουµε να αναλύσουµε και να εξηγήσουµε τις προβολές του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ από την πλευρά των εισφορών και πόσο µπορεί να αντέξει το σύστηµα 

ασφάλισης µε ορισµένες υποθέσεις . Στο κεφάλαιο πέντε θα αναφέρουµε τα 

συµπεράσµατα µας ,  για το πώς ανταποκρινόµαστε στις προκλήσεις της 

γήρανσης του πληθυσµού και αν θα µας συνείσφερε µία πλήρη µετατόπιση του 

ασφαλιστικού συστήµατος από τα αµιγώς κρατικά σε κεφαλαιοποιητικά .  

Τέλος θα αναφέρουµε κάποιες αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα δίνουν 

κίνητρα για εργασία ανεξαρτήτως του συστήµατος που έχει η κάθε χώρα. 

 



10 

 

          ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1. Πυλώνες Ασφάλισης – θεωρητική προσέγγιση 
 

1.1.1  Τι είναι Ασφάλιση ;∆οµή και διάρθρωση του ασφαλιστικού 
συστήµατος 

  Η έννοια της ασφάλισης είναι πάρα πολύ σηµαντική και υψίστης 

σηµάσια,αφου δίνεται η δυνατότητα σε ένα άτοµο ή σε ένα  νοικοκυριό να  

έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει διάφορους κινδύνους  που µπορούν να 

παρουσιαστούν σε βραχυπρόθεσµους αλλά κυρίως σε µεταγενέστερους 

χρόνους. Η αβεβαιότητα αυτή έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να 

κατευθύνονται  σε ένα οργανωµένο σύστηµα ασφάλισης. Τέτοιοι κίνδυνοι 

µπορεί να είναι η παύση εργασίας λόγω γήρατος,απόλυσης, ασθένειας ή 

αναπηρίας, ο θάνατος, η ασθένεια ή ο τραυµατισµός, η απώλεια προσωπικών 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λόγω κλοπής ή πυρκαγιάς), ή γενικά η εµφάνιση 

αστικών ευθυνών απέναντι σε τρίτους.Η ανάγκη για µείωση των µελλοντικών  

κινδύνων εµφανίζεται συγχρόνως για τα µέλη µίας κοινωνίας, αν και οι 

κίνδυνοι δεν γίνονται πραγµατικότητα για όλους, ή µε την ίδια συχνότητα ή 

την ίδια στιγµή. Σε συλλογικό επίπεδο µπορούµε να αντιληφθούµε την 

αβεβαιότητα ως µια εξωτερική κοινωνική επιβάρυνση, την οποία, µε τη 

δηµιουργία ενός ασφαλιστικού συστήµατος, τα άτοµα περιορίζουν µέσω της 

εσωτερικοποιήση της. 

   Η βασική δοµή ενός ασφαλιστικού συστήµατος για παροχή συντάξεων 

περιλαµβάνει πολλά και διάφορα χαρακτηριστικά, τα οποία διαµορφώνουν τη 

συνολική του εικόνα . Κεντρικός ρόλος σε  όλα τα ασφαλιστικά συστήµατα 

µπορούµε να πούµε ότι είναι η διοίκηση του συστήµατος, η οποία λαµβάνει τις 

αποφάσεις σχετικά µε τους όρους που συµµετέχουν σε αυτό οι ασφαλισµένοι 

και οι δικαιούχοι, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές/ασφάλιστρα και λαµβάνουν 

παροχές .Τα χρήµατα αυτά που συσσωρεύονται από τα ασφάλιστρα/εισφορές η 

κεντρική διοίκηση τα αναθέτει σε έναν ειδικό χειριστή ο οποίος µπορεί να 

λειτουργεί είτε εσωτερικά στο φορέα ή να είναι εξωτερικός (outsourcing). 

 



11 

 

1.1.2 Θεωρία Κοινωνικής-Ιδιωτικής Ασφάλισης , διάκριση µεταξύ 
συστηµάτων Ασφάλισης και η κύρια διάκριση στους Βασικούς 
Πυλώνες. 

 

   Η ασφάλιση διαχωρίζεται κυρίως σε δύο µορφές ,την ιδιωτική και την 

κοινωνική . Για τον ασφαλισµένο η ιδιωτική και η κοινωνική ασφάλιση 

αποτελούν την ίδια λειτουργία ,δηλαδή πληρώνει εισφορές/ασφάλιστρα για να 

έχει το δικαίωµα στο άµεσο µέλλον να εισπράξει τη σύνταξη του .Όταν θα 

φτάσει στο χρονικό σηµείο της συνταξιοδότησης θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον µία κύρια πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη των αναγκών 

του. 

  Η ιδιωτική ασφάλιση αν ακολουθεί τη κεφαλαιοποιητική σχέση λειτουργεί 

όπως η ατοµική αποταµίευση .Η πληρωµή των συντάξεων βασίζεται στην 

απόδοση του κεφαλαίου που δηµιουργείται από τις εισφορές που έχουν 

δηµιουργηθεί από τα εργασιακά χρόνια .Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αυστηρώς 

ανταποδοτική, ενώ το ύψος των συντάξεων τίθεται σε κίνδυνο από παράγοντες 

που µειώνουν την απόδοση του κεφαλαίου ,το πληθωρισµό και την απόδοση 

της οικονοµίας(συµπεριλαµβανόµενης εµµέσως και της δηµογραφίας). 

    Η κοινωνική ασφάλιση που ακολουθεί το διανεµητικό τρόπο  έχει ως βάση 

την αλληλεγγύη των γενεών .Η πληρωµή των εκάστοτε συνταξιούχων γίνεται 

από τις εισφορές των εκάστοτε εργαζοµένων .Μπορούµε λοιπόν να 

καταλάβουµε ότι ο τρόπος σύνδεσης τους είναι  έµµεσος .Αφού υπάρχει η 

σύνδεση αυτή µεταξύ των γενεών είναι ορατός ο κίνδυνος που δηµιουργείται 

στην αποπληρωµή των συντάξεων .Τα έσοδα λοιπόν εξαρτώνται από τον 

αριθµό των εργαζοµένων και το ποσό των εισφορών που καταβάλουν κατά την 

εργασιακή τους εποχή . Αντιθέτως τα έξοδα έχουν άµεση σχέση µε τον αριθµό 

των συνταξιούχων για τη καταβολή των συντάξεων και των κοινωνικών 

παροχών . Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται όταν υπάρχει ανισότητα µεταξύ 

των εσόδων και των εξόδων . Όταν το αθροισµάτων εξόδων είναι µεγαλύτερο 

από το άθροισµα των εσόδων υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα. 
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    Τα είδη των συντάξεων κατατάσσονται συνήθως σε τρείς πυλώνες , αφού σε 

συστήµατα πολλαπλών πυλώνων το εισόδηµα κάποιου που έχει αποχωρήσει 

από την εργασία µπορεί να  περιέχει όλων των ειδών τις συντάξεις . Η 

διάκριση των πυλώνων έχει ως εξής : (Τήνιος (2010),Καραβίτης (2011),) 

• 1ος πυλώνας:∆ηµόσιες συντάξεις 

  Συνήθως αναφέρεται ως σύστηµα δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης. 

Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι συντάξεις χρηµατοδοτούνται από 

εισφορές που πληρώνονται  στην ίδια χρονική περίοδο. Πρόκειται, δηλαδή, για 

ένα διανεµητικό σύστηµα (unfunded ή pay-as-you-go system-PAYG), µε την 

έννοια ότι η παρούσα γενεά εργαζοµένων χρηµατοδοτεί παρελθούσες γενεές 

(αλληλεγγύη γενεών). Η συµµετοχή στο σύστηµα κατά κανόνα είναι 

υποχρεωτική, συνήθως µέσω της νοµοθεσίας. Οι εισφορές είναι συνήθως 

συνάρτηση του ύψους των αποδοχών. Οι παροχές του συστήµατος, οι οποίες 

έχουν τη µορφή τακτικών καταβολών σύνταξης ή/και εφ’ άπαξ πληρωµής, 

είναι εγγυηµένες από το δηµόσιο και συνήθως προκαθορισµένες, υπό την 

έννοια ότι ορίζεται κάποιο ποσό είτε ως απόλυτο µέγεθος, είτε σε σχέση µε 

κάποιο µέγεθος αναφοράς (για παράδειγµα, οι αποδοχές, τα έτη ασφάλισης 

κ.α. 

• 2ος πυλώνας: Συλλογικές ( επαγγελµατικές) συντάξεις 

     Ο δεύτερος πυλώνας περιλαµβάνει κυρίως συλλογικά συνταξιοδοτικά 

σχήµατα, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελµατικές τάξεις ή οµάδες 

εργαζοµένων µε  κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. απασχολούνται στον ίδιο φορέα ή 

στην ίδια επιχείρηση). Υπ’ αυτή την έννοια την έννοια, Επαγγελµατικά Ταµεία 

µπορούν να συσταθούν από επαγγελµατικές ή συνδικαλιστικές ενώσεις ή/και 

εργοδότες, µεµονωµένους ή σε οµάδες (π.χ. σε κλαδικό επίπεδο). Στα 

Επαγγελµατικά Ταµεία η συµµετοχή µπορεί να είναι υποχρεωτική ή 

προαιρετική µε προκαθορισµένες είτε τις παροχές , είτε τις εισφορές .Όσον 

αφορά  το ύψος τους κατά κανόνα δεν είναι εγγυηµένο και συνήθως εξαρτάται 

από την απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων . Η διοίκηση και η διαχείριση 
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του Ταµείου µπορεί να ασκείται από αυτόνοµα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταµεία, 

ασφαλιστικές εταιρείες ή τις επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούν το Ταµείο. 

Συνοξίζοντας η χρηµατοδότηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι γίνετε µε 

κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.   

 

• 3ος πυλώνας:  Ατοµικές συντάξεις 

 

  Στον τρίτο πυλώνα συνήθως εντάσσονται ατοµικά µακροπρόθεσµα 

αποταµιευτικά προγράµµατα µε σκοπό την παροχή σύνταξης στο µέλλον. Οι 

παροχές του συστήµατος αυτού δεν εξαρτώνται από παραµέτρους της 

απασχόλησης . ∆ηλαδή θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελούν µορφή 

αποταµιεύσης , αφού δεν περιέχεται η έννοια της αλληλεγγύης µεταξύ ατόµων 

και η χρηµατοδότησης γίνονται µε τη µορφή της κεφαλαιοποίησης. 

Η κατηγοριοποίηση των συντάξεων δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος , αφού η 

Παγκόσµια Τράπεζα έχει κάποιες διαφορές από την κατηγοριοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τα Ελληνικά κλαδικά Ταµεία κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης έχουν στοιχεία τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου πυλώνα . 

Αρκετές φορές η κατηγοριοποίηση γίνεται µε βάση του τρόπου 

χρηµατοδότησης και αρκετά συχνά παρατηρούµε διαφωνίες για το που 

κατατάσσεται το κάθε συγκεκριµένο σύστηµα . Στο παρακάτω σχήµα 

µπορούµε να το δούµε πιο αναλυτικά. 
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Σχήµα 1.1 Είδη συνταξιοτικής κάλυψη και πυλώνες 

 

 

     ∆ιανεµητικά και κεφαλαιοποητικά συνταξιοδοτικά συστήµατα 

 

    Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν η κατηγοριοποίηση των συντάξεων σε 

πυλώνες δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος  Τα συστήµατα ιδιωτικής  ασφάλισης 

λειτουργούν ως κεφαλαιοποιητικά συστήµατα σχηµατίζοντας αποθεµατικά από 

τις εισφορές των ασφαλισµένων , οι οποίες θα χρηµατοδοτήσουν  αργότερα τις 

συντάξεις .Στα συνταξιοδοτικά διανεµητικά συστήµατα οι συντάξεις 

χρηµατοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζοµένων και συµβάλουν στη 
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µεταφορά της αγοραστικής δύναµης από τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό 

προς τα µη οικονοµικά ενεργό λόγω ηλικίας , αναπηρίας ή ασθένειας . Τα 

διανεµητικά συστήµατα µπορούµε να πούµε ότι λειτουργούν µε βάση την αρχή 

της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών , που σηµαίνει ότι οι συντάξεις της 

παρούσας γενιάς εργαζοµένων , όταν θα αποχωρήσουν από την αγορά 

εργασίας , θα χρηµατοδοτηθούν από τις εισφορές της επόµενης γενιάς. 

 

1.2.1 Γήρανση του πληθυσµού 

Οι τάσεις αύξησης του σχετικού βάρους των ηλικιωµένων δηµιουργείται 

κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και την κινητήρια δύναµη των 

προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα και Μετανάστευση) . 

(Τήνιος(2010),(2003) 

Αναλυτικά έχουµε: 

1) Προσδόκιµο  Επιβίωσης 

 

   Αναµένεται  να συνεχιστεί την αυξητική του τάση, δηλαδή   όλο και 

περισσότεροι θα ζουν περισσότερα χρόνια , όχι λόγω της µείωσης της 

θνησιµότητας  αλλά λόγω της επιµήκυνσης της ζωής τους . Αυτή η τάση θα 

συνεχιστεί ίσως µε µικρότερη ταχύτητα από ότι ήταν τα τελευταία χρόνια αν 

και κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα συνεχιστεί µε την ίδια ή  και ίσως µε 

µεγάλη ταχύτητα λόγω της τροµερής ανάπτυξης της βιοιατρικής. 

 

2) Γονιµότητα 

 

  Κύρια επίδραση στην δηµογραφία άσκησε η απότοµη πτώση στις γεννήσεις 

µετά το 1980.Τη περίοδο αυτή ο συγκεκριµένος δείκτης βρίσκεται σε πάρα 

πολύ χαµηλά επίπεδα από αυτά που απαιτούνται για την αναπλήρωση του 
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πληθυσµού. Η πτώση αυτή οδηγεί σε παρεπόµενες εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας µετά την δεκαετία του 2000 , αφού τα άτοµα που γεννήθηκαν µετά τη 

µεταστροφή της γεννητικότητας θα αρχίσουν να εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας  µετά το 2010. 

 

 
3) Μετανάστευση 

 

  Η  µετανάστευση εκτός της άµεσης επίπτωσης στο πληθυσµό επηρεάζει και 

την ηλικιακή του δοµή  και εποµένως την δύναµη του για την αύξηση . Η 

πρόβλεψη για το δηµογραφικό θέµα της µετανάστευσης είναι αβέβαιη και 

αρκετά απροσδιόριστη γιατί εξαρτάται από κοινωνικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. 

Το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι µόνο Ελληνικό ή µόνο 

Ευρωπαϊκό αλλά είναι ένα πρόβληµα παγκόσµιας εµβέλειας . Σε όλες τις 

αναπτυγµένες χώρες από καιρό ήταν γνωστό ότι από το 2000 και µετά θα 

έπρεπε να αναµένονται δυσµενείς εξελίξεις . Σηµαντικός παράγοντας που 

συνέβαλε στη γήρανση του πληθυσµού είναι το γνωστό σε όλους µας baby-

boom δηλαδή η αυξηµένη τάση για γέννηση των παιδιών . Η τάση αυτή 

δηµιουργήθηκε αµέσως µετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και µετά τη παύση του 

πολέµου της Κορέας . Η γενιά του Baby boom πλησίασε στη συνταξιοδότηση 

από το 2000 και µετά . Η  δηµογραφική µεταβολή αυτή µειώνει συνεχώς το 

κλάσµα των εργαζόµενων µε των συνταξιούχων αφού ο παρανοµαστής όλο και 

συνεχώς αυξάνεται . Αντίθετα ο αριθµητής έχει τάσεις καθοδικές αφού η 

µείωση της γονιµότητας από το 80 και µετά µειώνει  όλο και περισσότερο τον 

αριθµό του παρανοµαστή . Συνοψίζοντας όλες οι χώρες αντιµετωπίζουν το ίδιο 

πρόβληµα αλλά µε διαφορετική τάση. 
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1.2.2  Τα προβλήµατα που δηµιουργεί η γήρανση του πληθυσµού στο 
σύστηµα ασφάλισης µε αποτέλεσµα την αύξηση του χρέους και 
κυρίως του αφανούς χρέους 

 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να δείξουµε τα διάφορα προβλήµατα που 

δηµιουργεί το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Θα 

χρησιµοποιήσουµε κάποιους δείκτες για να µας βοηθήσουν στην ανάλυση 

τους. 

Η αύξηση του προσδόκιµου ορίου ζωής συνεπάγεται άµµεσα ότι οι 

συνταξιούχοι θα βρίσκονται περισσότερα χρόνια στην ηλικία της απολαβής 

της συντάξης.Ο παρακάτω πίνακας µας δείχνει για άτοµα που είναι ήδη στα 65 

χρόνια ζωής πόσα χρόνια έχουν ακόµα για να ζήσουν. Γίνετε αντιληπτό από το 

1960 και µετά η τάση είναι συνεχώς ανοδική .Οι  ηλικιωµένοι θα ζουν όλο και 

περισσότερα χρόνια . Άντρες και γυναίκες έχουν αυξητικές τάσεις , όπως και 

το σύνολο των χωρών φαίνεται να εµφανίζει ανοδικές τάσεις µε πρωτοποριακή 

πρωτιά τη χώρα της Ιαπωνίας . Οι γυναίκες της Ιαπωνίας µε βάση τη 

συγκεκριµένη προβολή µπορούν να ζήσουν τέσσερα χρόνια περισσότερα από 

τις γυναίκες της Ελλάδος . Παρότι που υπάρχει αύξηση πέντε ετών στις 

Ελληνίδες µπορούµε να υποθέσουµε ότι η αύξηση αυτή µπορεί να είναι και 

µεγαλύτερη αφού βιολογικά αυτό µπορεί να υποστηριχθεί , το ίδιο µπορεί να 

ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες . Όποτε καταλαβαίνουµε ότι αν δεν υπάρχει 

κάποια µεταρρύθµιση για αλλαγή του ορίου συνταξιοδότησης αυτό σηµαίνει 

ότι τα έξοδα στο Κρατικό προϋπολογισµό θα αυξάνονται συνεχώς. 
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Πίνακας 1.1Προσδόκιµο επιβίωσης στην ηλικία των 65 ετών 
1960-2007, Ελλάδα και διεθνείς συγκρίσεις 
 

 Άνδρες Γυναίκες 

 1960 1970 1990 2007 1960 1970 1990 2007 

Ελλάδα 13,4 13,9 15,7 17,4 14,6 15,2 18,0 19,6 

ΗΠΑ* 12,8 13,1 15,1 17,0 15,8 17,0 18,9 20,3 

Ιταλία* 13,4 13,3 15,1 17,9 15,3 16,1 18,8 21,8 

Γαλλία* 12,5 13,0 15,5 18,0 15,6 16,8 19,8 22,3 

Ισ̟ανία 13,2 13,3 15,4 17,8 15,3 16,0 19,0 22,0 

Ια̟ωνία 11,6 12,5 16,2 18,6 14,1 15,3 20,0 23,6 

Πηγή: EPC,Health data (2009) 

 

Στο παρακάτω πίνακα θέλουµε να δείξουµε την αναλογία που ισχύει  ως 

εξέλιξης του δηµογραφικού φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού . Ο 

λόγος είναι ως εξής : στον αριθµητή του κλάσµατος βρίσκονται άτοµα ηλικίας 

65+ και στο παρανοµαστή  βρίσκονται άτοµα ηλικίας από 15 έως 64 ετών . 

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι συγκεκριµένες προβολές έγιναν µέσα στα πλαίσια 

της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. .Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού 

δροµολογήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken το ∆εκέµβριο του 

2001 και κατέληξε σε  κοινά συµφωνηµένους βασικούς στόχους  τους οποίους  

πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα συστήµατα συντάξεων , είτε 

κρατικά είτε ιδιωτικά όλων των Κρατών Μελών . Η κάθε Κυβέρνηση της κάθε 
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χώρας είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του χρέους των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων και η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των µελών 

θα συνείσφερε σε µία πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των δυσκολιών .  Στο 

παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το πρόβληµα αυτό το έχουν 

όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες µε λίγο διαφορετική τάση . Η Ελλάδα µαζί µε την 

Ισπανία φαίνονται να κατέχουν πρωταρχικές θέσεις . Το µέσο όρο της 

Ευρώπης των 27 µελών είναι στο 53%,το µέσο όρο της Ευρώπης των 15 είναι 

στο 51% ενώ  Ελλάδα βρίσκεται στο 57% 

 

Πίνακας 1.2 ∆ηµογραφικός δείκτης εξάρτησης - 2007-2060 
(Άτοµα 65±/άτοµα 15-64) 
 

 2007 2010 2015 2020 2030 2040 2050 2060 

Ισ̟ανία 30% 31% 32% 35% 46% 55% 56% 59% 

Βέλγιο 30% 31% 34% 35% 42% 54% 59% 59% 

∆ανία 26% 26% 28% 31% 38% 42% 44% 46% 

Γερµανία 26% 27% 29% 31% 37% 45% 53% 55% 

Ιρλανδία 26% 28% 32% 34% 37% 41% 42% 47% 

Γαλλία 25% 26% 29% 33% 39% 44% 45% 45% 

Ιταλία 25% 26% 27% 29% 38% 46% 48% 51% 

Κύ̟ρος 25% 26% 32% 37% 44% 45% 47% 49% 

Κάτω Χώρες 24% 24% 26% 27% 34% 46% 59% 59% 

Αυστρία 24% 25% 27% 29% 33% 37% 38% 42% 

Πορτογαλία 23% 25% 29% 32% 38% 43% 41% 43% 

Φινλανδία 21% 23% 27% 31% 40% 47% 46% 47% 

Σουηδία 18% 18% 20% 22% 27% 31% 38% 44% 

Μ. Βρετανία 16% 17% 18% 20% 25% 31% 40% 44% 

Ελλάδα 28% 28% 31% 33% 38% 48% 57% 57% 

Εϋ27 25% 26% 28% 31% 38% 45% 50% 53% 

Ευΐ5 26% 27% 30% 32% 39% 46% 50% 51% 

Πηγή: EPC (2009). 
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Όσον αφορά τον Οικονοµικό ∆είκτη Εξάρτησης δηλαδή ένα µέσο που δείχνει 

την λειτουργία της οικονοµίας είναι η σχέση των ατόµων 65+ στον αριθµητή 

και των απασχολούµενων µεταξύ της ηλικίας 15-64 στο παρανοµαστή . Ο 

δείκτης αυτός είναι υψίστης σηµασίας αφού από ο τρόπος λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας καθορίζει το ποσοστό των ατόµων που είναι στο 

παρανοµαστή ή στον αριθµητή. Για κάθε χώρα τα αποτελέσµατα αυτά έχουν 

µεγάλη διαφορά από τον δηµογραφικό δείκτη εξάρτησης αφού είναι σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι τα κίνητρα για τη παραµονή εργασίας σε κάθε χώρα είναι 

πολύ διαφορετικά . Επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν 

αυτόν το δείκτη είναι οι γυναίκες αφού η διαφορά στο ποσοστό συµµετοχής 

τους στην απασχόληση έχει τη µεγαλύτερη διακύµανση στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έχει παρατηρηθεί στις χώρες της Ε.Ε η καθυστέρηση 

των νέων εργαζοµένων στην αγορά εργασίας είτε επειδή οι ίδιοι επιθυµούν να 

παραµείνουν για περισσότερα χρόνια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε επειδή 

υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας ( ανεργία νέων ). 

 

 Στο παρακάτω πίνακα θα δούµε πως η πορεία του πληθυσµού µεταβάλλει τη 

κατάσταση στο δείκτη εξάρτησης του ασφαλιστικού συστήµατος, δηλαδή τη 

σχέση µεταξύ ασφαλισµένων και συνταξιούχων. ∆ηλαδή πόσοι ασφαλισµένοι 

χρειάζονται για έναν συνταξιούχο. Τα αποτελέσµατα από αυτά που µπορούµε 

να διαπιστώσουµε είναι οδυνηρά κυρίως µετά το 2020 για το σύνολο των 

χωρών  εκτός από τις Βόρειες χώρες( ∆ανία, Ιρλανδία, Σουηδία) και τις κάτω 

Χώρες. Η Ελλάδα φαίνεται να είναι στη πιο δυσµενή θέση αφού για κάθε ένα 

συνταξιούχο θα χρειάζεται έναν ασφαλισµένο  
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Πίνακας 1.3 Ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης, 2007-2060 
(Σχέση ασφαλισµένου/συνταξιούχου) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Ιταλία 67% 65% 66% 76% 90% 94% 95% 

Γερµανία 62% 62% 64% 76% 85% 88% 91% 

Βέλγιο 58% 58% 65% 76% 83% 87% 90% 

Κύ̟ρος 30% 32% 40% 51% 59% 73% 86% 

Γαλλία 55% 58% 64% 73% 78% 79% 80% 

Φινλανδία 56% 57% 66% 74% 74% 75% 78% 

Ισ̟ανία 38% 37% 39% 47% 61% 75% 77% 

Σουηδία 39% 40% 48% 54% 59% 60% 65% 

Ιρλανδία 28% 28% 30% 35% 41% 50% 53% 

∆ανία 47% 49% 57% 57% 57% 53% 50% 

Κάτω Χώρες 30% 30% 35% 39% 42% 41% 42% 

Ελλάδα 57% 56% 59% 70% 86% 99% 102% 

Πηγή: EPC (2009). 

 

 

Ο ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης προκύπτει λοιπόν από το πως το 

ασφαλιστικό σύστηµα και η ασφαλιστική νοµοθεσία της κάθε χώρας 

επηρεάζουν την αγορά εργασίας. ∆ηλαδή πόσοι από τους εργαζοµένους είναι 

ασφαλισµένοι και πληρώνουν εισφορές και πόσοι από τους µη οικονοµικά 

ενεργούς δικαιούνται συνδροµή µέσω των συντάξεων. Η αντιστοίχιση των 
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δικαιωµάτων σε εργαζοµένους στα περισσότερα συστήµατα είναι µία σχετικά 

απλή διαδικασία. Στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης αυτό δεν ισχύει. 

   Στο παρακάτω πίνακα βλέπουµε τις δαπάνες των χωρών ως προϊόν. Οι 

δαπάνες έχουν αυξητική τάση για όλες τις χώρες µε τη διαφορά ότι κάποιες 

έχουν µεγάλες τάσεις και άλλες λιγότερες. Με εξαίρεση τη Σουηδία η οποία 

φαίνεται να ελέγχει το ποσοστό των δαπανών. Η Ελλάδα και σε αυτό το 

πινάκα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό σε αντίθεση µε άλλες χώρες που έχουν το 

ίδιο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού. Εκτός όµως από τις δαπάνες για 

συντάξεις της κάθε χώρας είναι πολύ σηµαντικό να δούµε τι γίνεται µε τη 

πορεία του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Έχει µεγάλη σηµασία αν το ΑΕΠ αυξάνει , 

παραµένει σταθερό ή να έχει τάσεις για µείωση. Το ΑΕΠ έχει άµεση σχέση µε 

τη παραγωγικότητα , οπότε µπορούµε να καταλάβουµε και να υποθέσουµε ότι 

όσο αυξάνει το ΑΕΠ της κάθε χώρας , θα αυξάνουν και τα έσοδα. Στη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην Ελλάδα βλέπουµε µέσω των προβολών να 

αυξάνουν σηµαντικά τα έξοδα και από την άλλη πλευρά η χώρα να έχει για 

τρίτη συνεχόµενη χρονιά µία πολύ σηµαντική πτώση στο ΑΕΠ. Το γεγονός 

αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διόγκωση του προβλήµατος. Το ίδιο παράδειγµα 

που αναφέραµε για την Ελλάδα είναι πιθανόν να συµβαίνει και µε άλλες 

χώρες. 
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 Πίνακας 1.4∆απάνες για συντάξεις δηµόσιου συστήµατος 
2007-2060: Συντονισµένη προβολή  (Ποσοστά του ΑΕΠ) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Μεταβολή 2000-

2050 

Ισ̟ανία 8,4 8,9 9,5 10,8 13,2 15,5 15,1 7,1 

Κύ̟ρος 6,3 6,9 8,9 10,8 12,8 15,5 17,7 9,2 

Βέλγιο 10 10,3 11,8 13,9 14,6 14,7 14,7 4,7 

Ιταλία 14 14 14,1 14,8 15,6 14,7 13,6 0,7 

Γαλλία 13 13,5 13,6 14,2 14,4 14,2 14 1,2 

Αυστρία 12,8 12,7 13 13,8 13,9 14 13,6 1,2 

Πορτογαλία 11,4 11,9 12,4 12,6 12,5 13,3 13,4 1,9 

Φινλανδία 10 10,7 12,6 13,9 13,6 13,3 13,4 3,3 

Γερµανία 10,4 10,2 10,5 11,5 12,1 12,3 12,8 1,9 

Ιρλανδία 5,2 5,5 6,4 7,5 8,7 10,5 11,3 5,3 

Ολλανδία 6,6 6,5 7,8 9,3 10,3 10,3 10,5 3,7 

∆ανία 9,1 9,4 10,6 10,6 10,4 9,6 9,2 0,5 

Σουηδία 9,5 9,6 9,4 9,5 9,4 9 9,4 -0,5 

Μ. Βρετανία 6,6 6,7 6,9 7,6 8 8,1 9,3 1,5 

ΕΛΛΑ∆Α 11,7 11,6 13,2 17,1 21,4 24 24,1 12,3 

Πηγή: OECD (2009, 2001). 

 

 

   Σε αυτό το σηµείο πρέπει να κάνουµε µία αναφορά ότι από µακροοικονοµική 

σκοπιά, θεωρούµε ότι οι συντελεστές µεταβλητότητας παραµένουν σταθεροί 

όπως η ηλικία συνταξιοδότησης . Οι   διάφορες µεταβλητές µπορούν να 
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αλλάξουν µελλοντικά µε την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές  θεωρούνται 

νοµοθετηµένες  Η διαφορά στο παραπάνω πίνακα είναι εντυπωσιακή στο ότι 

κάποιες χώρες όπως η Ιταλία , η Γαλλία που αντιµετωπίζουν σε ίδια επίπεδα το 

πρόβληµα της γήρανση του  πληθυσµού φαίνετε να ελεγχούν σε καλυτέρα 

επίπεδα τα έξοδα για δαπάνες γιατί από το 2000 και µετά έχουν πάρει κάποια 

αναγκαία µέτρα για µεταρρυθµίσεις όπως η αύξηση του ορίου 

συνταξιοδότησης, εξίσωση στα όρια συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών-

γυναικών και σε εξορθολογισµό µεταξύ διαφόρων κλάσεων των διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων. 

 

1.3 Αφανές χρέος 

Με τον όρο αφανές χρέος εννοούµε µαθηµατικά την διαφορά που υπάρχει 

µεταξύ εσόδων και εξόδων, για να το υπολογίσουµε όµως σε κάθε χρονική 

περίοδο θα πρέπει να υπολογίζουµε τη διαφορά των αναµενόµενων εσόδων και 

εξόδων στο µέλλον  στη βάση των σηµερινών συντάξεων και εισφορών. Οπότε 

για κάθε χρόνο σηµειώνουµε τη διαφορά (το τρέχον έλλειµµα  κάθε χρόνο). Το 

ποσό αυτό χρειάζεται µία αναγωγή στο παρόντα χρόνο έτσι ώστε να 

υπολογιστεί σε παρούσα αξία. (Τήνιος (2010),) 

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε πως σχετίζεται το αφάνες χρέος µε το 

κανονικό δηµόσιο χρέος 

Στη παραπάνω ενότητα είδαµε ότι η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού 

αυξάνει σε µεγάλο βαθµό τις συνολικές δαπάνες για τη πληρωµή  των 

συνταξιούχων ,οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντική είναι η επιβάρυνση του 

αφανούς χρέους σε ένα σύστηµα ασφάλισης. Εδώ αυτό πρέπει να πούµε ότι το 

αφανές χρέος δε προσµετράται στο ∆ηµόσιο χρέος που εµφανίζει η κάθε χώρα 

ξεχωριστά. Στο σηµείο αυτό είναι πρέπει να τονίσουµε πόσο επικίνδυνο και 

λεπτό ζήτηµα είναι η µέτρηση του αφανούς χρέους . Οι µετρήσεις αυτές δεν 

είναι συγκεκριµένες και απολύτως τεκµηριωµένες αφού κάνουµε µια σειρά 

υποθέσεις για το µέλλον .Ορισµένες εκτιµήσεις µπορούµε να πούµε ότι είναι 
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σχεδόν ασφαλείς όπως είναι οι δηµογραφικές αναλύσεις, από την άλλη πλευρά 

όµως υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα για την πρόβλεψη του ρυθµού ανάπτυξης 

του ΑΕΠ , για το ποσοστό ανεργίας των µελλοντικών ετών κ.λπ. Μπορούµε 

δηλαδή να τις χαρακτηρίσουµε κάπως παρακινδυνευµένες. 

 

    Η φύση του αφανούς χρέους σε κεφαλαιοποιητικά συστήµατα µπορούµε να 

πούµε ότι όταν έχουµε ένα  ισορροπηµένο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα η 

παρούσα αξία της διαφοράς πληρωµών και εισπράξεων είναι µηδέν. Όλα αυτά 

προκύπτουν ότι δεν υπάρχει σχέση αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. 

     Αν κάνουµε αντίστοιχο υπολογισµό σε διανεµητικά συστήµατα θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι  υποχρεώσεις είναι οι µελλοντικές υπεσχηµένες 

συντάξεις, και τα έσοδα προκύπτουν από την   επιβάρυνση για την 

χρηµατοδότησή τους.(Ασφάλιστρα-Εισφορές). Εδώ τον ρόλο του ενεργητικού 

παίζει η δυνατότητα που έχει το Κράτος να επιβάλλει φορολογία (και 

εισφορές) για να χρηµατοδοτεί τις υποχρεώσεις του. Αν η µελλοντική 

φοροδοτική ικανότητα αρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις του κράτους, 

τότε το ενεργητικό θα ισούται µε το παθητικό και η καθαρή παρούσα αξία των 

υποχρεώσεων θα είναι µηδέν.  Όµως, η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να 

µεταβάλλει  και τις µελλοντικές πληρωµές (π.χ. αλλάζοντας την 

αναπροσαρµογή των συντάξεων) 

 

Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι  η βιωσιµότητα ενός διανεµητικού συστήµατος 

είναι ένα πολιτικό ζήτηµα που αναφέρεται στο κατά πόσον το εκλογικό σώµα 

θεωρεί ότι οι υποσχέσεις που χορηγούνται δικαιολογούν την επιπλέον 

φορολογία που απαιτείται για να χρηµατοδοτηθούν. Η παρούσα πρακτική που 

αναφέραµε ακριβώς από πάνω είναι να µην συνυπολογίζεται το αφανές χρέος 

µαζί µε το ∆ηµόσιο χρέος . Αυτό ισοδυναµεί µε το να θεωρείται εξ ορισµού η 

παρούσα αξία του ίση µε µηδέν (δηλαδή θεωρείται ότι η δυνατότητα επιβολής 

φορολογίας επαρκεί πάντοτε για να χρηµατοδοτηθούν οι σηµερινές 

συνταξιοδοτικές υποσχέσεις). 
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 Ένα τεράστιο ερωτηµατικό δηµιουργείται λοιπόν από τη µέτρηση του 

αφανούς χρέους και για τη πιθανή µελλοντική αύξηση της φορολογίας για την 

κάλυψη αυτής της πιθανής ανισότητας. Η κάθε Κυβέρνηση όπως ήδη έχουµε 

αναφέρει µπορεί να αυξήσει τη φορολογία αλλά πρέπει να συµπεριλάβουµε ότι 

δεν έχει την απεριόριστη δυνατότητα για πολύ µεγάλες αυξήσεις και ειδικά 

όταν µια Χώρα έχει ήδη παρά πολύ υψηλούς φόρους όπως στη συγκεκριµένη 

περίπτωση της Ελλάδας όπου πολύ δύσκολα το σύνολο της κοινωνίας µπορεί 

να αντέξει µία ενδεχόµενη αύξηση της φορολογίας. Άρα αν το αφανές χρέος 

µιας χώρας υπολογίζεται σε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από το ποσοστό του 

ΑΕΠ π.χ 200% , το χρέος που αντιστοιχεί στο εµφανές χρέος είναι µόνο τµήµα 

αυτού. ∆ηλαδή το τµήµα που απαιτεί αύξηση της φορολογίας πέραν του 

ανεκτού. Αν θεωρηθεί ότι το ίδιο ποσοστό φορολογίας µε το σηµερινό είναι το 

µέγιστο ανεκτό, τότε από το αφανές χρέος θα έπρεπε να αφαιρεθεί το τµήµα 

που αντιστοιχεί στη µελλοντική αύξηση του ΑΕΠ.(Τήνιος (2010)Barr (2001),) 

 

   Στα διανεµητικά συστήµατα  θα πρέπει να επεµβαίνει η εκάστοτε 

Κυβέρνηση µε µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε να µειώνει τη συσσώρευση του 

χρέους σε επίπεδα ελεηγχόµενα. Τέλος θα µπορούσαµε επίσης να αναφέρουµε 

ότι ο σκοπός της κάθε Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση  της δικαιοσύνη µεταξύ 

γενεών  και συνεπώς να εξισορροπούν την φορολογική επιβάρυνση µεταξύ 

ανάµεσα τους.  

 

1.4   Θα συνείσφερε µία µετατόπιση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος από αµιγώς κρατικό σε ιδιωτικό σύστηµα ασφάλισης; 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε πόσο τεράστιες και πολύπλοκες είναι οι 

προσκλήσεις που δηµιουργούνται  από το δηµογραφικό φαινόµενο της 

γήρανσης του πληθυσµού. Αναλύσαµε σε θεωρητικό επίπεδο τις διαφορές 

µεταξύ των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και πως αντιδρούν  στο 

δηµογραφικό πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού.. 
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Το ερώτηµα που δηµιουργείται  είναι ότι οι περισσότερες χώρες που έχουν ήδη 

ένα τεράστιο  ∆ηµόσιο Χρέος θα τους συνείσφερε µία µετατόπιση και πως θα 

γινόταν αυτό; Θα ήτανε καλύτερα τα πράµατα ή θα δηµιουργούσε διάφορες 

παρενέργειες. 

   Σε πρώτη φάση θα εξετάσουµε τη περίπτωση µιας πλήρους µετατόπισης από 

κρατικό σύστηµα σε κεφαλαιοποιητικό . Κατά τη περίοδο της µετάβασης  οι 

εργαζόµενοι πρέπει να πληρώσουν για τις δικές τους συντάξεις και αυτές της 

προηγούµενης γενιάς. Άρα στην αρχή η δηµόσια δαπάνη αυξάνει. Αν 

ιδιωτικοποιηθεί ένα δηµόσιο διανεµητικό σύστηµα, η πρώτη γενιά πρέπει να 

πληρώνει για το σύστηµα δύο φορές. Με δεδοµένο ότι τµήµα της δαπάνης 

αυτής θα µεταβιβαστεί στον φορολογούµενο, σε περίπτωση µετάβασης σε 

κεφαλαιοποιητικό από διανεµητικό σύστηµα, στην µεταβατική περίοδο η 

ανάγκη δανεισµού του δηµοσίου θα είναι µεγαλύτερη. Όσο λιγότερο βιώσιµο 

είναι το παλαιό διανεµητικό σύστηµα, τόσο µεγαλύτερη και αυτή η ανάγκη για 

δανεισµό. (Barr(2001),) 

Αυτό δηµιουργεί τεράστιες ανισότητες µεταξύ των γενεών και πρέπει να 

θυµόµαστε ότι στόχος της κάθε Κυβέρνησης είναι να διατηρεί τις ισότητες 

µεταξύ των γενεών ως προς τα φορολογικά θέµατα. 

Στο διανεµητικό σύστηµα η πολιτική παρέµβαση είναι πιο εύκολη, θα πρέπει 

λοιπόν σε πρώτη φάση να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές για τη διαχείριση του 

αφανούς χρέους και να µετατοπίζει την ασφάλιση προς µεικτά συστήµατα 

ασφάλισης περιλαµβανοµένου και της ιδιωτικής µε τρόπο οµαλό έτσι ώστε να 

διατηρεί τις ισορροπίες µεταξύ των γενεών . 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 . Το Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης και οι 
προοπτικές του. 
 

2.1    Ελληνικό σύστημα Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης. 

 

 Ο θεσµός της κοινωνικής προστασίας εµφανίστηκε στη χώρα µας µε τη µορφή 

της κοινωνικής πρόνοιας στα επιζώντα µέλη των οικογενειών των 

εργαζοµένων και µετεξελίχτηκε στη µορφή της κοινωνικής ασφάλισης µε την 

κάλυψη των κινδύνων γήρατος , αναπηρίας και θανάτου . Μέχρι το τέλος το Β 

Παγκοσµίου Πολέµου η εξέλιξη του τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και των 

συντάξεων ήταν περιορισµένη και περιλάµβανε την προσπάθεια των 

εργατικών και επαγγελµατικών ενώσεων να αναπτύξουν αυτόνοµα , 

αυτοδιοικούµενα και αυτοχρηµατοδοτούµενα ασφαλιστικά ταµεία. 

 Το συνταξιοδοτικό σύστηµα αναπτύχθηκε σε µία σχετική µεγάλη χρονική 

περίοδο , κάτω από την επίδραση οικονοµικών , πολιτικών , ιστορικών και 

κοινωνικών συγκυριών καλύπτοντας σταδιακά σχετικά  το σύνολο του 

πληθυσµού . Στην αρχή τα επικίνδυνα επαγγέλµατα όπως ναυτικούς και µετά 

από λίγα χρόνια τους δηµόσιους υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούµενους 

Τα πρωταρχικά βήµατα για την εξέλιξη του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης 

για παροχή της κύριας σύνταξης ήταν µετά τη ψήφιση του νόµου 1846/51 για 

τη σύσταση και τη λειτουργία του ΙΚΑ . Οι κύριοι κλάδοι ήταν οι κλάδοι 

συντάξεων και ασθένειας που κάλυψε ασφαλιστικά τους εργαζόµενους των 

αστικών κέντρων ή και άλλων περιοχών στις οποίες υπήρχαν µονάδες 

βιοµηχανίας  ,  βιοτεχνίας , και διάφορες επαγγελµατικές οµάδες ανεξάρτητα 

από το τόπο απασχόλησης τους. Στη συνέχεια µετά τη ψήφιση του νόµου 

4169/61 ιδρύθηκε ο ΟΓΑ  ο οποίος κάλυψε ασφαλιστικά όλον το αγροτικό 
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πληθυσµό. Ο ΟΓΑ µετά το νόµο 1296/82 κάλυψε και όλους τους ηλικιωµένους 

άνω των 65 ετών µε ανεπαρκές εισόδηµα ,εάν δεν είχαν αποκτήσει 

ασφαλιστικά δικαιώµατα.(Ζερβού (2009),) 

Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 70́  τα µέτρα τα οποία είχαν παρθεί δεν 

έδιναν τη δυνατότητα κάλυψης ολόκληρου του πληθυσµού , ακόµη και ένα 

µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού που ήταν ασφαλισµένο είχε περιορισµένο 

επίπεδο ασφάλισης και οι συντάξεις της πλειοψηφίας των συνταξιούχων 

παρέµεναν σε χαµηλά επίπεδα. Στη συνέχεια το ΙΚΑ επεκτείνεται σε όλη τη 

χώρα και καλύπτει ασφαλιστικά για κύρια σύνταξη όλους του µισθωτούς και 

ηµεροµισθίους του µη αγροτικού τοµέα . Επίσης κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 80́  δίνονται αρκετά µεγάλες αυξήσεις στις συντάξεις που είχε 

ως αποτέλεσµα να µειώσει δραστικά το ποσοστό φτώχειας των ηλικιωµένων . 

Τα πρώτα µελανά σηµάδια κάνουν την εµφάνιση τους για τη βιωσιµότητα του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος από την ποσοτική και ποιοτική επέκταση του 

ασφαλιστικού φορέα. Γι αυτό οι πρώτες θεσµικές παρεµβάσεις της δεκαετίας 

του 90́ επικεντρώθηκαν σε ζητήµατα χρηµατοδότησης και προϋποθέσεων 

χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών καθώς και της οργάνωσης του 

συστήµατος. Για τη τόνωση της βιωσιµότητας του συστήµατος ψηφίστηκαν 

δύο ασφαλιστικοί νόµοι ( Ν.1902/90 και Ν.2084/92 ) µε πολύ σηµαντικούς 

περιορισµούς στα ασφαλιστικά δικαιώµατα και τις αυξήσεις των εισφορών. 

Με το Νόµο 2084/92 οδηγήθηκε στη δηµιουργία ενός νέου συστήµατος 

ασφάλισης , λιγότερου γενναιόδωρου αφού υπήρξε τριµερής χρηµατοδότησης 

για κύρια σύνταξη και ασθένειας , µε συµµετοχή των εργαζοµένων ,των 

εργοδοτών και του Κράτους, κατ αναλογία 2/9 ,4/9 ,3/9,αντίστοιχα.Το νέο 

σύστηµα ασφάλισης καλύπτει  οµοιόµορφα ενιαίες προϋποθέσεις σχετικά µε 

την ηλικία συνταξιοδότησης, τα ποσοστά αναπλήρωσης ,τις κατώτερες 

συντάξεις και τη επιβολή εισφορών.(Τήνιος(2010),) 

Παράλληλα µε την ασφάλιση για κύρια σύνταξη αναπτύχθηκε και η 

επικουρική ασφάλιση µε τη χορήγηση προσθέτων περιοδικών παροχών 
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συντάξεων  .∆ικαίωµα για επικουρική σύνταξη έχουν οι απασχολούµενοι µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας και ένα σχετικό µικρό ποσοστό των αυτοτελών 

απασχολούµενων. Η επικουρική ασφάλιση αναπτύχθηκε , όπως και η 

ασφάλιση για κύρια σύνταξη ,σταδιακά , µέσα από ένα µεγάλο αριθµό 

ασφαλιστικών φορέων χωρίς ενιαίους κανόνες και      προϋποθέσεις  και µε το 

δικό του καταστατικό το κάθε ταµείο. Αποφασιστικό βήµα για την έναρξη  της 

επικουρικής ασφάλισης ήταν  η ίδρυση του ΤΕΑΜ (Ν.997/79). 

  Συνοψίζοντας το Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι δηµόσιο ως προς 

τη διαχείριση , αναγκαστικό ως προς τη νοµική του µορφή , ορισµένων 

παροχών ως προς τη δοµή και ασφαλίζει κυρίως την εργασία . Ο κεντρικός 

άξονας λειτουργεί µε βάση το διανεµητικό  σύστηµα ( pay as you go ) , µε 

αυτόνοµους και αυτοδιοικούµενους ασφαλιστικούς φορείς υπό την εποπτεία 

κυρίως του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . Το 

Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από την αλληλεγγύη 

µεταξύ των  ατόµων µιας γενιάς αλλά και µεταξύ των γενεών ,από την 

πολυδιάσπαση και τον κατακερµατισµό τόσο στο οργανωτικό επίπεδο όσο και 

στο επίπεδο παροχών. 

2.2  Ο   κατακερµατισµός του συστήµατος. 

Το δηµόσιο σύστηµα συντάξεων στην Ελλάδα αναπτύχθηκε µε τρόπο 

αποσπασµατικό , ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας ήταν η πίεση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων η οποία είχε ως αποτέλεσµα 

την κατακερµατισµό του συστήµατος. Ο κατακερµατισµός αυτός γίνεται 

εµφανής σε  διαστάσεις όπου θα αναπτυχθούν ακριβώς από 

κάτω.(Τήνιος(2003),(2010),) 

 

• Η πρώτη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η κλαδική 

διάσταση που αφορά επαγγελµατικούς κλάδους. Υπάρχει πληθώρα 

φορέων ( Ασφαλιστικών Ταµείων ) που χορηγούν συντάξεις ανά τοµέα 

απασχόλησης ή επάγγελµα. Έχει διαπιστωθεί ότι ακόµα και εντός 
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ταµείου υπάρχουν κλαδικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις εισφορές 

και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. 

 

• Μία άλλη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η 

διαφοροποίηση ανάλογα µε το επίπεδο ή την βαθµίδα προστασίας. Το 

σύστηµα διαθέτει τρείς βαθµίδες παροχών που αποτελούνται από την 

κύρια σύνταξη ,τη επικουρική και το εφ ΄ άπαξ .Η κύρια σύνταξη και η 

επικουρική λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο και η καταβολή τους γίνεται 

ανά µήνα, δηλαδή είναι η κύρια πηγή αµοιβής των συνταξιούχων. Το 

εφάπαξ καταβάλλεται µία φορά , ακριβώς στη χρονική περίοδο τη 

στιγµή της συνταξιόδοτησης. Η διαφοροποίηση των τριών παροχών 

αυτών είναι ότι οι πληρωµές γίνονται σχεδόν πάντα σε διαφορετικούς 

λογαριασµούς από διαφορετικούς φορείς. 

 
 

• Επίσης µία πολύ εµφανής διάσταση είναι η διαφοροποίηση ανάλογα µε 

την ηλικιακή οµάδα ή κλάση των δικαιούχων. Υπάρχουν πάρα πολλές 

διαφορές µεταξύ των διάφορων ασφαλιστικών ταµείων ,αυτό όµως που 

µας κάνει πραγµατικά εντύπωση είναι η διαφοροποίηση της κλάσης 

µεταξύ των δικαιούχων που ανήκουν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

κυριότερη διαφοροποίηση αυτού του είδους είναι αυτή του «νέου 

συστήµατος » δηλαδή αυτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά µετά  

το 1993. 

 

• Μία πολύ σηµαντική διάσταση είναι η διαφοροποίηση µεταξύ φύλων . 

Στα περισσότερα ταµεία δεσπόζει µία  υπερπροστασία των γυναικών 

που έχει ως αποτέλεσµα να διατηρεί ανισότητες µεταξύ των 

ασφαλισµένων. 

 

• Τέλος , µία εξίσου σηµαντική διάσταση είναι  η διαφοροποίηση που 

οφείλεται στο ότι πολλά ταµεία συντάξεων χορηγούν παροχές υγείας σε 
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χρήµα και σε είδος. Οι παροχές αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση των δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων. 

 

  Ο  παρακάτω πίνακας  σκιαγραφεί τη δοµή του συστήµατος ανά κλάδο 

εργαζοµένων , ηλικιακή οµάδα  και επίπεδο προστασίας και µέθοδος 

χρηµατοδότησης. ∆ιακρίνονται έξι µεγάλοι κλάδοι δικαιούχων  αγρότες (και 

ανασφάλιστοι) ,∆ηµόσιοι Υπάλληλοι ,Μισθωτοί ιδιωτικού τοµέα, µισθωτοί 

∆έκο, αυτοαπασχολούµενοι και  ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
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Πίνακας 2.1 Το Ελληνικό σύστηµα συντάξεων 
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Το ασφαλιστικό σύστηµα  λόγω της πολυνοµίας και του κατακερµατισµού 

όπως διαπιστώσαµε από το πιο πάνω πίνακα έχει  ως αποτέλεσµα να 

λειτουργεί µε ανισότητες και να αντιµετωπίζει όµοιες περιπτώσεις πολιτών µε 

διαφορετικό τρόπο . Η κοινωνική ασφάλιση παρέχεται από µία πληθώρα 

φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 

διότι παρά την απαγόρευση ίδρυσης ταµείων κύριας ασφάλισης µετά την 

ίδρυση του ΙΚΑ ( ΑΝ 1846/51), συνεχίσθηκε η ίδρυση νέων ταµείων κυρίας 

ασφάλισης .Το ΙΚΑ ιδρύθηκε το 1936 και είναι ο µεγαλύτερος φορέας που 

παρέχει συντάξεις και ασφαλίζει κυρίως τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα , 

καταβάλει πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των συνταξιοδοτικών παροχών. 

Στο εσωτερικό του ΙΚΑ όµως  συνυπάρχουν πάνω από 600 καθεστώτα 

συνταξιοδότησης .  

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος δηµιουργεί επίσης εµπόδια 

στη µέτρηση του ασφαλιστικού δείκτη εξάρτησης. Στο Ελληνικό σύστηµα 

ασφάλισης η µετατροπή της εργασιακής πορείας σε ασφαλιστικό δικαίωµα 

δηµιουργεί πολλές φορές διπλογραφίας. Η κύρια αιτία είναι ότι ένας 

ασφαλισµένος έχει πολλαπλές συντάξεις όπως είναι η κύρια , η επικουρική ή 

πολλαπλά ασφαλιστικά δικαιώµατα π.χ ( σύνταξη χηρείας , σύνταξη από ίδιο 

δικαίωµα , άλλες πολλαπλές συντάξεις). Επίσης λόγω του κατακερµατισµού 

και της πολυπλοκότητας του συστήµατος δηµιουργείται µία ανισότητα στην 

ασφαλιστική παρουσία, δηλαδή κάποιοι πληρώνουν πολύ υψηλές εισφορές ως 

ποσοστό του εισοδήµατος και κάποιοι άλλοι ασφαλίζονται µε προαιρετικές 

ασφαλιστικές κλάσεις. 

    Επίσης είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα άλλο πρόβληµα που 

δηµιουργείται στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης λόγω του κατακερµατισµού 

των ταµείων είναι ότι η επικουρική σύνταξη µπορεί να θεωρείται διαφορετική 
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από την κύρια σύνταξη αλλά ο τρόπος λειτουργίας έχει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά µε τη κύρια. 

Όλα τα επικουρικά Ταµεία χρηµατοδοτούνται µε τρόπο διανεµητικό, δηλαδή 

ανήκουν και αυτά στο πρώτο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης µε τη µόνη 

διαφορά από τα κύρια Ταµεία να έχουν µεγαλύτερη περιουσία και λιγότερα 

συσσωρευµένα ελλείµµατα λόγω της νεότερης δηµιουργίας τους. Ένα άλλο 

κοινό χαρακτηριστικό είναι η υποχρεωτική τους ασφάλιση όπως δηλαδή 

αρµόζει στα διανεµητικά συστήµατα. Οι παροχές καθορίζονται διά νόµου µε 

βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης της συνταξιοδοτικής βάσης, δηλαδή όταν 

κάποιος συνταξιοδοτείται λαµβάνει δύο συντάξεις. Ο τρόπος υπολογισµού 

είναι ως ποσοστό του τελευταίου µισθού ή το µέσο όρο των τελευταίων 

µισθών. 

Συµπεραίνοντας οι επικουρικές συντάξεις έχουν τόσα κοινά χαρακτηριστικά 

µε τις κύριες συντάξεις έτσι ώστε να µην µπορούν να παίξουν διακριτό ρόλο 

στο συνολικό οικοδόµηµα της κοινωνικής προστασίας.Είναι προφανές ότι 

µεγαλώνουν τη παθολογία του συστήµατος και επιδεινώνουν τις επιπτώσεις 

του κατακερµατισµού.  

 Στη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων µετέχουν εκπρόσωποι των 

εργοδοτών ,των εργαζοµένων και του κράτους . Με αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει σε επιθυµητό βαθµό η αυτονοµία , η αυτοδιοίκηση και η 

αυτοχρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων . Ο κατακερµατισµός καθιστά 

το σύστηµα  συντάξεων αδιαφανές και ευάλωτο σε πολιτικές παρεµβάσεις δια 

µέσου αφανών έµµεσων επιδοτήσεων , η πιο σηµαντική είναι αυτή µεταξύ 

περίθαλψης και συντάξεων. 

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος όπως ακριβώς εξηγήσαµε πιο 

πάνω σε συνδυασµό µε την έλλειψη κινήτρων για παραµονή εργασίας 

δηµιουργεί τεράστια αγκάθια στη λύση του ασφαλιστικού προβλήµατος. Οι 

ασφαλισµένοι του Ελληνικού συστήµατος αφού δεν έχουν αυτά τα κίνητρα  

προσπαθούν συνεχώς να βρίσκουν τα µονοπάτια για την έξοδο τους από το 
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εργασιακό περιβάλλον. όταν προστεθεί και η απουσία του κοινωνικού κράτους 

τότε δηµιουργούνται τα  διοικητικά προβλήµατα του συστήµατος. Η κοινωνική 

πολιτική προϋποθέτει την αποτελεσµατική παραγωγή , αξιολόγηση και 

αξιοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την ευηµερία των πολιτών. Οι 

ελλείψεις στη διοικητική ικανότητα γίνονται αισθητές στους παρακάτω τοµείς. 

• Υπάρχει υψηλό κόστος διοίκησης του συστήµατος. Συµπεριλαµβάνεται 

η αδυναµία προγραµµατισµού και η έλλειψη προσαρµοστικότητας. 

• Η εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή µεγάλης κλίµακας δίνει απλόχερα 

κίνητρα στη γκρίζα οικονοµία και αντικίνητρα στην ανάπτυξη. 

• Οι αδυναµίες στη διοίκηση δυσχεραίνουν τη χάραξη κοινωνικής 

πολιτικής. Η µη λειτουργεία Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

σηµαίνει ότι τα στοιχειώδη στοιχεία όπως το ύψος των αποδοχών , η 

µέση σύνταξη δεν είναι ακόµα γνωστά 

Οι διοικητικές αυτές αδυναµίες ευθύνονται και για το χαµηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης , την απουσία πληροφόρησης , τη γραφειοκρατία και την 

αδιαφάνεια  

2.3.1   Η  γήρανση του πληθυσµού και η απήχηση στον Ελλαδικό 
χώρο. 

 

  Το δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όπως αναφέραµε 

πιο πάνω είναι αιτία του προσδόκιµο επιβίωσης, της γονιµότητας  και της  

µετανάστευσης. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα είναι ακριβώς το 

ίδιο που αντιµετωπίζει όλος ο αναπτυγµένος κόσµος. Στην Ελλάδα λοιπόν 

αντιµετωπίζουµε το ίδιο φαινόµενο µε κάποιες µικρές  διαφορές και µε 

διαφορετικές τάσεις. 

Όσον αφορά το αίτιο του προσδόκιµου επιβίωσης ένας πολύ σηµαντικός 

παράγοντας είναι η επιµήκυνση της ζωής. Η µείωση της θνησιµότητας των 

παιδιών σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια  , η πρόοδος της ιατρικής και της 
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βιολογίας και οι βελτιώσεις των συνθηκών ζωής από την εκπληκτική ανάπτυξη 

της τεχνολογίας οδήγησαν σε σηµαντικές αυξήσεις του ορίου ζωής. 

Όσον αφορά τη γονιµότητα  παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι υπάρχουν 

διάφορες διακυµάνσεις κατά την εξέλιξη των γεννήσεων από το 1921 έως το 

1993.Οι τάσεις αυτές είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα οι 

αυξοµειώσεις είναι πολύ πιο έντονες από τις υπόλοιπες χώρες . Την εξέλιξη 

αυτή µπορούµε να τη χωρίσουµε σε τρεις περιόδους.(Τήνιος (2010),) 

• Ο µεσοπόλεµος: Στη περίοδο αυτή υπάρχουν πολύ υψηλές γεννήσεις 

κυρίως για δύο λόγους. Τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανακοπή 

του µεγάλου µεταναστευτικού ρεύµατος που κυριαρχούσε πριν απο το  

1920. 

 

• Μετά το 1945 χαρακτηρίζεται η περίοδος των υψηλών γεννήσεων, 

φαίνεται χαρακτηριστικά στο σχεδιάγραµµα ότι οι γεννήσεις είναι πολύ 

υψηλότερες από τη προηγούµενο περίοδο. 

 

•  Η τρίτη  περίοδος χαρακτηρίζεται ως η περίοδος της χαµηλής 

γεννητικότητας, στην Ελλάδα αυτό βέβαια  παρατηρείτε µε λίγο 

καθυστέρηση ως προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η τάση αυτή 

ξεκινάει από το 1970 και µετά ακολουθεί ραγδαία πτώση  το 1980 .  
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∆ιάγραµµα 2.1 Εξέλιξη των γεννήσεων 1921-1991 

 

 

Όσον αφορά τη µετανάστευση µπορούµε να παρατηρήσουµε  στο παρακάτω 

διάγραµµα την ιδιορρυθµία της τη χρονική περίοδο από το 1950 έως το 

2008.Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου  η Ελλάδα ήταν µία χώρα αποστολής 

µεταναστών ενώ στη δεύτερη περίοδο το φαινόµενο αυτό αντιστράφηκε και η 

Ελλάδα µετατράπηκε σε χώρα µετανάστευσης άλλων . Από το παρακάτω 

πίνακα παρατηρούµε ότι  στη χρονική περίοδο 1945 έως 1965 µετανάστευσαν 

από την Ελλάδα περίπου 89.000 άτοµα. Ο αριθµός αυτός αυξάνεται µετά το 

1959 και κορυφώθηκε το 1965 όταν µεταναστεύσανε περίπου 120.000 άτοµα. 

Η πρώτη παλιννόστηση αρχίζει  από το 1975 έως το 1979 , 40.000 κάθε έτος 

και στο έτος 1975 είναι ο πρώτος χρόνος εισροής µεταναστών στην Ελλάδα . 

Το δεύτερο κύµα µεταναστών ξεκινάει από τα τέλη του 1980 οι γνωστοί σε 
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όλες τις αναπτυγµένες χώρες « οικονοµικοί µετανάστες».Ο αριθµός αυτός 

υπολογίζεται επισήµως στις 30.000 για κάθε ένα έτος .Ο αριθµός αυτός είναι 

πολύ µεγαλύτερος γιατί δεν συνυπολογίζεται ο αριθµός των παράνοµων 

µεταναστών. 

∆ιάγραµµα 2.2 Μετανάστευση και παλιννόστηση 1946-57 

 

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσµα να αυξάνουν το ποσοστό των  

ανθρώπων που είναι πάνω από 65 ετών ωε προς το ποσοστό ηλικίας µεταξύ 15 

έως 64 όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα. 
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∆ιάγραµµα2.3 Ποσοστό συνταξιούχων σε σχέση µε τα άτοµα ηλικίας 
15-64 
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2.3.2  Ο  ρόλος του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα. 

 

Το ελληνικό σύστηµα ασφάλισης εκτός απ’ ότι είναι κατακερµατισµένο όπως 
αναφέραµε στο κεφάλαιο 2.2  εξαιτίας του γεγονότος  ότι οι συντάξεις 
διατίθενται από πανσπερµία φορέων είναι και µονολιθικό .Το σύστηµα είναι 
µονολιθικό αφού όπως παρατηρούµε στο ακριβώς από κάτω διάγραµµα 
µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το ποσοστό υπερβαίνει το 98% από συντάξεις 
του πρώτου πυλώνα, δηλαδή τις  συντάξεις που εκ του νόµου είναι 
υποχρεωτικές . 
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∆ιάγραµµα 2.4 Ποσοστά Πυλώνων 

 

 

 

Ο προβληµατισµός για τη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος που 
αναπτύσσεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο καθώς και το ερώτηµα πως θα 
καλυφθεί το κόστος λόγω της αλλαγής του των δηµογραφικών και εργασιακών 
δεδοµένων είναι αυτό που µας απασχολεί έτσι ώστε να µην επιβαρυνθούν 
δυσανάλογα οι µελλοντικές γενεές από τη συνεχή αύξηση  του αφανούς χρέους 
.Στο παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε πόσο ανοδική είναι η 
αύξηση των δαπανών από τις κρατικές συνάξεις. 
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Πίνακας 2.2 ∆απάνες για συντάξεις δηµοσίου συστήµατος 
2007-2060 (Ποσοστά του ΑΕΠ) 

 

ΠΗΓΗ : EPC (2009,2001) 

Η Ελλάδα έχει την µεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες για τις κρατικές 

συντάξεις. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι η βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος είναι ένα σύνθετο πρόβληµα. Χρειάζεται µία σφαιρική 

µακροχρόνια προσέγγιση η οποία θα απαιτεί µία αναδιάρθρωση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος έτσι ώστε να διαµορφωθεί µία ολοκληρωµένη 

πρόταση για την επάρκεια των συντάξεων. 

Μία λύση αυτού του προβλήµατος θα µπορούσε να ήταν µία µετατόπιση του 

συστήµατος ασφάλισης προς τα µεικτά συστήµατα συνταξιοδότησης. Ο 
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δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας όπως είδαµε πιο πάνω αντιπροσωπεύουν το 

1,9% των ασφαλισµένων. Ποσοστό πάρα πολύ µικρό, σχεδόν µηδαµινό. Οπότε 

εδώ  µπορούµε να πούµε ότι δηµιουργείται ένα τεράστιο κίνητρο για αλλαγές 

και προσαρµογές που θα έχει ως αποτέλεσµα να µετατοπισθεί ένα ποσοστό 

των δαπανών προς τους συµπληρωµατικούς πυλώνες. Πρέπει να  υπάρξει µία  

υπάρξει συµπληρωµατική αποταµίευση για τις συντάξεις, µία αποταµίευση 

που θα προκύψει µόνο εάν θεσµοθετηθεί ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης και 

δοθούν συγκεκριµένα φορολογικά κίνητρα στο 2ο και 3ο Πυλώνα, αλλιώς   οι 

επόµενες γενιές θα έχουν να αντιµετωπίσουν  σοβαρότατο πρόβληµα 

επιβίωσης µε αντίκτυπο στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 

 

 

2.4.1  ∆ηµόσιο Χρέος 

Ορισµός 

∆ηµόσιο Xρέος είναι το σύνολο της οφειλής σε χρηµατικές µονάδες του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. ∆ηλαδή Κράτος, ΟΤΑ, Κοιν.Ασφ., ΝΠ∆∆ εκτός 

από ∆ΕΚΟ. Υπό την έννοια ευρύτερος δηµόσιος τοµέας συµπεριλαµβάνονται 

όλα τα επίπεδα δηµόσιας διοίκησης .Το δηµόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε 

έτος κατά το πόσο που ο ετήσιος κρατικός 

προϋπολογισµός παρουσιάζει έλλειµµα, ή αντιστρόφως µειώνεται κατά το ποσό 

που παρουσιάζει πλεόνασµα. Είναι η διαφορά που δηµιουργείται από τα έσοδα 

και τα έξοδα του κάθε Κράτους. Έσοδα θεωρούνται οι φόροι από τους πολίτες 

µίας Χώρας και έξοδα θεωρούνται π.χ οι δηµόσιες δαπάνες, η καταβολή των 

µισθών και των συντάξεων κ.α. Καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά 

της από το µεγαλύτερο µέρος των πολιτών του κράτους, δηλαδή 

των φορολογούµενων, το δηµόσιο χρέος έµµεσα είναι χρέος των 

φορολογούµενων.  

Η µέτρηση του δηµόσιου χρέους µετριέται  επί το ποσοστό του ΑΕΠ , στον 

αριθµητή βρίσκεται πάντα το συνολικό ποσό του χρέους και στο παρανοµαστή 

το συνολικό ποσό του µεγέθους του ΑΕΠ. Όσο µεγαλώνει το ποσό του ΑΕΠ 
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µειώνει το ποσοστό του χρέους άσχετα αν το χρέος σαν ποσό δεν έχει µειωθεί. 

Οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχει µια συνεχόµενη 

αύξηση του ΑΕΠ από χρόνο σε χρόνο. 

Οι κυβερνήσεις των χωρών δανείζονται από τις χρηµαταγορές και τις 

κεφαλαιαγορές µε σκοπό να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες που έχουν κάθε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος δανεισµού γίνεται µέσω των 

οµολόγων ,όταν πρόκειται η επιστροφή του κεφαλαίου να είναι µεγαλύτερη 

του έτους και µε έντοκα γραµµατεία όταν η επιστροφή του ανάλογου ποσού 

είναι να επιστραφεί σε λιγότερο από ένα έτος. Μία χώρα για να ενταχθεί στην 

ΟΝΕ θα πρέπει να έχει ποσοστό χρέους κάτω του 60% του ΑΕΠ σύµφωνα µε 

τη συνθήκη του Μάαστριχ το 1992.Ο κανόνας αυτός παρακάµφθηκε για να 

ενταχθεί στην ΟΝΕ η Ιταλία και το Βέλγιο που είχαν µεγαλύτερο ποσοστό 

χρέους από αυτό που όριζε η συνθήκη. Η Ελλάδα χάρις σε αυτή τη ρύθµιση 

εντάχθηκε στην ΟΝΕ αν και κάποιοι πιστεύουν ότι τροποποιήθηκαν κάποια 

στοιχεία για την ένταξη της.(Σηµ.Τήνιος(2011),) 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα βλέπουµε την εξέλιξη του δηµόσιου χρέους από το 

1970 έως το 2010. 
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∆ιάγραµµα 2.5 Εξέλιξη ∆ηµόσιου Χρέους 

 

 

Πηγή: http://www.capital.gr/stoupas/Article.aspx?id=961897 

 

Παρατηρούµε ότι από το 1970 έως το 1998 η τάση του ποσοστού του χρέους 

ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ  είναι ανοδική , όµως το ανώτατο ποσό του 

χρέους είναι περίπου λίγο πάνω από το 100%  ,από  το 1998 έως το 2007 

παρατηρούµε ότι το ποσοστό του χρέους έχει µία ελαφριά  καθοδική τάση που 

έχει  ως αποτέλεσµα να πέφτει και κάτω από το ποσοστό του 100%.Απο το 
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2008 και µετά παρατηρούµε µία αλµατώδης αύξηση του χρέους. Οι κυριότεροι 

λόγοι της τελευταίας αύξησης είναι ότι υπήρχε πτώση του ποσοστού του ΑΕΠ  

,υψηλά πραγµατικά επιτόκια αφού η ύφεση µείωσε το πληθωρισµό και τέλος η 

µεγάλη αύξηση του ελλείµµατος της Κυβέρνησης. 

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι η αύξηση των spreads (επιτοκίων) 

στα Ελληνικά οµόλογα σε σχέση µε τα επιτόκια δανεισµού των Γερµανικών 

οµολόγων. Ως βασική µέτρηση των επιτοκίων δανεισµού στην ΟΝΕ είναι τα 

επιτόκια των Γερµανικών οµολόγων δεκαετής λήξης . Η Γερµανική 

Κυβέρνηση δανείζεται στα 10ετή οµόλογα µε επιτόκιο 3% περίπου, οπότε 

όταν λέµε ότι τα επιτόκια δανεισµού των Ελληνικών οµολόγων είναι 300 

µονάδες βάσης εννοούµε ότι η Ελληνική κυβέρνηση δανείζεται µε 6%.Η 

Ελληνική Κυβέρνηση το 2008 δανειζόταν µε 230-280 µονάδες βάσης και τις 

σηµερινές µέρες θα δανειζόταν µε 24% αφού το spreads των Ελληνικών 

οµολόγων είναι περίπου στις 2.100 µονάδες βάσης. Από το Μάρτη του 2009 η 

Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται υπό την εποπτεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου όπου και δανείζεται από αυτό αφού θεωρητικά έχει αποκλειστεί από 

τις αγορές λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισµού. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο Χρέος παρουσιάζει µία δυναµική αφού το ποσοστό του 

χρέους ως προς του ΑΕΠ  είναι περίπου στο 158% κατά το έτος 2011 , 

ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από τη συνθήκη που ορίζει το Μαάστριχ.Το 

ποσοστό αυτό µπορεί να µειωθεί αν η ανάπτυξη είναι ταχύτερη και αν 

µειωθούν οι περιττές δηµόσιες δαπάνες.  

 

2.4.2  Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού. 

Η ανοιχτή µέθοδός συντονισµού αποφασίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

στη Λισαβόνα το 2000  και περιλαµβάνει τον καθορισµό κοινών γενικών 

στόχων και τη µετατροπή τους σε εθνικές στρατηγικές .Επίσης καθορίζει  την 

αξιολόγηση τους αυτών των σχεδίων και στρατηγικών µε άλλες κοινές 

εκθέσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
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ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των Κρατών µελών περιλαµβάνει και η 

περιοδική παρακολούθηση των παραµέτρων και µεγεθών των ασφαλιστικών 

συστηµάτων µε βάση κοινά καθορισµένους δείκτες. Η ανοιχτή µέθοδος 

συντονισµού δροµολογήθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken 

το ∆εκέµβριο του 2001 και κατέληξε σε τρεις κοινά συµφωνηµένους βασικούς 

στόχους  τους οποίους  πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα 

συστήµατα συντάξεων , κρατικά και ιδιωτικά , των Κρατών µελών. Οι τρεις 

βασικοί σκοποί περιγράφονται ακριβώς από κάτω : 

• Επάρκεια των συντάξεων. Προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών 

εισοδηµάτων συνταξιοδότησης για όλους και τη πρόσβαση τους σε ένα 

σύστηµα  συντάξεων που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους µετά το έτος 

της συνταξιοδότησης τους  να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο σ’ 

ένα λογικό βαθµό για την εξυπηρέτηση  των  φυσικών  και  

προσωπικών  τους αναγκών. 

 

• Οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος. Σκοπός εδώ είναι να 

εξασφαλίσει την οικονοµική βιωσιµότητα των δηµόσιων και ιδιωτικών 

συνταξιοδοτικών προγραµµάτων .Να ισχυροποιηθεί το συνταξιοδοτικό 

σύστηµα έτσι ώστε να είναι ικανό να ανταπεξέλθει σε διάφορες 

δηµογραφικές και οικονοµικές προκλήσεις του µέλλοντος,όπως είναι η 

γήρανση του πληθυσµού. 

 

• ∆ιαφάνεια του συστήµατος. Προυποθέτει την εξασφάλιση ότι τα 

συνταξιοδοτικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δηλαδή ότι 

είναι καλά προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

γυναικών και των ανδρών και στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

κοινωνιών . 
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Οι  τρεις βασικοί σκοποί της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού  πρέπει να 

αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και δικαιοσύνης µεταξύ  εντός 

των γενεών .(Τήνιος (2010), Ζέρβου (2009),) 

Από το 2.000 και µετά την απόφαση της Ανοιχτής Μεθόδους Συντονισµού 

αρκετές χώρες  στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύοντας στα πλαίσια αυτής της 

µεθόδου αποφάσισαν να προβούν σε διάφορες µεταρρυθµίσεις για τη 

καλύτερη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος. Οι αλλαγές αυτές 

αφορούσαν τη δοµή του κάθε συστήµατος , αυξάνοντας το όριο εξόδου από 

την αγορά εργασίας δίνοντας διάφορα κίνητρα για την παραµονή τους στον 

εργασιακό χώρο. Στην Ελλάδα το σύστηµα άλλαξε µε τον Ν.3863/10. Ο 

νόµος αυτός ήταν ένα από τα πρώτα µέτρα που προέβλεπε το Μνηµόνιο 

σε συνεργασία µε την Ελληνική Κυβέρνηση  που ψηφίστηκε τον Ιούλιο 

του 2010. Ο βασικός  στόχος του συγκεκριµένου νόµου είναι η 

µακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, με βασική 

προτεραιότητα την αύξηση της συμμετοχής του ποσοστού στην αγορά 

εργασίας. Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των δαπανών  

για συντάξεις. Κάποιες σημαντικές αλλαγές αυτής της μεταρρύθμισης 

αφορούν: 

• Ηλικία συνταξιοδότησης. Πλέον απαιτούνται 40 χρόνια 

εισφοράς για πλήρη σύνταξη και η ελάχιστη ηλικία για να 

συνταξιοδοτηθεί κάποιος είναι τα 60 έτη σε αντίθεση με το 

παλαιό σύστημα που μπορούσε κάποιος να αποσυρθεί πολύ 

νωρίτερα από αυτή την ηλικία. 

• Ποσοστά αναπλήρωσης. Δημιουργούνται κίνητρα παραμονής 

στην εργασία επειδή η αναπλήρωση αυξάνεται αναλογικά με 

τον εργασιακό βίο κάθε ασφαλισμένου και προτείνονται νέα  

σχήματα ποσοστών αναπλήρωσης  μειωμένα βέβαια σε 
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σύγκριση με τα παλαιά που θα ισχύουν για όλους τους 

εργαζομένους για κάθε ταμείο. 

• Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ο νέος νόμος ζητάει την 

επανεξέταση των προϋποθέσεων για την συγκεκριμένη 

κατηγορία ασφάλισης για να μειωθούν οι περιπτώσεις που 

ανήκουν σε αυτήν. 

• Υπολογισμός ασφαλιστέου εισοδήματος. Πλέον το πόσο της 

σύνταξης που λαμβάνει κάποιος θα εξαρτάται από όλο το 

μήκος της εργασιακής ζωής του και όχι  τα καλύτερα 5 χρόνια 

από τα τελευταία 10 αντίστοιχα. 

• Απλούστευση. Η καινούρια μεταρρύθμιση προχώρησε σε 

ενσωμάτωση δεκατριών ασφαλιστικών ταμείων σε τρία. 

Συγκεκριμένα για αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό 

τομέα, τους αυτοτελούς απασχολούμενους και τις λοιπές 

κατηγορίες εργαζομένων τους ενσωμάτωσε σε ένα 

ασφαλιστικό ταμείο. 

• Τιμαριθμοποίηση συντάξεων. Θα αναπροσαρμόζονται οι 

συντάξεις με το νέο νόμο σύμφωνα με τον πληθωρισμό και 

όχι βάσει της εξέλιξης των μισθών όπως γίνεται σήμερα. 

• Δικλίδα ασφαλείας. Εάν δεν καταφέρουν όλες αυτές οι 

αλλαγές την επίτευξη του στόχου ώστε να μειώσουν τις 

μονάδες των συνταξιοδοτικών δαπανών στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα τότε θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση για 

επιπλέον διορθωτικές κινήσεις στην βασική και επικουρική 

σύνταξη.  

Πηγή: IMF 2010 
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
(2009,2012).ΑΠΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούµαστε µε  θέµατα που αφορούν την πρόβλεψη του 

πληθυσµού, την γονιµότητα, το προσδόκιµο ζωής, την µετανάστευση και την 

απασχόληση, δηλαδή όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις  συντάξεις .Η 

γήρανση του πληθυσµού είναι ένα από τα δηµογραφικά φαινόµενα που µας 

απασχολεί τα τελευταία έτη και εµείς θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε και 

να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα αυτού του φαινόµενου και πως επηρεάζουν 

τα συνταξιοδοτικά συστήµατα των διαφόρων χωρών µέσω των παρακάτω 

προβολών. Σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τις προβολές 

2009 για όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συντάξεις και σε δεύτερη 

φάση θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 

προβολών του 2009 και του 2012.Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι προβολές 

του 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε προπαρασκευαστικό στάδιο. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι και στις δύο προβολές η ανάλυση τους αφορά 

τις δαπάνες προβολών και όχι των εισφορών. 
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3.1 Πρόβλεψη πληθυσµού  

Η πρόβλεψη του πληθυσµού  για τα επόµενα 50 χρόνια  είναι ένα από τα 

δυσκολότερα καθήκοντα που µπορεί κάποιος να αναλάβει . Ως προς τους 

δηµογραφικούς παράγοντες θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι υπόκεινται σε 

πολύ µικρή  µεταβλητότητα ίσως και µηδαµινή έναντι των οικονοµικών 

παραγόντων για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Στις δαπάνες προβολών µπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι οι µεταβλητές παραµένουν σταθερές για την 

µακροοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιείται. Η πρόβλεψη του 

πληθυσµού που ονοµάζεται EUROPOP 2008 και EUROPOP 2010 

πραγµατοποιείται για 27 ευρωπαϊκές χώρες βασιζόµενη σε υποθέσεις για 

µελλοντικές τάσεις στην γονιµότητα, το προσδόκιµο όριο ζωής και την 

µετανάστευση (Ageing Report, 2009,2012).  

Στο σηµείο αυτό θα µελετήσουµε τις δαπάνες προβολών από το   Ageing 

Report του  2009 και του 2012 να δούµε αν έχουµε οµοιότητες , αν έχουν 

διαφορές και στο τέλος να προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα 

τους. Θα εξετάσουµε τις σχέσεις εξαρτήσεων των διαφόρων ηλικιακών 

κλάσεων, το ποσοστό της καθαρής µετανάστευσης , του προσδόκιµου ορίου 

ζωής. 

Ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαφύλαξη της 

διατηρισιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών . Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι διάφορες αναλύσεις και 

προβολές που αφορούν τις µελλοντικές προκλήσεις στη δηµοσιονοµική 

πολιτική. Η µελέτη του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού είναι µία 
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από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέσα από αυτές τις 

αναλύσεις και  προβολές  προσπαθεί να δώσει έµφαση στις συνέπειες αυτού 

του φαινοµένου. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν για το πως το 

βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των ηλικιωµένων. 

Η σοβαρότητα λοιπόν του προβλήµατος εξαρτάται από τη κάθε χώρα 

ξεχωριστά για το πως µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις δηµογραφικές 

προκλήσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία χρόνια. 

3.1.1. Γονιµότητα  

Η γονιµότητα έχει µειωθεί απότοµα τις τελευταίες δεκαετίας. Ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο µέσος αριθµός γεννήσεων 

ανά γυναίκα έχει πέσει από το υψηλό των 2,5 γεννήσεων ανά γυναίκα (baby 

boom ) στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960 (η κορύφωση αυτή βέβαια 

στη δεκαετία του 50 και του 60 δεν µπορεί να  θεωρηθεί κάτι το συνηθισµένο, 

δεν είναι στην ουσία   προποµπός για το κοντινό µέλλον)  κάτω από το επίπεδο 

αναπλήρωσης των 2,1 γεννήσεων ανά γυναίκα που χρειάζεται έτσι ώστε κάθε 

γενιά να αναπληρώνει πλήρως  τον εαυτό της (Ageing Report, 2009).  Τα 

χαµηλά αυτά επίπεδα γονιµότητας για δεκαετίες έχουν  προκαλέσει την 

γήρανση  του πληθυσµού καθώς µικρότερος αριθµός γεννήσεων σηµαίνει 

µειωµένος αριθµός παιδιών και ενηλίκων παραγωγικής ηλικίας. Φυσικά εδώ 

πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιµου ζωής όπως θα 
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δούµε στην επόµενη ενότητα που έχει ως αποτέλεσµα την µακροβιότητα του 

πληθυσµού.  

Μάλιστα οι συνολικοί δείκτες γονιµότητας είναι πιο κάτω από το όριο 

αναπλήρωσης σε όλα τα κράτη – µέλη αλλά ο ρυθµός µείωσης διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα σε µερικές χώρες η µείωση αυτή του δείκτη 

γονιµότητα παρουσιάστηκε  στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ενώ σε άλλες 

πραγµατοποιήθηκε στη δεκαετία του 90 και το 2000. Η αναβολή της γέννησης 

του πρώτου παιδιού είναι υπεύθυνη για την συνολική µείωση του δείκτη 

γονιµότητας στο µεγαλύτερο βαθµό. Συνοδεύεται όµως από την αύξηση του 

µεριδίου των παιδιών χωρίς αδέρφια και από υψηλότερο ποσοστό γυναικών 

στην ηλικία των 30 και 40 χωρίς παιδιά.  

Σε µερικά κράτη – µέλη ο δείκτης γονιµότητας είναι πάνω από 1,8 όπως στην 

∆ανία, την Γαλλία, την Ιρλανδία, την Φιλανδία, την Σουηδία και την Βρετανία. 

Στην αντίθετη όχθη βρίσκονται κράτη µε πολύ χαµηλό δείκτη γονιµότητας, 

κάτω από 1,4 ανά γυναίκα. Μερικά από αυτά τα κράτη είναι η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η 

Ουγγαρία, η Αυστρία, η  Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. 

Επιπλέον πρόσφατες τάσεις για τον δείκτη γονιµότητας  από το 2000 

διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών.  

Επιπλέον ο δείκτης γονιµότητας παρουσιάζει διαφορετικές τάσεις µεταξύ των 

µελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το 2000. Για παράδειγµα 

ο  δείκτης γονιµότητας έχει φθίνουσα πορεία στην Γερµανία, την Κύπρο, την 
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Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την 

Ρουµανία και την Σλοβακία. Από την άλλη υπάρχουν πρόσφατες αυξήσεις στο 

δείκτη γονιµότητας σε ένα µεγάλο πλήθος χωρών όπως η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η ∆ανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Φιλανδία, η 

Σουηδία και η Βρετανία.  

Στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαµορφώσουν τις 

µελλοντικές τάσεις στο δείκτη γονιµότητας. Για παράδειγµα η τάση για το 

ιδανικό πλήθος της οικογένειας και η δύναµη της επιθυµίας για την απόκτηση 

παιδιών  σε σχέση µε άλλους στόχους στη ζωή, η τάση στην εκπαίδευση και 

στην εργασία, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι µακροπρόθεσµες συνθήκες 

όπως οι εγκαταστάσεις για τα παιδιά, η στέγαση, η σταθερότητα των 

συντρόφων και οι βιοµετρικές συνθήκες θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του.  

Ας προχωρήσουµε πλέον σε µερικές υποθέσεις που διατυπώνονται στην 

µελέτη EUROP2008  σε σχέση µε τον δείκτη γονιµότητας. Έτσι λοιπόν η 

ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία υποθέτει / ελπίζει ότι η αναβολή για την 

γέννηση του πρώτου παιδιού θα µειωθεί µε αποτέλεσµα ο δείκτης γονιµότητας 

να αρχίσει να αυξάνεται. Μέχρι το 2060 εκτιµάται µια µετριοπαθής ανάταση 

του δείκτη γονιµότητας θα λάβει µέρος. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο δείκτης 

γονιµότητας θα αυξηθεί από τις 1,54 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2008 σε 1,60 

γεννήσεις το 2030 και περαιτέρω ακόµα το 2060, κοντά στο 1,64. Αυτό 

φαίνεται  ξεκάθαρα στο παρακάτω γράφηµα.  
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∆ιάγραµµα 3.1 Πρόβλεψη των δεικτών γονιµότητας, αριθµός 
γεννήσεων ανά γυναίκα 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση , EUROPOP 2008 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι στο  µεγαλύτερο πλήθος των χωρών υπάρχει αύξηση του 

δείκτη γονιµότητας ενώ στις υπόλοιπες υπάρχει σταθερότητα.  

Στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή µια παρόµοια αύξηση λαµβάνει µέρος, από 

1,55 γεννήσεις το 2008 θα φθάσουν στις 1,67 γεννήσεις το 2060. Σύµφωνα µε 

αυτή την πρόβλεψη ο συνολικός δείκτης γονιµότητας θα αυξηθεί σε όλα τα 

κράτη µέλη µε την εξαίρεση της Ιρλανδίας και της Γαλλίας στις οποίες θα 
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µειωθεί αλλά θα παραµείνει πάνω από 1,85 ενώ στην ∆ανία, την Φιλανδία, την 

Σουηδία και την Βρετανία θα παραµείνει σταθερός. Εποµένως ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας θα παραµείνει κάτω από το όριο αναπλήρωσης σε όλες τις 

χώρες για την περίοδο µέχρι το 2060 καθώς η ανοδική πορεία που υποθέτουµε 

είναι συντηρητική. Όσον αφορά τις µεγαλύτερες αυξήσεις στο δείκτη 

γονιµότητας προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στην Σλοβακία, την 

Πολωνία, την Ρουµανία και την Σλοβενία οι οποίες έχουν τους χαµηλότερους 

δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2008. Η αύξηση προβλέπεται να 

πραγµατοποιηθεί βαθµιαία µε ρυθµούς σε αυτές τις χώρες που προσεγγίζουν 

τον µέσο όρο της Ε.Ε. για το έτος 2060.  

Όσον αφορά το EUROP2010 που ακολουθεί ακριβώς από κάτω παρατηρούµε 

ότι οι οµοιότητες είναι πάρα πολλές ως προς το δείκτη γονιµότητας της κάθε 

γυναίκας στηη κάθε χώρα . Η µέση αύξηση στην Ευρωπαϊκή ζώνη είναι 0,12 

ενώ στις 27 χώρες της Ευρωζώνης  είναι 0,11.Οι χώρες που θα φτάσουν να 

έχουν πάνω από 1,80 δείκτη γονιµότητας είναι οι ίδιες που ήταν και το 2008 

στην αντίστοιχη πρόβλεψη. ∆ηλαδή είναι η Σουηδία, η Γαλλία , η Ιρλανδία , η 

Αγγλία , η ∆ανία και η Φιλανδία. 

Η ελαφρώς ανάπτυξη της γονιµότητας επιδεινώνει τη κατάσταση διότι θα 

αυξηθεί το ποσοστό της ηλικιακής κλάσης κάτω των 25 ετών δηλαδή µέχρι την 

ηλικία εισαγωγής στο εργασιακό περιβάλλον. 
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3.2 Προσδόκιµο ζωής  

Ένα άλλος σηµαντικός τοµέας είναι το προσδόκιµο όριο ζωής το οποίο 

εξετάζουµε στην παρούσα ενότητα.  Για πολύ µεγάλες χρονικές περιόδους το 

προσδόκιµο όριο ζωής έχει αυξηθεί στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές αυξήσεις στο 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα κράτη  µέλη και ειδικότερα στις γυναίκες. Οι 

αυξήσεις αυτές είναι περισσότερο εµφανείς στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή. 

Το αποτέλεσµα των αυξήσεων αυτών είναι η αύξηση του ποσοστού των 

ηλικιωµένων ανθρώπων σε σχέση µε τα παιδιά ή των ενηλίκων που βρίσκονται 

στην παραγωγική τους ηλικία. Μάλιστα το ποσοστό αυτό αυξάνει ακόµα 

περισσότερο και από την σηµαντική µείωση της γονιµότητας κατά την 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχουν 

δείκτες για το προσδόκιµο όριο ζωής. Ο ένας αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

κατά την γέννηση του ατόµου και ο άλλος αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

στην ηλικία των 65 ετών.  

Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι µεταξύ των χωρών η αύξηση του  

προσδόκιµου ορίου ζωής διαφοροποιείται µεταξύ του 1980 και του 2000. Οι 

γυναίκες έχουν κερδίσει πάνω από 5 έτη στην Γερµανία, την Ιταλία, το 

Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Μικρότερες 

αυξήσεις κάτω από τα 2,5 έτη παρατηρήθηκαν στην Βουλγαρία, την ∆ανία, 

την Εσθονία, την Λιθουανία και την Ολλανδία. Για την ίδια περίοδο το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες έχει αυξηθεί  κατά 5 έτη τουλάχιστον 

στην Γερµανία, την Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την 

Αυστρία, την Πορτογαλία, την Φιλανδία και την Βρετανία ενώ αυξήσεις κάτω 

από τα δύο έτη πραγµατοποιήθηκαν στην Βουλγαρία, την Εσθονία, την 

Ελλάδα, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Ρουµανία και την Σλοβακία.    

 Το 2006 το προσδόκιµο όριο ζωής για τις γυναίκες κινείται από τα 76,2 έτη 

στη Ρουµανία µέχρι τα 84,4 έτη στην Ισπανία και την Γαλλία ενώ για τους 

άνδρες κινείται από τα 65,3 έτη στην Λιθουανία µέχρι τα 78,8 έτη στην Κύπρο 

και την Σουηδία. Σε αντίθεση µε παλιότερες προβλέψεις η µελέτη του 
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EUROP2008 υποθέτει αύξηση στο προσδόκιµο όριο ζωής όπου οι βελτιώσεις 

στην θνησιµότητα προέρχονται από τις µεγαλύτερες ηλικίες.  

Κάποιες σηµαντικές αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής µπορεί να 

διατηρηθούν για την περίοδο πρόβλεψης παρόλο τον µεγάλο βαθµό 

διαφοροποίησης µεταξύ των κρατών – µελών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες θα αυξηθεί κατά 8,4 έτη για την 

προβλεπόµενη περίοδο, από τα 76 το 2008 θα πάει στα 84,5 έτη το 2060. Για 

τις γυναίκες η αύξηση αυτή θα είναι κατά 6,9 έτη, από τα 82 έτη το 2008 θα 

φθάσει τα 89 έτη το 2060. Φαίνεται ότι υπάρχει µια συνέχεις στη προσέγγιση 

του προσδόκιµου ορίου ζωής µεταξύ των δύο φύλων.   

Οι µεγαλύτερες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση και για 

τα δύο φύλα προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί στα νέα κράτη – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσδόκιµο όριο ζωής το 2008 έχει την χαµηλότερη 

τιµή στην Εσθονία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Σλοβακία, την Πολωνία, 

την Βουλγαρία και την Ρουµανία και κινείται από τα 66 έως τα 71 έτη. 

Μερικές πολύ µεγάλες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής συµβαίνουν σε 

κάποιες από τις χώρες αυτές µε αύξηση από 12 έως τα 14,5 έτη, την 

µεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά µέχρι το 2060 το 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα νέα µέλη και ειδικότερα για τους άνδρες θα 

παραµείνουν χαµηλότερα του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 

εξαίρεση της Κύπρου.  
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∆ιάγραµµα 3.2 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τους 
άνδρες 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση-EUROPOP2008 

 

∆ιάγραµµα 3.3 

 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση –EUROPOP2008 
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Παρατηρούµε ότι η µεταβλητότητα του προσδόκιµου ορίου ζωής για τα κράτη 

– µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπιέζεται κατά την διάρκεια του χρόνου 

από 13,1 έτη το 2008 κατά την γέννηση για τους άνδρες (Σουηδία 79 έτη και 

Λιθουανία 65 έτη) σε 5 έτη το 2060 (85,5 έτη στην Ιταλία µε 80,4 έτη στην 

Λιθουανία). Για τις γυναίκες η µείωση της διαφοράς στο προσδόκιµο όριο 

ζωής είναι µικρότερη, από 7,7 έτη το 2008 (84,3 έτη στη Γαλλία και 76,6 έτη 

στη Ρουµανία) σε 4,1 έτη το 2060 (90,1 έτη στη Γαλλία και 86,5 έτη στη 

Βουλγαρία).  

Στην  Ευρωπαϊκή Ένωση το προσδόκιµο όριο ζωής των 65 ετών αναµένεται να 

αυξηθεί κατά 5,5 έτη για τους άνδρες και κατά 5 έτη για τις γυναίκες για τη 

προβλεπόµενη περίοδο. Το 2060 το προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 

ετών θα φθάσει τα  21,8 έτη για τους άνδρες και τα 25,1 έτη για τις γυναίκες 

σύµφωνα µε την πρόβλεψη. Η διαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής µεταξύ 

ανδρών και γυναικών το 2060 αναµένεται να είναι 3,3 έτη, µικρότερη των 4,5 

ετών για το προσδόκιµο όριο ζωής στη γέννηση.  

∆ιάγραµµα 3.4  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τους άνδρες 

 

 

Πηγή : Ευρωπαική Ένωση- EUROPOP 2008 
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∆ιάγραµµα 3.5  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

 

3.3 Μετανάστευση  

 

Όσον αφορά το θέµα της µετανάστευσης οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει 

σταδιακά τόποι προορισµού µεταναστών. Πρόσφατα οι νότια Ευρωπαϊκές 

χώρες έγιναν ξεκάθαρα χώρες υποδοχής µεταναστών ενώ οι χώρες της 

κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης είναι σήµερα χώρες υποδοχής αλλά και 

προέλευσης των µεταναστών..  

Όσον αφορά την µεταβλητότητα των καθαρών εισροών για τους µετανάστες 

ανάµεσα στις χώρες αυτή είναι τεράστια. Παραδοσιακά η Γερµανία, η Γαλλία 

και η Βρετανία καταγράφουν το µεγαλύτερο πλήθος αφίξεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά υπάρχει µια πρόσφατη µεγάλη αύξηση  στην Ιταλία, την Ισπανία 
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και την Ιρλανδία οι οποίες από χώρες προέλευσης των µεταναστών έχουν γίνει 

χώρες υποδοχής των µεταναστών. Οι µελλοντικές τάσεις στην µετανάστευση 

είναι ίσως το δυσκολότερο που µπορεί να προβλεφθεί καθώς εξαρτώνται από 

µελλοντικά γεγονότα σε όλο τον κόσµο όπως οι οικονοµικοί,  κοινωνικοί, 

οικογενειακοί  και πολιτικοί παράγοντες.  Στην πραγµατικότητα οι δυνάµεις 

που επηρεάζουν την µετανάστευση µπορεί να αναγνωριστούν ως εξής: 

αλλαγές στις χώρες προέλευσης των µεταναστών, οι τάσεις που επικρατούν για 

την εικόνα των χωρών υποδοχής, κόστη µετανάστευσης και η δυνατότητα 

ελέγχου µη καταγεγραµµένων µεταναστών.   

Κάποιες υποθέσεις που πρέπει να ειπωθούν σε σχέση µε την µετανάστευση 

είναι οι παρακάτω: για την περίοδο πρόβλεψης οι ετήσιες καθαρές εισροές 

προστίθενται στο αθροιστικό µεταναστευτικό πλήθος των 59 εκατοµµυρίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλη την περίοδο πρόβλεψης ενώ ο κύριος όγκος 

των µεταναστών συγκεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή ζώνη  είναι 46,2 

εκατοµµύρια άνθρωποι. Η αυξανόµενη τάση αναµένεται να εξασθενήσει κατά 

την περίοδο πρόβλεψης  από το 1.680.000 ανθρώπους το 2008 (ισοδυναµεί µε 

το 0,33% του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε 980.000 ανθρώπους το 

2020 και έπειτα σε 800.00 άτοµα το 2060 (το 0,16% του πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι καθαρές µεταναστευτικές εισροές προβλέπεται να 

συγκεντρωθούν σε µερικές χώρες προορισµού όπως  η Ιταλία (12 εκατοµµύρια 

αθροιστικά µέχρι το 2060), η Ισπανία (11,6 εκατοµµύρια), η Γερµανία (8,2 

εκατοµµύρια) και η Βρετανία (7,8 εκατοµµύρια). Ποσοστιαία οι αθροιστικές 

καθαρές εισροές αντιστοιχούν στο 12% του συνολικού πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2008 και πάνω από το 20% για κράτη µέλη 

όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Λουξεµβούργο και η 

Κύπρος. Για τις περισσότερες χώρες που έχουν την εµπειρία των  εκροών 

τώρα, δηλαδή είναι χώρες από όπου φεύγουν οι µετανάστες (η Εσθονία, η 

Λιθουανία, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία) προβλέπεται ότι αυτό 

πρόκειται να αλλάξει τις επόµενες δεκαετίες.  
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∆ιάγραµµα 3.6  Σωρευτική Προβλεπόµενη  µετανάστευση ως % 
2008-2060 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πληθυσµιακή πρόβλεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

σύνολο της ο πληθυσµός της θα είναι ελαφρώς µεγαλύτερος  το 2060 από ότι 

είναι τώρα αλλά σηµαντικά γερασµένος. Ο συνολικός πληθυσµός προβλέπεται 

ότι θα αυξηθεί από 495,4 εκατοµµύρια το 2008 κατά 5% το 2035, δηλαδή θα 

είναι 520,1 εκατοµµύρια. Από εκεί και ύστερα ο πληθυσµός θα µειωθεί κατά 

3% περίπου. Ταυτόχρονα οι µισές περίπου χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

εµφανίζουν αύξηση για την προβλεπόµενη περίοδο ενώ ο πληθυσµός για τις 

άλλες µισές θα µειώνεται από 13% έως 25% µε την εξαίρεση της Ελλάδας, της 

Ιταλίας κα της Μάλτας µε µειώσεις στο σύνολο του πληθυσµού κατά 1% 

περίπου.  

Όµως µια πιο σηµαντική εξέλιξη από τον πληθυσµιακό όγκο είναι η εξέλιξη 

στην ηλικιακή κατανοµή. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του πληθυσµού για 
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την προβλεπόµενη περίοδο είναι η γήρανση του. Εµφανίζεται ξεκάθαρα στα 

παρακάτω γραφήµατα τύπου πυραµίδας. Οι ηλικιωµένοι άνθρωποι θα 

αντιστοιχούν σε ένα µεγάλο µερίδιο του πληθυσµού σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις. Αυτό οφείλεται στο ότι το προσδόκιµο ζωής αναµένεται να 

διατηρηθεί αλλά και να αυξηθεί κατά την προβλεπόµενη περίοδο.  Έτσι καθώς 

οι ηλικιωµένοι γίνονται περισσότεροι το πάνω µέρος της πυραµίδας γίνεται 

µεγαλύτερο. Την ίδια στιγµή η βάση της ηλικιακής πυραµίδας γίνεται 

µικρότερη λόγω των χαµηλών ρυθµών γεννήσεων που οδηγεί το µερίδιο των 

νέων ηλικιών σε συρρίκνωση. Συνέπεια αυτών είναι η ηλικιακή πυραµίδα 

βαθµιαία αλλάζει από πυραµίδα σε ορθογώνιο.  

Μια άλλη ένδειξη της γήρανσης του πληθυσµού είναι η αλλαγή στη 

προβλεπόµενη ηλικιακή διάµεσο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηλικιακή 

διάµεσος θα αυξηθεί από τα 40,4 έτη το 2008 στα 47,9 έτη το 2060. Η 

διαδικασία γήρανσης µπορεί να χαρακτηριστεί ως γήρανση από την κορυφή 

της πυραµίδας καθώς καταλήγει σε αυξηµένες προβλέψεις για την διάρκεια 

ζωής παρόλο την πρόβλεψη για καθαρές εισροές µεταναστών  και κάποια 

µείωση της γονιµότητας.  
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∆ιάγραµµα 3.7 Πρόβλεψη για το σύνολο του πληθυσµού σε απόλυτες 
και ποσοστιαίες µεταβολές για την περίοδο 2008-2060  

 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πρόβλεψη ο αριθµός των παιδιών θα µειωθεί βαθµιαία από το 

2020 και µετά. Ο ενεργός πληθυσµός θα φθάσει στο µέγιστο του το 2020 και 

αναµένεται να µειωθεί σταθερά από εκεί και πέρα. Θα µειωθεί κατά 15% στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη περίοδο. Παρόλα αυτά όµως ο 

ενεργός πληθυσµός προβλέπεται να αυξηθεί σε 7 µέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Σουηδία και η 

Βρετανία).  

Ο µεγαλύτερα ηλικιακά πληθυσµός, πάνω από τα 65 έτη θα αυξηθεί σηµαντικά 

κατά την προβλεπόµενη περίοδο. Το πλήθος τους σχεδόν θα διπλασιαστεί, από 

τα 85 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 151 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τον αριθµό των ατόµων σε πολύ µεγάλη 

ηλικία, άνω των 80 ετών και πάνω αναµένεται να αυξηθεί ακόµα περισσότερο, 

από τα 22 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 61 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν θα τριπλασιαστεί κατά την προβλεπόµενη 

περίοδο.  
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∆ιάγραµµα3.8 Πληθυσµιακές πυραµίδες (σε χιλιάδες) για τα έτη 2008 
έως 2060, EU27 
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Πίνακας  3.1 

Κορύφωση του συνολικού και του εργάσιµου ηλικιακού 
πληθυσµού 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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∆ιάγραµµα 3.9 Εκτιµώµενη αλλαγή στη παιδική και εργασιακή 
ηλικία  του πληθυσµού (% αλλαγή για την περίοδο 2008 – 2060) 

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.10 Εκτιμώμενη αλλαγή στην ηλικία του 65+ και 80+ του 

πληθυσμού(%αλλαγή για την περίοδο 2008-

2060)

Π

ηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Το µέγεθος των αλλαγών στο µερίδιο διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις θα κάνει πολύ δύσκολη την αναγνώριση, σύγκριση 

του πληθυσµού το 2060 σε σχέση µε σήµερα. Το 2008 το πλήθος των παιδιών 

είναι 3,5 φορές µεγαλύτερο από το πλήθος των ηλικιωµένων άνω των 80 ετών. 

Το 2060 τα παιδιά ακόµα θα ξεπερνάνε σε πλήθος   τους ηλικιωµένους άνω 

των 80 ετών αλλά µε πολύ µικρή διαφορά. Το πλήθος των ηλικιωµένων θα 
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αντιστοιχεί στο 80% του πλήθους των παιδιών. Σήµερα το πλήθος των 

ανθρώπων πάνω από 65 ετών ήδη ξεπερνάει το πλήθος των παιδιών αλλά είναι 

σχετικά κοντά ακόµα. Το 2060 ο αριθµός των ηλικιωµένων θα είναι διπλάσιος 

από τον αριθµό των παιδιών. Ακόµα κάτι αξιοπρόσεκτο στοιχείο της γήρανσης 

του πληθυσµού είναι η σταδιακή γήρανση των ηλικιωµένων καθώς οι 

ηλικιωµένοι αυξάνουν γρηγορότερα από κάθε άλλο κοµµάτι του ηλικιακού 

πληθυσµού.  

∆ιάγραµµα 3.11 Εκτίµηση του πληθυσµού  σε χιλιάδες 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Οι αλλαγές αυτές αναπαρίστανται στο µειούµενο µερίδιο του ενεργά ηλικιακού 

πληθυσµού και στο αυξανόµενο µερίδιο του ηλικιωµένου πληθυσµού. Το 

ποσοστό των παιδιών κάτω από 15 ετών προβλέπεται να παραµείνει σχεδόν 

σταθερό  µέχρι το 2060 στην Ε.Ε27 και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ευρωζώνης. Όσοι είναι 65 ετών και άνω θα αντιστοιχούν σε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό το 2060, το 30% του πληθυσµού, και µεταξύ αυτών που είναι άνω 

των 80 ετών θα αντιστοιχούν στο 12%, πολύ κοντά στο 14% των παιδιών.  
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∆ιάγραµµα 3.12 Εκτίµηση των αλλαγών στη δοµή του πληθυσµού για 
τις κύριες ηλικιακές οµάδες, EU27 (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Καθώς η µείωση του ποσοστού που αφορά τον ενεργό πληθυσµό και η αύξηση 

στο ποσοστό των ηλικιωµένων επηρεάζει το ποσοστό των εξαρτώµενων 

ανθρώπων σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό. Ο λόγος των ηλικιωµένων που 

εξαρτώνται ο οποίο ςυπολογίζεται ως ο λόγος των ανθρώπων άνω των 65 ετών 

και άνω σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί 

από το 25,4% στο 53,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη 

περίοδο. Η µεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται ότι θα συµβεί κατά την περίοδο 

2012 έως το 2035 όπου θα υπάρχει για κάθε έτος 2% αύξηση. Αυτό σηµαίνει 

ότι η ΕΕ θα µετακινηθεί από τον λόγο των τεσσάρων εργαζόµενων ανθρώπων 

για κάθε εξαρτώµενο άτοµο άνω των 65 ετών στον λόγο 2 προς 1.  

Ο λόγος εξάρτησης των ηλικιωµένων που υπολογίζεται ως αριθµός των 

ατόµων άνω των 80 ετών διαιρεµένο µε το πλήθος του ενεργού πληθυσµού 

αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο από τρεις φορές από 6,5% στο 22% για 

την προβλεπόµενη περίοδο. Η προσθήκη του αριθµού των παιδιών στους 

υπολογισµούς καταλήγει σε µεγαλύτερη αύξηση στον λόγο των εξαρτώµενων 

ανθρώπων προς τον ενεργό πληθυσµό.  Ο συνολικός λόγος των εξαρτώµενων 
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ανθρώπων που περιλαµβάνει τα παιδιά κάτω των 15 ετών και τους 

ηλικιωµένους άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον πληθυσµό από 15 έως 64 ετών 

προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 30 µονάδες, από το 48,7% στο 78,5%.  

Διάγραμμα 3.13 Ο λόγος εξάρτησης των ατόμων άνω των 65 ετών σε 

σχέση με τον εργαζόμενο πληθυσμό 

(%)

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.14 Ο λόγος εξάρτησης των ατόµων άνω των 80 ετών σε 
σχέση µε τον εργαζόµενο πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

∆ιάγραµµα 3.15 Ο λόγος εξάρτησης των παιδιών κάτω των 15 ετών 
και των ατόµων άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον εργαζόµενο 
πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.16 Αλλαγές στο σύνολο του πληθυσµού, φυσική εξέλιξη 
και καθαρές εισροές λόγω µετανάστευσης (σε χιλιάδες)  

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.4 Απασχόληση  

Για το θέµα της απασχόλησης παρατηρούµε ότι υπάρχει µια ανοδική 

µετακίνηση των ποσοστών απασχόλησης για τις ηλικιακές οµάδες άνω των 45 

κυρίως και κυρίως για τις γυναίκες ενώ για τις νεαρές ηλικίες τα ποσοστά 

παραµένουν σταθερά ή αυξάνονται ελάχιστα µε το πέρασµα του χρόνου. Το 

συνολικό ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες από 15 έως 64 ετών στην 

EU27 αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,6 ποσοστιαίες µονάδες  για την περίοδο 

2007 έως 2060 (από 70,6% το 2007 θα καταλήξει στο 74,1% το 2060). Για την 

περιοχή της ευρωζώνης µια παρόµοια αύξηση αναµένεται  από το 70,8% το 

2007 στο 74,5% το 2060. Για την ηλικιακή οµάδα των 15 έως 71 ετών τα 

τρέχοντα και τα προβλεπόµενα ποσοστά απασχόλησης της αύξησης είναι 

µικρότερα. Σχεδόν όλη η αύξηση προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι το 

2020. Παρόλα αυτά από το 2020 µέχρι το 2060 το συνολικό εργατικό δυναµικό 

αναµένεται να µειωθεί κατά 13,6% που ισοδυναµεί σε 33 εκατοµµύρια άτοµα 
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(24,4 εκατοµµύρια αν συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007)  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθώς η θετική τάση στη γυναικεία απασχόληση αντιστρέφεται ενώ 

επιπλέον και η ανδρική απασχόληση µειώνεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

αναµενόµενη πτώση στο εργατικό δυναµικό µεταξύ του 2020 και του 2060 

είναι 12,6% που ισοδυναµεί σε 20,4 εκατοµµύρια άτοµα (13 εκατοµµύρια αν 

συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007).  

∆ιάγραµµα 3.17  Ποσοστά απασχόλησης  

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.18 Ποσοστά απασχόλησης ανά φύλο για την περίοδο 

2007-

2060

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 

 

 

3.5 Η επίδραση της γήρανσης στις δηµόσιες δαπάνες  

Στο  γράφηµα 20 παρατηρούµε την αύξηση των δηµοσίων δαπανών, 

συντάξεις, υγεία, µακροπρόθεσµη φροντίδα, εκπαίδευση και επιδόµατα 

ανέργων µεταξύ του 2007 κα του 2060. Στην Ευρωπαϊκή ένωση ως σύνολο 

αλλά και στην ευρωπαϊκή ζώνη το κόστος της γήρανσης είναι 4,75% και 

5,25% αντίστοιχα ως ποσοστό του ΑΕΠ για την περίοδο µέχρι το 2060. Η 

µεγαλύτερη αύξηση σχετίζεται µε τις συντάξεις καθώς αυξάνουν κατά 2,5% 

και 2,75% του ΑΕΠ αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την Ευρωπαϊκή ζώνη.  Η υγεία και η µακροπρόθεσµη φροντίδα αυξάνουν κατά 

1,5% και 1% του ΑΕΠ αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή  Ένωση και την 



78 

 

ευρωζώνη. Τέλος η εκπαίδευση και τα επιδόµατα ανεργίας αναµένεται να 

µειωθούν κατά 0,25% του ΑΕΠ.   

  

 ∆ιάγραµµα 3.19 Το κόστος της γήρανσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
EU27 

 

Πηγή: Euro stat, Europop2008 

Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι η µεγάλη ποικιλία µεταξύ των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η επίδραση της γήρανσης είναι διαφορετική 

από χώρα σε χώρα. Συγκεκριµένα χωρίζονται σε τρεις οµάδες όπως µας 

φανερώνουν τα επόµενα τρία γραφήµατα. Οι διαφορές στα κράτη µέλη 

αντανακλούν κυρίως τα έξοδα στις συντάξεις. Παρατηρούµε µια αρκετά 

περιορισµένη αύξηση στα έξοδα των συντάξεων για την Εσθονία και την 

Λιθουανία (µια µικρή µείωση στην Πολωνία) ενώ αρκετά µεγάλη πάνω από το 

10% του ΑΕΠ για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα και 

την Σλοβενία.  
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 ∆ιάγραµµα 3.20 Κράτη µέλη µε υψηλό κόστος γήρανσης ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι πασιφανής η αύξηση των δαπανών από 

το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι δεν 

αυξάνουν µόνο τα έξοδα για συντάξεις αλλά αυξάνονται και τα έξοδα για 

περίθαλψη της υγείας και τη µακροχρόνια φροντίδα .Οι δαπάνες για 

εκπαίδευση και για ανεργία στο σύνολο της Ευρωζώνης φαίνονται να 

παραµένουν σταθερές. Στην Ελλάδα η αύξηση των δαπανών για συντάξεις 

είναι πολύ µεγάλη , το θέµα  όµως που προκύπτει  είναι τι γίνεται  µε τις 

δαπάνες της ανεργίας. Η ανεργία στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια 

αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς µε αποτέλεσµα και την αύξηση των δαπανών 
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για τους ανέργους. Αν αθροίσουµε όλες αυτές τις δαπάνες µπορούµε να 

αναρωτηθούµε αν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις έχουν υποεκτιµήσει το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.21  Κράτη µέλη µε µεσαίο κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.22  Κράτη µέλη µε χαµηλό κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.6 Σύγκριση και συσχέτιση Ageing Report 2009 και 2012. 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε αν υπάρχουν κοινά 

στοιχεία ή διαφορές στις δύο αυτές έρευνες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ξανά 

ότι η έρευνα του Ageing Report 2012 βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό 

στάδιο,. Η ολοκλήρωση της έρευνας επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί στους 
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επόµενους προσεχούς µήνες . Πρώτα απ’ όλα θα ξεκινήσουµε µε τους πίνακες 

που έχουν εκτιµηθεί και στις δύο έρευνες όπως είναι το συνολικό ποσό 

προβλεπόµενης συσσωρευτικής µετανάστευσης της κάθε χώρας ,το εργατικό 

δυναµικό της ηλικιακής κλάσης από 15 ετών έως 64 για τη χρονολογική 

περίοδο από το 2010 έως το 2060,την ηλικιακή κλάση της ηλικίας από 15 έως 

64 και 65 και πάνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού. Επίσης θα 

συγκρίνουµε το πίνακα εξάρτησης των ηλικιωµένων από 65 ετών και πάνω ως 

προς το ποσοστό του εργατικού δυναµικού δηλαδή της ηλικιακής κλάσης 15 

ετών έως 64,επίσης θα εξετάσουµε τους δείκτες γονιµότητας για κάθε γυναίκα 

της κάθε χώρας .Τέλος θα µελετήσουµε το αναµενόµενο όριο προσδόκιµο 

ζωής κατά τη χρονική στιγµή της γέννησης για άντρες και για γυναίκες και τη 

καθαρή µετανάστευση των Ευρωπαϊκών χωρών για το διάστηµα 2010 έως 

2060. 
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Πίνακας 3.2 ∆ιαφορά της προβλεπόµενη συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP 2010-EUROPOP 2008 
  

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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∆ιάγραµµα 3.23 ∆ιαφορά της προβλεπόµενης συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP2010-EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.3 ∆ιαφορά στο εργατικό δυναµικό 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008).Ηλικίας (15-64) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας 3.4 ∆ιαφορά του συνολικό ποσού του πληθυσµού 0-
14(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.5 ∆ιαφορά του συνόλου πληθυσµού 65 και 
πάνω(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

 

 

 



88 

 

 

Πίνακας 3.6 ∆ιαφορά του δείκτη εξάρτησης 65 και άνω /15-
64(EUROPOP2010-2008) 

 

 Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

Πίνακας 3.7 ∆ιαφορά του δείκτη Γονιµότητας 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.8 ∆ιαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά τη 
στιγµή της γέννησης (EUROPOP2010 – EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

 

 

 

 

. 
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Πίνακας 3.9 ∆ιαφορά καθαρή µετανάστευση 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι και δύο προβολές του Ageing Report 

του 2009 και 2012 µπορεί να έχουν σε κάποιες προβολές διαφορές αλλά είναι 

µηδαµινές αφού στο µέσο όρο των 27 χωρών όπως µπορούµε να δούµε από 

τους παραπάνω πίνακες δεν έχουν ουσιαστικές και µεγάλες αποκλίσεις. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες προβολές και αναλογιστικές µελέτες 
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αναδεικνύουν το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όλο και εντονότερα 

και τις  επιπτώσεις που θα δηµιουργήσουν στα ασφαλιστικά ταµεία αν δεν 

παρθούν κάποια αναγκαία µέτρα και µεταρρυθµίσεις όπως είναι η αύξηση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης, αφού µπορεί να αλλάξει ο οικονοµικός και ο 

ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης . Από το 2000 και µετά , κάποιες χώρες 

ξεκίνησαν να αναθεωρούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα τους µε διάφορες 

µεταρρυθµίσεις και κάποιες άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα άργησαν να 

µπουν σε αυτή τη διαδικασία θεωρώντας ότι υπάρχει ακόµα χρόνος για να 

επανεξετάσουν το συγκεκριµένο θέµα. Ο παρακάτω πίνακας που υπάρχει στο 

Ageing Report 2012 µας δείχνει για κάθε χώρα από τις 22 τη µεταβολή στα 

όρια συνταξιοδότησης. 

Όσον αφορά τις διαφορές µεταξύ των δύο προβολών που αξίζει να 

αναφερθούµε αναλυτικά έχουµε για τους άνδρες των 22 χωρών που έχουν 

προβεί σε µεταρρυθµίσεις διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές ως 

προς το προβλεπόµενο  όριο εξόδου από την αγορά εργασίας τη χρονική 

στιγµή του 2060.Οι χώρες οι οποίες φθάνουν το όριο εξόδου στα 65 είναι η 

Ιταλία, η Κύπρος, η Τσέχικη ∆ηµοκρατία, η Σουηδία, η Γερµανία, η Ισπανία , 

το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ∆ανία. Χώρες που προσεγγίζουν τα 64 έτη είναι η 

Πορτογαλία, η Εσθονία και η Βουλγαρία. Χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 

63 και 64 ετών είναι η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Ρουµανία , η Φιλανδία , η 

Μάλτα,  η Ολλανδία, η Ελλάδα και η Λετονία. Οι χώρες που έχει µεταφερθεί 

το όριο συνταξιοδότησης µεταξύ των 62 και 63 είναι η Γαλλία και η Αυστρία. 

Τέλος η χώρα που είναι µεταξύ 61 και 62 είναι η Σλοβακία .Όσον αφορά τη 

µετατόπιση του ορίου συνταξιοδότησης για τις γυναίκες στις 22 χώρες που 

έχουν προβεί σε µεταρρυθµίσεις παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι οι 

χώρες που έχουν µεταφέρει το όριο πάνω από την ηλικία των 65 είναι η 

Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ισπανία. Οι χώρες που είναι µεταξύ των 

64 και 65 είναι η Πορτογαλία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Σουηδία και η 

Τσέχικη ∆ηµοκρατία. Οι χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 63 και 64 είναι η 

Σλοβενία, η Κύπρος, η Λετονία ,η Φιλανδία ,η Ελλάδα και η Ιταλία. Οι χώρες 

που είναι µεταξύ των 62 και 63 είναι η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η 
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Αυστρία ,η Μάλτα, η Γαλλία και η Ουγγαρία. Οι χώρες που βρίσκονται κάτω 

από τα 62 έτη είναι η Πολωνία και η Σλοβακία. Αναλυτικοτέρα στο παρακάτω 

πίνακα. 
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∆ιάγραµµα 3.24∆ιαφορά στο όριο εξόδου από την αγορά εργασίας 
µετά τις µεταρρυθµίσεις για άντρες και γυναίκες. 
 

 

Πηγή: EPC 

 

 

Σηµαντικό ρόλο στις αλλαγές αυτές που αφορά το όριο εξόδου από την αγορά 

εργασίας έχει διαδραµατίσει η ανοιχτή µέθοδος  συντονισµού όπως αναφέραµε 
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λεπτοµερώς στο προηγούµενο κεφάλαιο αλλά και στις µεταρρυθµίσεις που 

έχουν προβεί στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στην Ελλάδα 

µετά τη ψήφιση του νόµου 3863/10 τον Ιούλιο του 2010  είναι πρωτοφανής η 

αύξηση του ορίου εξόδου. Το θέµα που αναδύεται είναι κατά πόσο µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις αυτές και αν τα αποτελέσµατα από αυτές 

τις µεταρρυθµίσεις  θα είναι τα αναµενόµενα των προβολών. Η πιστή  τήρηση 

των µεταρρυθµίσεων αλλά και η συνεχής προσαρµογή της δοµής του 

ασφαλιστικού συστήµατος θα πρέπει να είναι αναγκαία έτσι ώστε αυτές οι 

προβολές να µην µείνουν  ευσεβείς πόθοι.. 

Κατά τη διάρκεια µεταξύ του 2008 και 2011 υπήρξαν κάποιες αλλαγές στα 

κοινωνικά-πολιτικά συστήµατα της Ευρωζώνης και γενικότερα της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. ∆ηµιουργήθηκε µία κρίση από τη κατάρρευση του 

τεράστιου επενδυτικού οίκου Lehman Brothers και η κρίση από τη 

κατάρρευση αυτή µεταδόθηκε σε όλη τη Παγκόσµια Οικονοµία. Τα θέµατα 

πλέον που απασχολούν όλους τους Παγκόσµιους Μηχανισµούς είναι η 

διατήρηση του χρέους της κάθε χώρας σε διαχειρίσιµα επίπεδα . Όσον αφορά 

την ευρύτερη περιοχή της Ευρωζώνης οι Ευρωπαϊκοί Μηχανισµοί έκριναν πως 

προς το παρών τρεις χώρες πρέπει να µπουν κάτω από την επιτήρηση του 

∆ιεθνής Νοµισµατικού Ταµείου Στήριξης για να µπορέσουν να διατηρήσουν 

το χρέος. Οι τρεις αυτές χώρες είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που υπάρχει µία διαφορά µεταξύ των δύο 

προβολών του Ageing Report του 2009 και 2012 ως προς την ανάπτυξη του 

ΑΕΠ. Ο πίνακας που ακολουθεί διατυπώνει το µέσο όρο της πορείας του ΑΕΠ 

για το σύνολο των 27 χωρών. 

 

 

 



96 

 

∆ιάγραµµα 3.25 Πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ των 27 

 

 

 

Παρατηρούµε µία πολύ σηµαντική απόκλιση των καµπυλών από το 2008 και 

µετά, οι καµπύλες αυτές  αρχίζουν να τέµνουν από το 2040 και µετά. Ο 

βασικότερος λόγος αυτής της απόκλισης είναι ο λόγος που αναφέραµε λίγο πιο 

πάνω. Το διάγραµµα αυτό µπορούµε να πούµε ότι είναι αρκετά αισιόδοξο και 

η εκτίµηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι η ύφεση θα είναι µεγαλύτερη 

από ότι φαίνεται διότι τη χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση 

δε συµπεριλαµβάνει το σύνολο της ύφεσης. Όποτε  τα αποτελέσµατα θα είναι 

σίγουρα πιο επίπονα . Με την πτώση του ΑΕΠ θα αναµένουµε και λιγότερα 

έσοδα για κάθε χώρα στο Κρατικό Προυπολογισµό, οι δαπάνες όπως δείξαµε 

σε πιο πάνω διαγράµµατα αυξάνονται µε ταχύτατους ρυθµούς µε αποτέλεσµα 

το χρέος και το αφανές χρέος να διογκώνονται σε υψηλά επίπεδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   ∆απάνες Προβολών    ΙΝΕ ΓΣΕΕ   2003-2007 
 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα νέα κράτη µέλη αποτελεί νέα 

πρόκληση για την Ελληνική οικονοµία αλλά και την επιλογή µιας µακράς 

ανάπτυξης για ολόκληρη την Ευρωζώνη.  Απαιτείται να είναι πολιτικά , 

οικονοµικά και κοινωνικά συντεταγµένη προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο 

το κοινωνικό κεκτηµένο και το Ευρωπαϊκό µοντέλο, υποµονεύοντας την 

αλληλεγγύη και τη συνοχή στο εσωτερικό της ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 

πραγµατοποιηθεί οι έρευνες που θα ασχοληθούµε σε αυτό το σηµείο του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ (2003,2007) όπου η βασική και η κεντρική επιδίωξη αφορά την 

ελληνική οικονοµία. Αναφέροντας τις βασικές εξελίξεις που συντελούνται τα 

τελευταία χρόνια αλλά και τις πιθανές εξελίξεις των επόµενων χρόνων. 

Στο σηµείο αυτό θα δούµε τι απεικονίζουν οι παρακάτω πίνακες στην έρευνα 

που έγινε το 2003 για του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ  και ποιες θα είναι οι εξελίξεις και 

προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 

είναι διαφορετική από τις προβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού η 

συγκεκριµένη προβολή ασχολείται µε τις εισφορές της χώρας και όχι µε τις 

δαπάνες. Επίσης οι αναλογιστές κάνουν διάφορες υποθέσεις µε την αύξηση 

του ΑΕΠ για να µελετήσουν µέχρι ποια χρονική περίοδο µπορεί να αντέξει το 

Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης 

Στο παρακάτω  πίνακα παρατηρούµε το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ στην 

Ελλάδα έως το 2002 και προβλέπει τι θα γίνει το 2003 και 2004. Απο το 1994 

και για τα επόµενα 9 χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ είναι συνεχόµενη και µε 

σταθερές αυξητικές τάσεις όπως παρατηρούµε ακριβώς από κάτω. 
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∆ιάγραµµα 4.1 Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ στην Ελλάδα(%)1992-2002 
και πρόβλεψη για το 2003-2004 

 

 

 

Στη συνέχεια βλέπουµε την αύξηση του ΑΕΠ για το έτος 2002 της Ελλάδος σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση µε 

ρυθµό ανάπτυξης 4% και είναι πίσω από την Ιρλανδία η οποία έχει 6% ρυθµό 

ανάπτυξης. 
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∆ιάγραµµα 4.2 Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2002.Ετήσιος ρυθµός 
µεταβολής % 

 

 

 

 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει  την πραγµατική αύξηση της 

παραγωγικότητας της Ελλάδος σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαικές  χώρες 

της ΟΝΕ.Η Ελλάδα και σε αυτό το πίνακα κατέχει τη δεύτερη θέση µε ετήσιο 

ποσοστό 3,2%.Η Ιρλανδία έχει το µεγαλύτερο ποσοστό µε ετήσιο ρυθµό 

ανάπτυξης 3,8%  
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∆ιάγραµµα 4.3 Η αύξηση της παραγωγικότητας 1996-2002.Μέσος 
ετήσιος ρυθµός µεταβολής % 
 

 

 

 

Η άνοδος του ΑΕΠ των ετών 1996 εως και 2003 σηµατοδοτεί πιθανότατα µία 

µονιµότερη αλλαγή στους ρυθµούς ανάπτυξης της παραγωγικότητας και 

συνεχώς συγκλίνει τη ψαλίδα σε σχέση µε τις Βόρειες αναπτυγµένες χώρες της 

Ευρώπης σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες . Αυτό που ισχυε το 2003,τη 

χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα δεν ισχύει στη σηµερινή 

περίοδο. Η χώρα µας διανύει το τρίτο συνεχόµενο έτος ύφεσης µε πολύ 

σηµαντική πτώση του ΑΕΠ 

 

Στο σηµείο αυτό προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την  αναµενόµενη εξέλιξη 

της οικονοµικής βιωσιµότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αποδίδουν τα  παρακάτω 

διαγράµµατα. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε το 2007 για το λογαριασµό της 

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ . Με βασική προϋπόθεση  την επακριβή εφαρµογή και τήρηση των 
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ρυθµίσεων του Ν. 3029/2002 και κυρίως των αναφεροµένων στην ετήσια 

χρηµατοδότηση (1% του ΑΕΠ) του Ιδρύµατος, µε δεδοµένη εισπραξιµότητα 

100% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένων και εργοδοτών.. 

Αναλυτικότερα, κατά τη διενέργεια των αναλογιστικών αυτών προσεγγίσεων, 

έχουν συνδυασθεί ποικίλα σενάρια: 

• εναλλακτικών ετήσιων ρυθµών ανάπτυξης (αυξήσεων του ΑΕΠ) 3% η 
4% η 5%, 

• εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης (µε η χωρίς τη συµµετοχή του 
Κράτους), 

• εναλλακτικών ηλικιών συνταξιοδότησης 61, 62, 63, 64 ή 65 έτη ηλικίας. 
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∆ιάγραµµα 4.4 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 61 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 61ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2023 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2022, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.5 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 62 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 62ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2024 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει µέχρι το 2023, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.6 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 63 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 63ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2024 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπρακτική ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.7 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 64 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 64ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το  έτος 2026 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο πριν από  το έτος  2025 και τέλος µε 

ετήσια ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την 

προϋπόθεση ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 

100%. 
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∆ιάγραµµα 4.8 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 65 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 65ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πριν από το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2025 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2024, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 

Η αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε αφορά τα έσοδα του 

ασφαλιστικού συστήµατος και µέχρι ποια χρονιά µπορεί να αντέξει το 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Παρατηρούµε ότι παρόλο που συνεχώς 

αυξάνει το ΑΕΠ µε βάση την υπόθεση των αναλογιστών, συµπεραίνουµε ότι 

όσο πιο µεγάλη η αύξηση του ΑΕΠ  τόσο πιο λίγο µπορεί να αντέξει το 
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σύστηµα. Αυτό γίνεται διότι οι εισφορές που έχουν συσσωρευτεί όλα τα 

χρόνια του εργάσιµου βίου είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδα για συντάξεις. Ο 

νόµος του 1992 που αφορούσε τα άτοµα που αποχωρούσαν από την αγορά 

εργασίας , προέβλεπε  τη δυνατότητα να λαµβάνουν σύνταξη το µέσο όρο των 

τελευταίων τριών ετών. Εφόσον υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, σηµατοδοτεί και 

αύξηση της παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα αύξηση των µισθών. 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα µας δείχνει τον αριθµο των συνταξιοδοτήσεων  ανά 

έτος που βοηθάει την αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε. 

∆ιάγραµµα 4.9 Αριθµός συνταξιοδοτήσεων Ανά έτος 

 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 

 

 

 

 

 



108 

 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη πορεία των µισθών των ατόµων που είναι 

ασφαλισµένοι στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης.Η πορεία όλων των 

παρακάτων οµάδων είναι ανοδική. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.10 Κατανοµή Μέσου Μηνιαίου Μισθού Ανά Ηλικία και 
Φύλο 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 

 S Λ 

 

 

Γνωρίζουµε ότι η αύξηση της απασχόλησης και ο περιορισµός της 

ανασφάλιστης εργασίας ενισχύουν την οικονοµική βιωσιµότητα του 

συστήµατος ασφάλισης , στη συγκεκριµένη περίπτωση της κοινωνικής 

ασφάλισης αφού το Ελληνικό σύστηµα όπως αναφέραµε πιο πάνω είναι 

διανεµητικό . ∆ηλαδή  αυξάνουν τις  εισφορές και τις  εισροές του ενώ 

παράλληλα  βελτιώνουν τη σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους. Ένας 

άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι η   βελτίωση των µισθών και των αµοιβών 
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οι οποίοι οδηγούν σε βελτιώσεις των ετήσιων εισροών του συστήµατος. Οι 

γενικές αυτές αρχές ισχύουν, απολύτως, σε οποιοδήποτε σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση, ότι  το σύστηµα αυτό έχει δοµηθεί σωστά. 

 

 

 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2003,2007) ΚΑΙ 
ΤΩΝ AGEING REPORT (2009,2012) 
 

Οι προβολές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  έχουν πραγµατοποιήθει σε  προγενέστερα χρόνια 

απ’ ότι οι προβολές του Ageing Report . Ένα κοινό σηµείο σε αυτές τις 

προβολές  είναι η µεταβολή του δηµογραφικού δείκτη εξάρτησης από το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού µε αποτέλεσµα την συνεχή αύξηση 

του ποσοστού των ηλικιωµένων. 

Οι προβολές αυτές διαφέρουν ως προν τη µεθοδολογία της ανάλυσης τους.Οι 

προβολές της Ευρωπαικης Ένωσης µελετούν και εξετάζουν τις προβολές των 

δαπανών ενώ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µελετούν τα έσοδα στο σύστηµα ασφάλισηςΜία 

µεγάλη διαφορά που παρατηρούµε είναι ότι οι έρευνες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µε βάση 

την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας που είχε ήδη 

πραγµατοποιηθεί τα προηγούµενα χρόνια , έδειχναν ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ 

θα συνεχιζόταν και τα επόµενα χρόνια αλλά ίσως µε µικρότερο ρυθµό 

ανάπτυξης.Επίσης οι προβολές του Αgeing Report του 2009 έδειχναν ακριβώς 

το ίδιο γεγονός,δηλαδή µικρή αύξηση του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας.Η 

κρίση όµως που έχει δηµιουργηθεί στην ευρύτατη περιοχή της Ευρωζώνης έχει 

αλλάξει αρκετά τους ρυθµούς ανάπτυξης αρκετών χωρών 

συµπεριλαµβάνοντας και ην Ελλάδα.Η προπαρασκευαστική έρευνα του 

Ageing Report  του 2012 αφού είναι και η  πιο πρόσφατη αποτυπώνει αυτή την 

ύφεση όχι µόνο του Ελληνικού Κράτους αλλά στο µέσο όρο του συνόλου της 

Ευρωζώνης. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ    5 . Συµπεράσµατα 

 
Όλο και περισσότερες έρευνες , µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι τάσεις αύξησης των 

ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και 

την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης, Γονιµότητα και 

Μετανάστευση) . Οι προβολές που χρησιµοποιήθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια είχαν ως στόχο να µελετήσουµε και να αναλύσουµε το πρόβληµα 

που δηµιουργείται από το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι έρευνες 

αυτές έγιναν σε  προγενέστερα χρόνια, οπότε τα συµπεράσµατα που 

προσπαθήσαµε να εξάγουµε είναι πολύ πιθανό να περιέχουν και αρκετή 

ποσότητα αισιοδοξία αφού τα τελευταία δύο έτη παρατηρείται µία ύφεση της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. 

Οι δηµογραφικές εξελίξεις δηλαδή µεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε συνδυασµό 

µε το χαµηλό δείκτη γονιµότητας θα οδηγήσουν σε σηµαντική άνοδο του 

δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων ( το ποσοστό των ατόµων άνω των 65 ετών ως 

προς τον πληθυσµό σε ηλικία απασχόλησης) σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει σηµαντικά τις δαπάνες για 

συντάξεις και υγεία και θα περιορίσει τον αριθµό εκείνων που καταβάλλουν 

εισφορές. Ο βαθµός στον οποίο οι συνέπειες αυτές θα επηρεάσουν το βιοτικό 

επίπεδο στις επιµέρους χώρες θα εξαρτηθεί τόσο από τις αρχικές 

δηµοσιονοµικές τους επιδόσεις όσο και από τις προσπάθειες που γίνονται για 

την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 

του πληθυσµού, καθώς και για τον εξορθολογισµό των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσµού θα είναι 

εντονότερες, µεταξύ άλλων και επειδή ο λόγος του δηµόσιου χρέους προς το 

ΑΕΠ βρίσκεται σήµερα σε πολύ υψηλό επίπεδο 
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   Οι δηµογραφικές εξελίξεις καθορίζουν µια σειρά οικονοµικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού, όπως το µέγεθος της αγοράς εργασίας του 

µέλλοντος που έχει σχέση µε το ύψος χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών 

συστηµάτων και ο αριθµός µελλοντικών συνταξιούχων που έχει άµεση σχέση 

µε το ύψος της δαπάνης  για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά 

και άλλων που συνδέονται µε τη γήρανση, όπως παροχών υγείας και 

φροντίδας. Με δεδοµένο το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού, θα  

πρέπει να εξετάσουµε τις διάφορες  επιπτώσεις στα δηµοσιονοµικά-

µακροοικονοµικά  µεγέθη από τις οποίες  θα εξαρτηθεί σε ποιο  βαθµό και µε 

ποιο τρόπο θα ανταποκριθεί ο  δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας στην αυξηµένη 

ζήτηση για παροχές,. Επίσης σε ποιο βαθµό θα µπορέσει να καλύψει τις  

ανάγκες των συνταξιούχων. 

Η γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί ή µάλλον καλυτέρα διογκώνει τα 

προβλήµατα στα διάφορα συστήµατα ασφάλισης είτε αυτά είναι δηµόσια είτε 

αυτά είναι ιδιωτικά. Στο κεφάλαιο 1 γίνετε εκτενέστερη αναφορά για τις δοµές 

και τις διαφορές µεταξύ της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Σε 

πρώτη µατιά µπορούµε να πούµε ότι η ιδιωτική ασφάλιση φαίνεται να αντιδρά 

καλυτέρα στο φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού σε µικροοικονοµικέ 

επίπεδο αλλά δεν ισχύει το ίδιο σε µακροχρόνιο επίπεδο αφού ο βασικός της 

άξονας είναι η κεφαλαιοποίηση των εισφορών /ασφαλίστρων  για την  

πληρωµή της σύνταξης όταν φτάσουν στο έτος συνταξιοδότησης. Αντιθέτως 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η γήρανση του πληθυσµού επηρεάζει σε πολύ 

µεγάλο βαθµό την κοινωνική ασφάλιση αφού υπάρχει σχέση αλληλεγγύης 

µεταξύ των γενεών. Σε αυτό λοιπόν το σηµείο δίνεται η απάντηση στο 

ερώτηµα που θέσαµε παραπάνω, δηλάδη να υπάρξει µία µετατόπιση από το 

δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα.  

Το µεγάλο ζήτηµα λοιπόν που δηµιουργείται είναι αν πρέπει να υπάρξει 

µία πλήρη µετατόπιση του συστήµατος ; 

Στο σηµείο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε κάποιους µύθους που έχει παραθέσει ο 

Νicholas Barr στο βιβλίο του The Welfare State As Piggy Bank (2001) που 
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προσπαθεί εµµέσως να απαντήσει στο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού 

αν συνίσταται στην µετατροπή του υπάρχοντος κρατικού-διανεµητικού 

συστήµατος συντάξεων σε ιδιωτικό-κεφαλαιοποιητικό.  

Ο Νicholas Barr αναφέρει ότι αν ένα σύστηµα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στα 

κίνητρα εργασίας ή αντίστοιχα προσφέρει  κίνητρα για πρώιµη 

συνταξιοδότηση δεν έχει σχέση µε την κεφαλαιοποίηση. Το Σουηδικό 

σύστηµα το οποίο είναι διανεµητικό διατηρεί όλα τα κίνητρα για παραµονή 

εργασίας και αντιθέτως υπάρχουν πολλά κεφαλαιοποιητικά συστήµατα τα 

οποία εµπεριέχουν κίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης. Άρα σηµασία έχει πως 

λειτουργεί το σύστηµα και τι πιστεύουν οι ασφαλισµένοι, δηλαδή πως 

ανταποκρίνεται στους ασφαλισµένους το κάθε σύστηµα είτε αυτό είναι 

διανεµητικό είτε κεφαλαιοποιητικό. Βασικός στόχος κάθε συστήµατος είναι να 

δώσει σηµασία στην οικονοµική ευηµερία δηλαδή ότι είναι πιθανό η 

περισσότερη εργασία να αποτιµάται σε όρους ευηµερίας .  

Επίσης ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι πολλά ιδιωτικά συστήµατα 

συντάξεων έχουν καταστραφεί από κυβερνητικές πράξεις ή πολιτικών 

αδρανειών (π.χ. τα αποτελέσµατα του υπερπληθωρισµού στη Λατινική 

Αµερική αλλά και στην Ευρώπη πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο).  Οι 

πολιτικοί δεν είναι οι µόνοι που προσφέρουν υποσχέσεις που δεν µπορούν να 

εκπληρώσουν. Σε κάθε σύστηµα λοιπόν είτε αυτό είναι διανεµητικό είτε 

κεφαλαιοποιητικό ο ρόλος του κράτους είναι εξαιρετικά σηµαντικός για την 

εξασφάλιση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Η αλλαγή του συστήµατος 

δεν είναι πανάκεια. 

Η γήρανση του πληθυσµού είτε σε κεφαλαιοποιητικά είτε σε διανεµητικά 

συστήµατα µειώνει αναποφευκτα το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού και 

εποµένως θέτει σε αµφιβολία τη γενική ανάπτυξη. Γίνεται αντιληπτό ότι τα 

συστήµατα ασφάλισης θα πρέπει να να προσαρµοστούν για να ανατραπούν οι 

αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού. 
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Η αντιµετώπιση  της γήρανσης του πληθυσµού για τη διατήρηση των δαπανών 

της κάθε χώρας προϋποθέτει µία σειρά  µεταρρυθµίσεων και τη πιστή τήρηση 

τους. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες περιλαµβάνουν την εισαγωγή στα 

συστήµατα στοιχείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, τον περιορισµό της 

πρόωρης συνταξιοδότησης, την αύξηση του αριθµού των ετών για τον 

υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται το 

ποσοστό αναπλήρωσης και τις µεταβολές στον τρόπο αναπροσαρµογής των 

συντάξεων. Οι µεταρρυθµίσεις είναι συνήθως δυσκολότερες σε χώρες όπου οι 

παράµετροι των συστηµάτων συνταξιοδότησης θεσπίστηκαν σε εποχές που το 

προσδόκιµο ζωής ήταν πολύ χαµηλότερο. Η µετάβαση ενός µέρους ασφάλισης  

από τα διανεµητικά στα κεφαλαιοποιητικά σε συνδυασµό µε τις απαραίτητες 

και αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θα συµβάλουν στις προσπάθειες των χωρών για 

τη διατήρηση του χρέους σε διαχειρίσιµα επίπεδα.                                           

Συνοψίζοντας , όλες αυτές οι προσαρµογές αφορούν τη συµµετοχή του 

εργατικού δυναµικού , δηλαδή να δουλεύουν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

από το ποσοστό του πληθυσµού και να δωθεί µεγαλύτερη έµφαση στη 

παραγωγικότητα. 

Κρίσιµη Ερώτηση « Πως ανταποκρινόµαστε στις 
προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσµού» 

 

   Από µακροοικονοµική σκοπιά  της θεωρίας και της ανάλυσης  παρατηρούµε 

ότι το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι καθόλου ένα ζήτηµα 

αµελητέο και θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβληµα στην  καταβολή των 

συντάξεων στις επόµενες γενιές αν δεν παρθούν γενναίες αποφάσεις . Η 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών µας αποτελεί έναν 

από τους βασικούς παράγοντες της στρατηγικής µας για την έξοδο από την 

κρίση . Πρέπει να χαραχθούν σαφείς στρατηγικές για την περίοδο που θα 

ακολουθήσει την κρίση, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των 

µέτρων στήριξης βραχυπρόθεσµα έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι  συνθήκες 
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για µια βιώσιµη και ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη στο µέλλον . Το θέµα 

αυτό από µικροοικονοµική πλευράς δηµιουργεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας» 

για παρεµβάσεις σε βραχυπρόθεσµο χρόνο, όπου είναι απαραίτητο να γίνουν 

άµεσα κάποιες προσαρµογές και κάποιες µεταρρυθµίσεις. Όπως 

• Περισσότεροι εργαζόµενοι 

     Αυτό που απαιτείται  είναι περισσότεροι εργαζόµενοι αφού η δηµογραφία 

επηρεάζει άµεσα το δείκτη εξάρτησης. Ο οικονοµικός δείκτης εξαρτάται από 

τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Οπότε µία αύξηση της 

συµµετοχής  στην αγορά εργασίας µπορεί εύκολα να αντισταθµίσει δυσµενείς 

δηµογραφικές εξελίξεις. 

• Μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι 

  Έχει παρατηρηθεί ότι η µέση ηλικίας  αποχώρησης από την εργασία 

µειώνεται συστηµατικά από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80,παρόλο που 

υπάρχουν µικρές αυξήσεις των ελάχιστων ορίων συνταξιοδότησης της 

περιόδου 1990-92.Η µείωση της µέσης ηλικίας αποχώρησης από την εργασία 

οφείλεται τόσο σε παράγοντες προσφοράς ( όρια ηλικίας , έλλειψη σταδιακής 

συνταξιοδότησης ) αλλά και  της ζήτησης εργασίας . 

 

• Μετανάστες 

Το µεγάλο κύµα µετανάστευσης έπαιξε σηµαντικό ρόλο στις δεκαετίες που 

πέρασαν. Το µεταναστευτικό απόθεµα των γειτονικών χωρών περιορίζεται µε 

αποτέλεσµα να γίνονται εµφανή τα όρια αξιοποίησης αυτού του παράγοντα ως 

στρατηγική επίλυση του ασφαλιστικού. 

 

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
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Στο συγκεκριµένο στάδιο θα εξετάσουµε πως  από τους λιγότερους αυριανούς 

εργαζόµενους  θα είναι σε θέση να αυξήσουν τη παραγωγικότητα τους έτσι  

ώστε να  µπορέσουν να στηρίξουν τους πολυπληθέστερους συνταξιούχους. 

Ένας τρόπος είναι η αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου κατά κεφαλή 

εργαζοµένου µέσω επενδύσεων. Θα µπορούσαµε να πούµε µία τάση προς 

αποταµίευση. Ένας άλλος τρόπος είναι η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

µέσω της αναδιάρθρωσης και της συνεχώς εκπαίδευσης έτσι  ώστε η 

αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης να έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής. Οι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

εργασιακού βίου. Εδώ τίθεται µια µικρή παραβολή που έχει να κάνει σχέση µε 

το πως δουλεύουµε και όχι µε το πόσο. Τέλος τα συστήµατα ασφάλισης πρέπει 

να ενισχύουν τη προσαρµοστικότητα που έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής των εργαζοµένων.  

 

 

• Καλύτερη κατανοµή των βαρών 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα διάφορα συνταξιοδοτικά συστήµατα έχουν διάφορες 

ανισότητες µεταξύ των  ατόµων που είναι ασφαλισµένα σε ένα οργανωµένο 

κοινωνικό σύστηµα. Μία εµφανή ανισότητα για παράδειγµα είναι η πρόωρη 

συνταξιοδότηση ορισµένων κοινωνικών οµάδων. Το αποτέλεσµα αυτής της 

ανισότητας  είναι παρά πολύ αρνητική αφού αυξάνει τα έξοδα ενός 

συνταξιοδοτικού συστήµατος  εις βάρος των παραγωγικών µονάδων. Οπότε 

απαιτείται µία βελτίωση της κατανοµής των βαρών  µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της παραγωγής. .  

Η αναβολή της εφαρµογής πολιτικών  µεταρρυθµίσεων όπως η διασφάλιση της 

βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος, η εξυγίανση των δηµόσιων 

οικονοµικών, η ενίσχυση της απασχόλησης για την αντιµετώπιση των 
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συνεπειών της γήρανσης του πληθυσµού µεταθέτει και επιδεινώνει το 

πρόβληµα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι επόµενες γενεές. 
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     Στη παρούσα µελέτη εξετάζουµε το µακροοικονοµικό θέµα του συστήµατος 

συντάξεων και της γήρανσης του πληθυσµού. Στόχος µας είναι να εξετάσουµε 

το σύστηµα των συντάξεων στην Ελλάδα σε πρώτη φάση και έπειτα σε ένα 

γενικότερο Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο πλαίσιο. Επιπλέον µελετάµε την 

επίδραση της γήρανσης  ή της  αύξησης του προσδόκιµου ορίου ζωής στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα, αν δηµιουργεί ελλείµµατα; Ποια είναι η 

δηµοσιονοµική οπτική της επίδρασης της γήρανσης του πληθυσµού στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα; Και πως θα συνείσφερε  µετατόπιση του από το 

αµιγώς κρατικό προς µεικτά συστήµατα ασφάλισης 
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                                             ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις µέρες µας ο κόσµος οδηγείται προς ένα πρωτοφανές , παγκόσµιο , χάσµα 

γενεών όπου η µέση ηλικία έχει µία συνεχή αυξητική τάση κυρίως στις 

αναπτυγµένες χώρες, γεγονός που ανατρέπει τη συνολική εικόνα ολόκληρου 

του πλανήτη όπως ήδη ξέραµε µέχρι σήµερα . ∆ηµιουργεί τεράστιες πιέσεις 

στην παγκόσµια οικονοµία και επιβάλλει νέα δεδοµένα στο γεωπολιτικό χάρτη 

. Στον ανεπτυγµένο κόσµο οι γεννήσεις είναι λιγότερες σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια , οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια αφού έχει 

αυξηθεί  σηµαντικά το προσδόκιµο όριο ζωής και τα προγράµµατα κοινωνικής 

προστασίας που έχουν σχεδιαστεί στο παρελθόν έχουν άλλα δεδοµένα µε άλλη 

πληθυσµιακή κάλυψη και οικονοµική κατανοµή µε αποτέλεσµα να αδυνατούν 

σήµερα να στηρίξουν τις ανάγκες της κοινωνίας. 

  Όλο και περισσότερες έρευνες µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Οι τάσεις αύξησης 

των ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν 

και την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα 

και Μετανάστευση) . Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία συστηµατική 

εξέταση των µακροχρόνιων προοπτικών για βασικές κοινωνικοασφαλιστικές 

παραµέτρους , όπως το εργατικό δυναµικό και οι συνταξιούχοι . Με βάση τις 
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εναλλακτικές υποθέσεις για τις πιθανές εξελίξεις στα σχετικά µεγέθη , 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι η σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους µε 

βεβαιότητα  θα τείνει να µεταβληθεί επί το δυσµενέστερον. 

Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεπέκταση της Παγκόσµιας 

Οικονοµίας είναι η διαφύλαξη της διατήρησης  των δηµόσιων οικονοµικών . 

Το βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των 

ηλικιωµένων γι αυτό και η διατήρηση του προϋποθέτει κάποιες αναγκαίες 

µεταρρυθµίσεις . Θα πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατήρηση των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία  χρόνια. 

 Στο κεφάλαιο ένα δίνουµε µία θεωρητική προσέγγιση για τον ορισµό της 

ασφάλισης , της κοινωνικής και ιδιωτικής , µία προσέγγιση για τη γήρανση του 

πληθυσµού και το αφανές χρέος που δηµιουργεί . Στο κεφάλαιο δύο 

προσπαθούµε να µελετήσουµε την απήχηση που έχει στο Ελληνικό 

συνταξιοδοτικό σύστηµα  το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού και την 

σχέση σύνδεσης του Αφανούς µε το ∆ηµόσιο Ελληνικό χρέος . Στο κεφάλαιο 

τρία παρουσιάζουµε και αναλύουµε τις δαπάνες προβόλων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση .  Στο κεφάλαιο τέσσερα θα 

προσπαθήσουµε να αναλύσουµε και να εξηγήσουµε τις προβολές του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ από την πλευρά των εισφορών και πόσο µπορεί να αντέξει το σύστηµα 

ασφάλισης µε ορισµένες υποθέσεις . Στο κεφάλαιο πέντε θα αναφέρουµε τα 

συµπεράσµατα µας ,  για το πώς ανταποκρινόµαστε στις προκλήσεις της 

γήρανσης του πληθυσµού και αν θα µας συνείσφερε µία πλήρη µετατόπιση του 

ασφαλιστικού συστήµατος από τα αµιγώς κρατικά σε κεφαλαιοποιητικά .  

Τέλος θα αναφέρουµε κάποιες αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα δίνουν 

κίνητρα για εργασία ανεξαρτήτως του συστήµατος που έχει η κάθε χώρα. 
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          ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1. Πυλώνες Ασφάλισης – θεωρητική προσέγγιση 
 

1.1.1  Τι είναι Ασφάλιση ;∆οµή και διάρθρωση του ασφαλιστικού 
συστήµατος 

  Η έννοια της ασφάλισης είναι πάρα πολύ σηµαντική και υψίστης 

σηµάσια,αφου δίνεται η δυνατότητα σε ένα άτοµο ή σε ένα  νοικοκυριό να  

έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει διάφορους κινδύνους  που µπορούν να 

παρουσιαστούν σε βραχυπρόθεσµους αλλά κυρίως σε µεταγενέστερους 

χρόνους. Η αβεβαιότητα αυτή έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να 

κατευθύνονται  σε ένα οργανωµένο σύστηµα ασφάλισης. Τέτοιοι κίνδυνοι 

µπορεί να είναι η παύση εργασίας λόγω γήρατος,απόλυσης, ασθένειας ή 

αναπηρίας, ο θάνατος, η ασθένεια ή ο τραυµατισµός, η απώλεια προσωπικών 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λόγω κλοπής ή πυρκαγιάς), ή γενικά η εµφάνιση 

αστικών ευθυνών απέναντι σε τρίτους.Η ανάγκη για µείωση των µελλοντικών  

κινδύνων εµφανίζεται συγχρόνως για τα µέλη µίας κοινωνίας, αν και οι 

κίνδυνοι δεν γίνονται πραγµατικότητα για όλους, ή µε την ίδια συχνότητα ή 

την ίδια στιγµή. Σε συλλογικό επίπεδο µπορούµε να αντιληφθούµε την 

αβεβαιότητα ως µια εξωτερική κοινωνική επιβάρυνση, την οποία, µε τη 

δηµιουργία ενός ασφαλιστικού συστήµατος, τα άτοµα περιορίζουν µέσω της 

εσωτερικοποιήση της. 

   Η βασική δοµή ενός ασφαλιστικού συστήµατος για παροχή συντάξεων 

περιλαµβάνει πολλά και διάφορα χαρακτηριστικά, τα οποία διαµορφώνουν τη 

συνολική του εικόνα . Κεντρικός ρόλος σε  όλα τα ασφαλιστικά συστήµατα 

µπορούµε να πούµε ότι είναι η διοίκηση του συστήµατος, η οποία λαµβάνει τις 

αποφάσεις σχετικά µε τους όρους που συµµετέχουν σε αυτό οι ασφαλισµένοι 

και οι δικαιούχοι, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές/ασφάλιστρα και λαµβάνουν 

παροχές .Τα χρήµατα αυτά που συσσωρεύονται από τα ασφάλιστρα/εισφορές η 

κεντρική διοίκηση τα αναθέτει σε έναν ειδικό χειριστή ο οποίος µπορεί να 

λειτουργεί είτε εσωτερικά στο φορέα ή να είναι εξωτερικός (outsourcing). 
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1.1.2 Θεωρία Κοινωνικής-Ιδιωτικής Ασφάλισης , διάκριση µεταξύ 
συστηµάτων Ασφάλισης και η κύρια διάκριση στους Βασικούς 
Πυλώνες. 

 

   Η ασφάλιση διαχωρίζεται κυρίως σε δύο µορφές ,την ιδιωτική και την 

κοινωνική . Για τον ασφαλισµένο η ιδιωτική και η κοινωνική ασφάλιση 

αποτελούν την ίδια λειτουργία ,δηλαδή πληρώνει εισφορές/ασφάλιστρα για να 

έχει το δικαίωµα στο άµεσο µέλλον να εισπράξει τη σύνταξη του .Όταν θα 

φτάσει στο χρονικό σηµείο της συνταξιοδότησης θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον µία κύρια πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη των αναγκών 

του. 

  Η ιδιωτική ασφάλιση αν ακολουθεί τη κεφαλαιοποιητική σχέση λειτουργεί 

όπως η ατοµική αποταµίευση .Η πληρωµή των συντάξεων βασίζεται στην 

απόδοση του κεφαλαίου που δηµιουργείται από τις εισφορές που έχουν 

δηµιουργηθεί από τα εργασιακά χρόνια .Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αυστηρώς 

ανταποδοτική, ενώ το ύψος των συντάξεων τίθεται σε κίνδυνο από παράγοντες 

που µειώνουν την απόδοση του κεφαλαίου ,το πληθωρισµό και την απόδοση 

της οικονοµίας(συµπεριλαµβανόµενης εµµέσως και της δηµογραφίας). 

    Η κοινωνική ασφάλιση που ακολουθεί το διανεµητικό τρόπο  έχει ως βάση 

την αλληλεγγύη των γενεών .Η πληρωµή των εκάστοτε συνταξιούχων γίνεται 

από τις εισφορές των εκάστοτε εργαζοµένων .Μπορούµε λοιπόν να 

καταλάβουµε ότι ο τρόπος σύνδεσης τους είναι  έµµεσος .Αφού υπάρχει η 

σύνδεση αυτή µεταξύ των γενεών είναι ορατός ο κίνδυνος που δηµιουργείται 

στην αποπληρωµή των συντάξεων .Τα έσοδα λοιπόν εξαρτώνται από τον 

αριθµό των εργαζοµένων και το ποσό των εισφορών που καταβάλουν κατά την 

εργασιακή τους εποχή . Αντιθέτως τα έξοδα έχουν άµεση σχέση µε τον αριθµό 

των συνταξιούχων για τη καταβολή των συντάξεων και των κοινωνικών 

παροχών . Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται όταν υπάρχει ανισότητα µεταξύ 

των εσόδων και των εξόδων . Όταν το αθροισµάτων εξόδων είναι µεγαλύτερο 

από το άθροισµα των εσόδων υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα. 
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    Τα είδη των συντάξεων κατατάσσονται συνήθως σε τρείς πυλώνες , αφού σε 

συστήµατα πολλαπλών πυλώνων το εισόδηµα κάποιου που έχει αποχωρήσει 

από την εργασία µπορεί να  περιέχει όλων των ειδών τις συντάξεις . Η 

διάκριση των πυλώνων έχει ως εξής : (Τήνιος (2010),Καραβίτης (2011),) 

• 1ος πυλώνας:∆ηµόσιες συντάξεις 

  Συνήθως αναφέρεται ως σύστηµα δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης. 

Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι συντάξεις χρηµατοδοτούνται από 

εισφορές που πληρώνονται  στην ίδια χρονική περίοδο. Πρόκειται, δηλαδή, για 

ένα διανεµητικό σύστηµα (unfunded ή pay-as-you-go system-PAYG), µε την 

έννοια ότι η παρούσα γενεά εργαζοµένων χρηµατοδοτεί παρελθούσες γενεές 

(αλληλεγγύη γενεών). Η συµµετοχή στο σύστηµα κατά κανόνα είναι 

υποχρεωτική, συνήθως µέσω της νοµοθεσίας. Οι εισφορές είναι συνήθως 

συνάρτηση του ύψους των αποδοχών. Οι παροχές του συστήµατος, οι οποίες 

έχουν τη µορφή τακτικών καταβολών σύνταξης ή/και εφ’ άπαξ πληρωµής, 

είναι εγγυηµένες από το δηµόσιο και συνήθως προκαθορισµένες, υπό την 

έννοια ότι ορίζεται κάποιο ποσό είτε ως απόλυτο µέγεθος, είτε σε σχέση µε 

κάποιο µέγεθος αναφοράς (για παράδειγµα, οι αποδοχές, τα έτη ασφάλισης 

κ.α. 

• 2ος πυλώνας: Συλλογικές ( επαγγελµατικές) συντάξεις 

     Ο δεύτερος πυλώνας περιλαµβάνει κυρίως συλλογικά συνταξιοδοτικά 

σχήµατα, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελµατικές τάξεις ή οµάδες 

εργαζοµένων µε  κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. απασχολούνται στον ίδιο φορέα ή 

στην ίδια επιχείρηση). Υπ’ αυτή την έννοια την έννοια, Επαγγελµατικά Ταµεία 

µπορούν να συσταθούν από επαγγελµατικές ή συνδικαλιστικές ενώσεις ή/και 

εργοδότες, µεµονωµένους ή σε οµάδες (π.χ. σε κλαδικό επίπεδο). Στα 

Επαγγελµατικά Ταµεία η συµµετοχή µπορεί να είναι υποχρεωτική ή 

προαιρετική µε προκαθορισµένες είτε τις παροχές , είτε τις εισφορές .Όσον 

αφορά  το ύψος τους κατά κανόνα δεν είναι εγγυηµένο και συνήθως εξαρτάται 

από την απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων . Η διοίκηση και η διαχείριση 
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του Ταµείου µπορεί να ασκείται από αυτόνοµα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταµεία, 

ασφαλιστικές εταιρείες ή τις επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούν το Ταµείο. 

Συνοξίζοντας η χρηµατοδότηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι γίνετε µε 

κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.   

 

• 3ος πυλώνας:  Ατοµικές συντάξεις 

 

  Στον τρίτο πυλώνα συνήθως εντάσσονται ατοµικά µακροπρόθεσµα 

αποταµιευτικά προγράµµατα µε σκοπό την παροχή σύνταξης στο µέλλον. Οι 

παροχές του συστήµατος αυτού δεν εξαρτώνται από παραµέτρους της 

απασχόλησης . ∆ηλαδή θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελούν µορφή 

αποταµιεύσης , αφού δεν περιέχεται η έννοια της αλληλεγγύης µεταξύ ατόµων 

και η χρηµατοδότησης γίνονται µε τη µορφή της κεφαλαιοποίησης. 

Η κατηγοριοποίηση των συντάξεων δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος , αφού η 

Παγκόσµια Τράπεζα έχει κάποιες διαφορές από την κατηγοριοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τα Ελληνικά κλαδικά Ταµεία κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης έχουν στοιχεία τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου πυλώνα . 

Αρκετές φορές η κατηγοριοποίηση γίνεται µε βάση του τρόπου 

χρηµατοδότησης και αρκετά συχνά παρατηρούµε διαφωνίες για το που 

κατατάσσεται το κάθε συγκεκριµένο σύστηµα . Στο παρακάτω σχήµα 

µπορούµε να το δούµε πιο αναλυτικά. 
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Σχήµα 1.1 Είδη συνταξιοτικής κάλυψη και πυλώνες 

 

 

     ∆ιανεµητικά και κεφαλαιοποητικά συνταξιοδοτικά συστήµατα 

 

    Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν η κατηγοριοποίηση των συντάξεων σε 

πυλώνες δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος  Τα συστήµατα ιδιωτικής  ασφάλισης 

λειτουργούν ως κεφαλαιοποιητικά συστήµατα σχηµατίζοντας αποθεµατικά από 

τις εισφορές των ασφαλισµένων , οι οποίες θα χρηµατοδοτήσουν  αργότερα τις 

συντάξεις .Στα συνταξιοδοτικά διανεµητικά συστήµατα οι συντάξεις 

χρηµατοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζοµένων και συµβάλουν στη 
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µεταφορά της αγοραστικής δύναµης από τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό 

προς τα µη οικονοµικά ενεργό λόγω ηλικίας , αναπηρίας ή ασθένειας . Τα 

διανεµητικά συστήµατα µπορούµε να πούµε ότι λειτουργούν µε βάση την αρχή 

της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών , που σηµαίνει ότι οι συντάξεις της 

παρούσας γενιάς εργαζοµένων , όταν θα αποχωρήσουν από την αγορά 

εργασίας , θα χρηµατοδοτηθούν από τις εισφορές της επόµενης γενιάς. 

 

1.2.1 Γήρανση του πληθυσµού 

Οι τάσεις αύξησης του σχετικού βάρους των ηλικιωµένων δηµιουργείται 

κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και την κινητήρια δύναµη των 

προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα και Μετανάστευση) . 

(Τήνιος(2010),(2003) 

Αναλυτικά έχουµε: 

1) Προσδόκιµο  Επιβίωσης 

 

   Αναµένεται  να συνεχιστεί την αυξητική του τάση, δηλαδή   όλο και 

περισσότεροι θα ζουν περισσότερα χρόνια , όχι λόγω της µείωσης της 

θνησιµότητας  αλλά λόγω της επιµήκυνσης της ζωής τους . Αυτή η τάση θα 

συνεχιστεί ίσως µε µικρότερη ταχύτητα από ότι ήταν τα τελευταία χρόνια αν 

και κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα συνεχιστεί µε την ίδια ή  και ίσως µε 

µεγάλη ταχύτητα λόγω της τροµερής ανάπτυξης της βιοιατρικής. 

 

2) Γονιµότητα 

 

  Κύρια επίδραση στην δηµογραφία άσκησε η απότοµη πτώση στις γεννήσεις 

µετά το 1980.Τη περίοδο αυτή ο συγκεκριµένος δείκτης βρίσκεται σε πάρα 

πολύ χαµηλά επίπεδα από αυτά που απαιτούνται για την αναπλήρωση του 
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πληθυσµού. Η πτώση αυτή οδηγεί σε παρεπόµενες εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας µετά την δεκαετία του 2000 , αφού τα άτοµα που γεννήθηκαν µετά τη 

µεταστροφή της γεννητικότητας θα αρχίσουν να εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας  µετά το 2010. 

 

 
3) Μετανάστευση 

 

  Η  µετανάστευση εκτός της άµεσης επίπτωσης στο πληθυσµό επηρεάζει και 

την ηλικιακή του δοµή  και εποµένως την δύναµη του για την αύξηση . Η 

πρόβλεψη για το δηµογραφικό θέµα της µετανάστευσης είναι αβέβαιη και 

αρκετά απροσδιόριστη γιατί εξαρτάται από κοινωνικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. 

Το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι µόνο Ελληνικό ή µόνο 

Ευρωπαϊκό αλλά είναι ένα πρόβληµα παγκόσµιας εµβέλειας . Σε όλες τις 

αναπτυγµένες χώρες από καιρό ήταν γνωστό ότι από το 2000 και µετά θα 

έπρεπε να αναµένονται δυσµενείς εξελίξεις . Σηµαντικός παράγοντας που 

συνέβαλε στη γήρανση του πληθυσµού είναι το γνωστό σε όλους µας baby-

boom δηλαδή η αυξηµένη τάση για γέννηση των παιδιών . Η τάση αυτή 

δηµιουργήθηκε αµέσως µετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και µετά τη παύση του 

πολέµου της Κορέας . Η γενιά του Baby boom πλησίασε στη συνταξιοδότηση 

από το 2000 και µετά . Η  δηµογραφική µεταβολή αυτή µειώνει συνεχώς το 

κλάσµα των εργαζόµενων µε των συνταξιούχων αφού ο παρανοµαστής όλο και 

συνεχώς αυξάνεται . Αντίθετα ο αριθµητής έχει τάσεις καθοδικές αφού η 

µείωση της γονιµότητας από το 80 και µετά µειώνει  όλο και περισσότερο τον 

αριθµό του παρανοµαστή . Συνοψίζοντας όλες οι χώρες αντιµετωπίζουν το ίδιο 

πρόβληµα αλλά µε διαφορετική τάση. 
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1.2.2  Τα προβλήµατα που δηµιουργεί η γήρανση του πληθυσµού στο 
σύστηµα ασφάλισης µε αποτέλεσµα την αύξηση του χρέους και 
κυρίως του αφανούς χρέους 

 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να δείξουµε τα διάφορα προβλήµατα που 

δηµιουργεί το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Θα 

χρησιµοποιήσουµε κάποιους δείκτες για να µας βοηθήσουν στην ανάλυση 

τους. 

Η αύξηση του προσδόκιµου ορίου ζωής συνεπάγεται άµµεσα ότι οι 

συνταξιούχοι θα βρίσκονται περισσότερα χρόνια στην ηλικία της απολαβής 

της συντάξης.Ο παρακάτω πίνακας µας δείχνει για άτοµα που είναι ήδη στα 65 

χρόνια ζωής πόσα χρόνια έχουν ακόµα για να ζήσουν. Γίνετε αντιληπτό από το 

1960 και µετά η τάση είναι συνεχώς ανοδική .Οι  ηλικιωµένοι θα ζουν όλο και 

περισσότερα χρόνια . Άντρες και γυναίκες έχουν αυξητικές τάσεις , όπως και 

το σύνολο των χωρών φαίνεται να εµφανίζει ανοδικές τάσεις µε πρωτοποριακή 

πρωτιά τη χώρα της Ιαπωνίας . Οι γυναίκες της Ιαπωνίας µε βάση τη 

συγκεκριµένη προβολή µπορούν να ζήσουν τέσσερα χρόνια περισσότερα από 

τις γυναίκες της Ελλάδος . Παρότι που υπάρχει αύξηση πέντε ετών στις 

Ελληνίδες µπορούµε να υποθέσουµε ότι η αύξηση αυτή µπορεί να είναι και 

µεγαλύτερη αφού βιολογικά αυτό µπορεί να υποστηριχθεί , το ίδιο µπορεί να 

ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες . Όποτε καταλαβαίνουµε ότι αν δεν υπάρχει 

κάποια µεταρρύθµιση για αλλαγή του ορίου συνταξιοδότησης αυτό σηµαίνει 

ότι τα έξοδα στο Κρατικό προϋπολογισµό θα αυξάνονται συνεχώς. 
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Πίνακας 1.1Προσδόκιµο επιβίωσης στην ηλικία των 65 ετών 
1960-2007, Ελλάδα και διεθνείς συγκρίσεις 
 

 Άνδρες Γυναίκες 

 1960 1970 1990 2007 1960 1970 1990 2007 

Ελλάδα 13,4 13,9 15,7 17,4 14,6 15,2 18,0 19,6 

ΗΠΑ* 12,8 13,1 15,1 17,0 15,8 17,0 18,9 20,3 

Ιταλία* 13,4 13,3 15,1 17,9 15,3 16,1 18,8 21,8 

Γαλλία* 12,5 13,0 15,5 18,0 15,6 16,8 19,8 22,3 

Ισ̟ανία 13,2 13,3 15,4 17,8 15,3 16,0 19,0 22,0 

Ια̟ωνία 11,6 12,5 16,2 18,6 14,1 15,3 20,0 23,6 

Πηγή: EPC,Health data (2009) 

 

Στο παρακάτω πίνακα θέλουµε να δείξουµε την αναλογία που ισχύει  ως 

εξέλιξης του δηµογραφικού φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού . Ο 

λόγος είναι ως εξής : στον αριθµητή του κλάσµατος βρίσκονται άτοµα ηλικίας 

65+ και στο παρανοµαστή  βρίσκονται άτοµα ηλικίας από 15 έως 64 ετών . 

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι συγκεκριµένες προβολές έγιναν µέσα στα πλαίσια 

της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. .Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού 

δροµολογήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken το ∆εκέµβριο του 

2001 και κατέληξε σε  κοινά συµφωνηµένους βασικούς στόχους  τους οποίους  

πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα συστήµατα συντάξεων , είτε 

κρατικά είτε ιδιωτικά όλων των Κρατών Μελών . Η κάθε Κυβέρνηση της κάθε 
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χώρας είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του χρέους των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων και η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των µελών 

θα συνείσφερε σε µία πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των δυσκολιών .  Στο 

παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το πρόβληµα αυτό το έχουν 

όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες µε λίγο διαφορετική τάση . Η Ελλάδα µαζί µε την 

Ισπανία φαίνονται να κατέχουν πρωταρχικές θέσεις . Το µέσο όρο της 

Ευρώπης των 27 µελών είναι στο 53%,το µέσο όρο της Ευρώπης των 15 είναι 

στο 51% ενώ  Ελλάδα βρίσκεται στο 57% 

 

Πίνακας 1.2 ∆ηµογραφικός δείκτης εξάρτησης - 2007-2060 
(Άτοµα 65±/άτοµα 15-64) 
 

 2007 2010 2015 2020 2030 2040 2050 2060 

Ισ̟ανία 30% 31% 32% 35% 46% 55% 56% 59% 

Βέλγιο 30% 31% 34% 35% 42% 54% 59% 59% 

∆ανία 26% 26% 28% 31% 38% 42% 44% 46% 

Γερµανία 26% 27% 29% 31% 37% 45% 53% 55% 

Ιρλανδία 26% 28% 32% 34% 37% 41% 42% 47% 

Γαλλία 25% 26% 29% 33% 39% 44% 45% 45% 

Ιταλία 25% 26% 27% 29% 38% 46% 48% 51% 

Κύ̟ρος 25% 26% 32% 37% 44% 45% 47% 49% 

Κάτω Χώρες 24% 24% 26% 27% 34% 46% 59% 59% 

Αυστρία 24% 25% 27% 29% 33% 37% 38% 42% 

Πορτογαλία 23% 25% 29% 32% 38% 43% 41% 43% 

Φινλανδία 21% 23% 27% 31% 40% 47% 46% 47% 

Σουηδία 18% 18% 20% 22% 27% 31% 38% 44% 

Μ. Βρετανία 16% 17% 18% 20% 25% 31% 40% 44% 

Ελλάδα 28% 28% 31% 33% 38% 48% 57% 57% 

Εϋ27 25% 26% 28% 31% 38% 45% 50% 53% 

Ευΐ5 26% 27% 30% 32% 39% 46% 50% 51% 

Πηγή: EPC (2009). 
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Όσον αφορά τον Οικονοµικό ∆είκτη Εξάρτησης δηλαδή ένα µέσο που δείχνει 

την λειτουργία της οικονοµίας είναι η σχέση των ατόµων 65+ στον αριθµητή 

και των απασχολούµενων µεταξύ της ηλικίας 15-64 στο παρανοµαστή . Ο 

δείκτης αυτός είναι υψίστης σηµασίας αφού από ο τρόπος λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας καθορίζει το ποσοστό των ατόµων που είναι στο 

παρανοµαστή ή στον αριθµητή. Για κάθε χώρα τα αποτελέσµατα αυτά έχουν 

µεγάλη διαφορά από τον δηµογραφικό δείκτη εξάρτησης αφού είναι σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι τα κίνητρα για τη παραµονή εργασίας σε κάθε χώρα είναι 

πολύ διαφορετικά . Επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν 

αυτόν το δείκτη είναι οι γυναίκες αφού η διαφορά στο ποσοστό συµµετοχής 

τους στην απασχόληση έχει τη µεγαλύτερη διακύµανση στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έχει παρατηρηθεί στις χώρες της Ε.Ε η καθυστέρηση 

των νέων εργαζοµένων στην αγορά εργασίας είτε επειδή οι ίδιοι επιθυµούν να 

παραµείνουν για περισσότερα χρόνια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε επειδή 

υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας ( ανεργία νέων ). 

 

 Στο παρακάτω πίνακα θα δούµε πως η πορεία του πληθυσµού µεταβάλλει τη 

κατάσταση στο δείκτη εξάρτησης του ασφαλιστικού συστήµατος, δηλαδή τη 

σχέση µεταξύ ασφαλισµένων και συνταξιούχων. ∆ηλαδή πόσοι ασφαλισµένοι 

χρειάζονται για έναν συνταξιούχο. Τα αποτελέσµατα από αυτά που µπορούµε 

να διαπιστώσουµε είναι οδυνηρά κυρίως µετά το 2020 για το σύνολο των 

χωρών  εκτός από τις Βόρειες χώρες( ∆ανία, Ιρλανδία, Σουηδία) και τις κάτω 

Χώρες. Η Ελλάδα φαίνεται να είναι στη πιο δυσµενή θέση αφού για κάθε ένα 

συνταξιούχο θα χρειάζεται έναν ασφαλισµένο  
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Πίνακας 1.3 Ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης, 2007-2060 
(Σχέση ασφαλισµένου/συνταξιούχου) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Ιταλία 67% 65% 66% 76% 90% 94% 95% 

Γερµανία 62% 62% 64% 76% 85% 88% 91% 

Βέλγιο 58% 58% 65% 76% 83% 87% 90% 

Κύ̟ρος 30% 32% 40% 51% 59% 73% 86% 

Γαλλία 55% 58% 64% 73% 78% 79% 80% 

Φινλανδία 56% 57% 66% 74% 74% 75% 78% 

Ισ̟ανία 38% 37% 39% 47% 61% 75% 77% 

Σουηδία 39% 40% 48% 54% 59% 60% 65% 

Ιρλανδία 28% 28% 30% 35% 41% 50% 53% 

∆ανία 47% 49% 57% 57% 57% 53% 50% 

Κάτω Χώρες 30% 30% 35% 39% 42% 41% 42% 

Ελλάδα 57% 56% 59% 70% 86% 99% 102% 

Πηγή: EPC (2009). 

 

 

Ο ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης προκύπτει λοιπόν από το πως το 

ασφαλιστικό σύστηµα και η ασφαλιστική νοµοθεσία της κάθε χώρας 

επηρεάζουν την αγορά εργασίας. ∆ηλαδή πόσοι από τους εργαζοµένους είναι 

ασφαλισµένοι και πληρώνουν εισφορές και πόσοι από τους µη οικονοµικά 

ενεργούς δικαιούνται συνδροµή µέσω των συντάξεων. Η αντιστοίχιση των 
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δικαιωµάτων σε εργαζοµένους στα περισσότερα συστήµατα είναι µία σχετικά 

απλή διαδικασία. Στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης αυτό δεν ισχύει. 

   Στο παρακάτω πίνακα βλέπουµε τις δαπάνες των χωρών ως προϊόν. Οι 

δαπάνες έχουν αυξητική τάση για όλες τις χώρες µε τη διαφορά ότι κάποιες 

έχουν µεγάλες τάσεις και άλλες λιγότερες. Με εξαίρεση τη Σουηδία η οποία 

φαίνεται να ελέγχει το ποσοστό των δαπανών. Η Ελλάδα και σε αυτό το 

πινάκα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό σε αντίθεση µε άλλες χώρες που έχουν το 

ίδιο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού. Εκτός όµως από τις δαπάνες για 

συντάξεις της κάθε χώρας είναι πολύ σηµαντικό να δούµε τι γίνεται µε τη 

πορεία του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Έχει µεγάλη σηµασία αν το ΑΕΠ αυξάνει , 

παραµένει σταθερό ή να έχει τάσεις για µείωση. Το ΑΕΠ έχει άµεση σχέση µε 

τη παραγωγικότητα , οπότε µπορούµε να καταλάβουµε και να υποθέσουµε ότι 

όσο αυξάνει το ΑΕΠ της κάθε χώρας , θα αυξάνουν και τα έσοδα. Στη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην Ελλάδα βλέπουµε µέσω των προβολών να 

αυξάνουν σηµαντικά τα έξοδα και από την άλλη πλευρά η χώρα να έχει για 

τρίτη συνεχόµενη χρονιά µία πολύ σηµαντική πτώση στο ΑΕΠ. Το γεγονός 

αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διόγκωση του προβλήµατος. Το ίδιο παράδειγµα 

που αναφέραµε για την Ελλάδα είναι πιθανόν να συµβαίνει και µε άλλες 

χώρες. 
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 Πίνακας 1.4∆απάνες για συντάξεις δηµόσιου συστήµατος 
2007-2060: Συντονισµένη προβολή  (Ποσοστά του ΑΕΠ) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Μεταβολή 2000-

2050 

Ισ̟ανία 8,4 8,9 9,5 10,8 13,2 15,5 15,1 7,1 

Κύ̟ρος 6,3 6,9 8,9 10,8 12,8 15,5 17,7 9,2 

Βέλγιο 10 10,3 11,8 13,9 14,6 14,7 14,7 4,7 

Ιταλία 14 14 14,1 14,8 15,6 14,7 13,6 0,7 

Γαλλία 13 13,5 13,6 14,2 14,4 14,2 14 1,2 

Αυστρία 12,8 12,7 13 13,8 13,9 14 13,6 1,2 

Πορτογαλία 11,4 11,9 12,4 12,6 12,5 13,3 13,4 1,9 

Φινλανδία 10 10,7 12,6 13,9 13,6 13,3 13,4 3,3 

Γερµανία 10,4 10,2 10,5 11,5 12,1 12,3 12,8 1,9 

Ιρλανδία 5,2 5,5 6,4 7,5 8,7 10,5 11,3 5,3 

Ολλανδία 6,6 6,5 7,8 9,3 10,3 10,3 10,5 3,7 

∆ανία 9,1 9,4 10,6 10,6 10,4 9,6 9,2 0,5 

Σουηδία 9,5 9,6 9,4 9,5 9,4 9 9,4 -0,5 

Μ. Βρετανία 6,6 6,7 6,9 7,6 8 8,1 9,3 1,5 

ΕΛΛΑ∆Α 11,7 11,6 13,2 17,1 21,4 24 24,1 12,3 

Πηγή: OECD (2009, 2001). 

 

 

   Σε αυτό το σηµείο πρέπει να κάνουµε µία αναφορά ότι από µακροοικονοµική 

σκοπιά, θεωρούµε ότι οι συντελεστές µεταβλητότητας παραµένουν σταθεροί 

όπως η ηλικία συνταξιοδότησης . Οι   διάφορες µεταβλητές µπορούν να 
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αλλάξουν µελλοντικά µε την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές  θεωρούνται 

νοµοθετηµένες  Η διαφορά στο παραπάνω πίνακα είναι εντυπωσιακή στο ότι 

κάποιες χώρες όπως η Ιταλία , η Γαλλία που αντιµετωπίζουν σε ίδια επίπεδα το 

πρόβληµα της γήρανση του  πληθυσµού φαίνετε να ελεγχούν σε καλυτέρα 

επίπεδα τα έξοδα για δαπάνες γιατί από το 2000 και µετά έχουν πάρει κάποια 

αναγκαία µέτρα για µεταρρυθµίσεις όπως η αύξηση του ορίου 

συνταξιοδότησης, εξίσωση στα όρια συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών-

γυναικών και σε εξορθολογισµό µεταξύ διαφόρων κλάσεων των διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων. 

 

1.3 Αφανές χρέος 

Με τον όρο αφανές χρέος εννοούµε µαθηµατικά την διαφορά που υπάρχει 

µεταξύ εσόδων και εξόδων, για να το υπολογίσουµε όµως σε κάθε χρονική 

περίοδο θα πρέπει να υπολογίζουµε τη διαφορά των αναµενόµενων εσόδων και 

εξόδων στο µέλλον  στη βάση των σηµερινών συντάξεων και εισφορών. Οπότε 

για κάθε χρόνο σηµειώνουµε τη διαφορά (το τρέχον έλλειµµα  κάθε χρόνο). Το 

ποσό αυτό χρειάζεται µία αναγωγή στο παρόντα χρόνο έτσι ώστε να 

υπολογιστεί σε παρούσα αξία. (Τήνιος (2010),) 

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε πως σχετίζεται το αφάνες χρέος µε το 

κανονικό δηµόσιο χρέος 

Στη παραπάνω ενότητα είδαµε ότι η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού 

αυξάνει σε µεγάλο βαθµό τις συνολικές δαπάνες για τη πληρωµή  των 

συνταξιούχων ,οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντική είναι η επιβάρυνση του 

αφανούς χρέους σε ένα σύστηµα ασφάλισης. Εδώ αυτό πρέπει να πούµε ότι το 

αφανές χρέος δε προσµετράται στο ∆ηµόσιο χρέος που εµφανίζει η κάθε χώρα 

ξεχωριστά. Στο σηµείο αυτό είναι πρέπει να τονίσουµε πόσο επικίνδυνο και 

λεπτό ζήτηµα είναι η µέτρηση του αφανούς χρέους . Οι µετρήσεις αυτές δεν 

είναι συγκεκριµένες και απολύτως τεκµηριωµένες αφού κάνουµε µια σειρά 

υποθέσεις για το µέλλον .Ορισµένες εκτιµήσεις µπορούµε να πούµε ότι είναι 
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σχεδόν ασφαλείς όπως είναι οι δηµογραφικές αναλύσεις, από την άλλη πλευρά 

όµως υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα για την πρόβλεψη του ρυθµού ανάπτυξης 

του ΑΕΠ , για το ποσοστό ανεργίας των µελλοντικών ετών κ.λπ. Μπορούµε 

δηλαδή να τις χαρακτηρίσουµε κάπως παρακινδυνευµένες. 

 

    Η φύση του αφανούς χρέους σε κεφαλαιοποιητικά συστήµατα µπορούµε να 

πούµε ότι όταν έχουµε ένα  ισορροπηµένο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα η 

παρούσα αξία της διαφοράς πληρωµών και εισπράξεων είναι µηδέν. Όλα αυτά 

προκύπτουν ότι δεν υπάρχει σχέση αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. 

     Αν κάνουµε αντίστοιχο υπολογισµό σε διανεµητικά συστήµατα θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι  υποχρεώσεις είναι οι µελλοντικές υπεσχηµένες 

συντάξεις, και τα έσοδα προκύπτουν από την   επιβάρυνση για την 

χρηµατοδότησή τους.(Ασφάλιστρα-Εισφορές). Εδώ τον ρόλο του ενεργητικού 

παίζει η δυνατότητα που έχει το Κράτος να επιβάλλει φορολογία (και 

εισφορές) για να χρηµατοδοτεί τις υποχρεώσεις του. Αν η µελλοντική 

φοροδοτική ικανότητα αρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις του κράτους, 

τότε το ενεργητικό θα ισούται µε το παθητικό και η καθαρή παρούσα αξία των 

υποχρεώσεων θα είναι µηδέν.  Όµως, η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να 

µεταβάλλει  και τις µελλοντικές πληρωµές (π.χ. αλλάζοντας την 

αναπροσαρµογή των συντάξεων) 

 

Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι  η βιωσιµότητα ενός διανεµητικού συστήµατος 

είναι ένα πολιτικό ζήτηµα που αναφέρεται στο κατά πόσον το εκλογικό σώµα 

θεωρεί ότι οι υποσχέσεις που χορηγούνται δικαιολογούν την επιπλέον 

φορολογία που απαιτείται για να χρηµατοδοτηθούν. Η παρούσα πρακτική που 

αναφέραµε ακριβώς από πάνω είναι να µην συνυπολογίζεται το αφανές χρέος 

µαζί µε το ∆ηµόσιο χρέος . Αυτό ισοδυναµεί µε το να θεωρείται εξ ορισµού η 

παρούσα αξία του ίση µε µηδέν (δηλαδή θεωρείται ότι η δυνατότητα επιβολής 

φορολογίας επαρκεί πάντοτε για να χρηµατοδοτηθούν οι σηµερινές 

συνταξιοδοτικές υποσχέσεις). 
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 Ένα τεράστιο ερωτηµατικό δηµιουργείται λοιπόν από τη µέτρηση του 

αφανούς χρέους και για τη πιθανή µελλοντική αύξηση της φορολογίας για την 

κάλυψη αυτής της πιθανής ανισότητας. Η κάθε Κυβέρνηση όπως ήδη έχουµε 

αναφέρει µπορεί να αυξήσει τη φορολογία αλλά πρέπει να συµπεριλάβουµε ότι 

δεν έχει την απεριόριστη δυνατότητα για πολύ µεγάλες αυξήσεις και ειδικά 

όταν µια Χώρα έχει ήδη παρά πολύ υψηλούς φόρους όπως στη συγκεκριµένη 

περίπτωση της Ελλάδας όπου πολύ δύσκολα το σύνολο της κοινωνίας µπορεί 

να αντέξει µία ενδεχόµενη αύξηση της φορολογίας. Άρα αν το αφανές χρέος 

µιας χώρας υπολογίζεται σε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από το ποσοστό του 

ΑΕΠ π.χ 200% , το χρέος που αντιστοιχεί στο εµφανές χρέος είναι µόνο τµήµα 

αυτού. ∆ηλαδή το τµήµα που απαιτεί αύξηση της φορολογίας πέραν του 

ανεκτού. Αν θεωρηθεί ότι το ίδιο ποσοστό φορολογίας µε το σηµερινό είναι το 

µέγιστο ανεκτό, τότε από το αφανές χρέος θα έπρεπε να αφαιρεθεί το τµήµα 

που αντιστοιχεί στη µελλοντική αύξηση του ΑΕΠ.(Τήνιος (2010)Barr (2001),) 

 

   Στα διανεµητικά συστήµατα  θα πρέπει να επεµβαίνει η εκάστοτε 

Κυβέρνηση µε µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε να µειώνει τη συσσώρευση του 

χρέους σε επίπεδα ελεηγχόµενα. Τέλος θα µπορούσαµε επίσης να αναφέρουµε 

ότι ο σκοπός της κάθε Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση  της δικαιοσύνη µεταξύ 

γενεών  και συνεπώς να εξισορροπούν την φορολογική επιβάρυνση µεταξύ 

ανάµεσα τους.  

 

1.4   Θα συνείσφερε µία µετατόπιση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος από αµιγώς κρατικό σε ιδιωτικό σύστηµα ασφάλισης; 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε πόσο τεράστιες και πολύπλοκες είναι οι 

προσκλήσεις που δηµιουργούνται  από το δηµογραφικό φαινόµενο της 

γήρανσης του πληθυσµού. Αναλύσαµε σε θεωρητικό επίπεδο τις διαφορές 

µεταξύ των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και πως αντιδρούν  στο 

δηµογραφικό πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού.. 
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Το ερώτηµα που δηµιουργείται  είναι ότι οι περισσότερες χώρες που έχουν ήδη 

ένα τεράστιο  ∆ηµόσιο Χρέος θα τους συνείσφερε µία µετατόπιση και πως θα 

γινόταν αυτό; Θα ήτανε καλύτερα τα πράµατα ή θα δηµιουργούσε διάφορες 

παρενέργειες. 

   Σε πρώτη φάση θα εξετάσουµε τη περίπτωση µιας πλήρους µετατόπισης από 

κρατικό σύστηµα σε κεφαλαιοποιητικό . Κατά τη περίοδο της µετάβασης  οι 

εργαζόµενοι πρέπει να πληρώσουν για τις δικές τους συντάξεις και αυτές της 

προηγούµενης γενιάς. Άρα στην αρχή η δηµόσια δαπάνη αυξάνει. Αν 

ιδιωτικοποιηθεί ένα δηµόσιο διανεµητικό σύστηµα, η πρώτη γενιά πρέπει να 

πληρώνει για το σύστηµα δύο φορές. Με δεδοµένο ότι τµήµα της δαπάνης 

αυτής θα µεταβιβαστεί στον φορολογούµενο, σε περίπτωση µετάβασης σε 

κεφαλαιοποιητικό από διανεµητικό σύστηµα, στην µεταβατική περίοδο η 

ανάγκη δανεισµού του δηµοσίου θα είναι µεγαλύτερη. Όσο λιγότερο βιώσιµο 

είναι το παλαιό διανεµητικό σύστηµα, τόσο µεγαλύτερη και αυτή η ανάγκη για 

δανεισµό. (Barr(2001),) 

Αυτό δηµιουργεί τεράστιες ανισότητες µεταξύ των γενεών και πρέπει να 

θυµόµαστε ότι στόχος της κάθε Κυβέρνησης είναι να διατηρεί τις ισότητες 

µεταξύ των γενεών ως προς τα φορολογικά θέµατα. 

Στο διανεµητικό σύστηµα η πολιτική παρέµβαση είναι πιο εύκολη, θα πρέπει 

λοιπόν σε πρώτη φάση να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές για τη διαχείριση του 

αφανούς χρέους και να µετατοπίζει την ασφάλιση προς µεικτά συστήµατα 

ασφάλισης περιλαµβανοµένου και της ιδιωτικής µε τρόπο οµαλό έτσι ώστε να 

διατηρεί τις ισορροπίες µεταξύ των γενεών . 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 . Το Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης και οι 
προοπτικές του. 
 

2.1    Ελληνικό σύστημα Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης. 

 

 Ο θεσµός της κοινωνικής προστασίας εµφανίστηκε στη χώρα µας µε τη µορφή 

της κοινωνικής πρόνοιας στα επιζώντα µέλη των οικογενειών των 

εργαζοµένων και µετεξελίχτηκε στη µορφή της κοινωνικής ασφάλισης µε την 

κάλυψη των κινδύνων γήρατος , αναπηρίας και θανάτου . Μέχρι το τέλος το Β 

Παγκοσµίου Πολέµου η εξέλιξη του τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και των 

συντάξεων ήταν περιορισµένη και περιλάµβανε την προσπάθεια των 

εργατικών και επαγγελµατικών ενώσεων να αναπτύξουν αυτόνοµα , 

αυτοδιοικούµενα και αυτοχρηµατοδοτούµενα ασφαλιστικά ταµεία. 

 Το συνταξιοδοτικό σύστηµα αναπτύχθηκε σε µία σχετική µεγάλη χρονική 

περίοδο , κάτω από την επίδραση οικονοµικών , πολιτικών , ιστορικών και 

κοινωνικών συγκυριών καλύπτοντας σταδιακά σχετικά  το σύνολο του 

πληθυσµού . Στην αρχή τα επικίνδυνα επαγγέλµατα όπως ναυτικούς και µετά 

από λίγα χρόνια τους δηµόσιους υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούµενους 

Τα πρωταρχικά βήµατα για την εξέλιξη του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης 

για παροχή της κύριας σύνταξης ήταν µετά τη ψήφιση του νόµου 1846/51 για 

τη σύσταση και τη λειτουργία του ΙΚΑ . Οι κύριοι κλάδοι ήταν οι κλάδοι 

συντάξεων και ασθένειας που κάλυψε ασφαλιστικά τους εργαζόµενους των 

αστικών κέντρων ή και άλλων περιοχών στις οποίες υπήρχαν µονάδες 

βιοµηχανίας  ,  βιοτεχνίας , και διάφορες επαγγελµατικές οµάδες ανεξάρτητα 

από το τόπο απασχόλησης τους. Στη συνέχεια µετά τη ψήφιση του νόµου 

4169/61 ιδρύθηκε ο ΟΓΑ  ο οποίος κάλυψε ασφαλιστικά όλον το αγροτικό 
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πληθυσµό. Ο ΟΓΑ µετά το νόµο 1296/82 κάλυψε και όλους τους ηλικιωµένους 

άνω των 65 ετών µε ανεπαρκές εισόδηµα ,εάν δεν είχαν αποκτήσει 

ασφαλιστικά δικαιώµατα.(Ζερβού (2009),) 

Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 70́  τα µέτρα τα οποία είχαν παρθεί δεν 

έδιναν τη δυνατότητα κάλυψης ολόκληρου του πληθυσµού , ακόµη και ένα 

µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού που ήταν ασφαλισµένο είχε περιορισµένο 

επίπεδο ασφάλισης και οι συντάξεις της πλειοψηφίας των συνταξιούχων 

παρέµεναν σε χαµηλά επίπεδα. Στη συνέχεια το ΙΚΑ επεκτείνεται σε όλη τη 

χώρα και καλύπτει ασφαλιστικά για κύρια σύνταξη όλους του µισθωτούς και 

ηµεροµισθίους του µη αγροτικού τοµέα . Επίσης κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 80́  δίνονται αρκετά µεγάλες αυξήσεις στις συντάξεις που είχε 

ως αποτέλεσµα να µειώσει δραστικά το ποσοστό φτώχειας των ηλικιωµένων . 

Τα πρώτα µελανά σηµάδια κάνουν την εµφάνιση τους για τη βιωσιµότητα του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος από την ποσοτική και ποιοτική επέκταση του 

ασφαλιστικού φορέα. Γι αυτό οι πρώτες θεσµικές παρεµβάσεις της δεκαετίας 

του 90́ επικεντρώθηκαν σε ζητήµατα χρηµατοδότησης και προϋποθέσεων 

χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών καθώς και της οργάνωσης του 

συστήµατος. Για τη τόνωση της βιωσιµότητας του συστήµατος ψηφίστηκαν 

δύο ασφαλιστικοί νόµοι ( Ν.1902/90 και Ν.2084/92 ) µε πολύ σηµαντικούς 

περιορισµούς στα ασφαλιστικά δικαιώµατα και τις αυξήσεις των εισφορών. 

Με το Νόµο 2084/92 οδηγήθηκε στη δηµιουργία ενός νέου συστήµατος 

ασφάλισης , λιγότερου γενναιόδωρου αφού υπήρξε τριµερής χρηµατοδότησης 

για κύρια σύνταξη και ασθένειας , µε συµµετοχή των εργαζοµένων ,των 

εργοδοτών και του Κράτους, κατ αναλογία 2/9 ,4/9 ,3/9,αντίστοιχα.Το νέο 

σύστηµα ασφάλισης καλύπτει  οµοιόµορφα ενιαίες προϋποθέσεις σχετικά µε 

την ηλικία συνταξιοδότησης, τα ποσοστά αναπλήρωσης ,τις κατώτερες 

συντάξεις και τη επιβολή εισφορών.(Τήνιος(2010),) 

Παράλληλα µε την ασφάλιση για κύρια σύνταξη αναπτύχθηκε και η 

επικουρική ασφάλιση µε τη χορήγηση προσθέτων περιοδικών παροχών 
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συντάξεων  .∆ικαίωµα για επικουρική σύνταξη έχουν οι απασχολούµενοι µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας και ένα σχετικό µικρό ποσοστό των αυτοτελών 

απασχολούµενων. Η επικουρική ασφάλιση αναπτύχθηκε , όπως και η 

ασφάλιση για κύρια σύνταξη ,σταδιακά , µέσα από ένα µεγάλο αριθµό 

ασφαλιστικών φορέων χωρίς ενιαίους κανόνες και      προϋποθέσεις  και µε το 

δικό του καταστατικό το κάθε ταµείο. Αποφασιστικό βήµα για την έναρξη  της 

επικουρικής ασφάλισης ήταν  η ίδρυση του ΤΕΑΜ (Ν.997/79). 

  Συνοψίζοντας το Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι δηµόσιο ως προς 

τη διαχείριση , αναγκαστικό ως προς τη νοµική του µορφή , ορισµένων 

παροχών ως προς τη δοµή και ασφαλίζει κυρίως την εργασία . Ο κεντρικός 

άξονας λειτουργεί µε βάση το διανεµητικό  σύστηµα ( pay as you go ) , µε 

αυτόνοµους και αυτοδιοικούµενους ασφαλιστικούς φορείς υπό την εποπτεία 

κυρίως του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . Το 

Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από την αλληλεγγύη 

µεταξύ των  ατόµων µιας γενιάς αλλά και µεταξύ των γενεών ,από την 

πολυδιάσπαση και τον κατακερµατισµό τόσο στο οργανωτικό επίπεδο όσο και 

στο επίπεδο παροχών. 

2.2  Ο   κατακερµατισµός του συστήµατος. 

Το δηµόσιο σύστηµα συντάξεων στην Ελλάδα αναπτύχθηκε µε τρόπο 

αποσπασµατικό , ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας ήταν η πίεση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων η οποία είχε ως αποτέλεσµα 

την κατακερµατισµό του συστήµατος. Ο κατακερµατισµός αυτός γίνεται 

εµφανής σε  διαστάσεις όπου θα αναπτυχθούν ακριβώς από 

κάτω.(Τήνιος(2003),(2010),) 

 

• Η πρώτη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η κλαδική 

διάσταση που αφορά επαγγελµατικούς κλάδους. Υπάρχει πληθώρα 

φορέων ( Ασφαλιστικών Ταµείων ) που χορηγούν συντάξεις ανά τοµέα 

απασχόλησης ή επάγγελµα. Έχει διαπιστωθεί ότι ακόµα και εντός 
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ταµείου υπάρχουν κλαδικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις εισφορές 

και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. 

 

• Μία άλλη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η 

διαφοροποίηση ανάλογα µε το επίπεδο ή την βαθµίδα προστασίας. Το 

σύστηµα διαθέτει τρείς βαθµίδες παροχών που αποτελούνται από την 

κύρια σύνταξη ,τη επικουρική και το εφ ΄ άπαξ .Η κύρια σύνταξη και η 

επικουρική λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο και η καταβολή τους γίνεται 

ανά µήνα, δηλαδή είναι η κύρια πηγή αµοιβής των συνταξιούχων. Το 

εφάπαξ καταβάλλεται µία φορά , ακριβώς στη χρονική περίοδο τη 

στιγµή της συνταξιόδοτησης. Η διαφοροποίηση των τριών παροχών 

αυτών είναι ότι οι πληρωµές γίνονται σχεδόν πάντα σε διαφορετικούς 

λογαριασµούς από διαφορετικούς φορείς. 

 
 

• Επίσης µία πολύ εµφανής διάσταση είναι η διαφοροποίηση ανάλογα µε 

την ηλικιακή οµάδα ή κλάση των δικαιούχων. Υπάρχουν πάρα πολλές 

διαφορές µεταξύ των διάφορων ασφαλιστικών ταµείων ,αυτό όµως που 

µας κάνει πραγµατικά εντύπωση είναι η διαφοροποίηση της κλάσης 

µεταξύ των δικαιούχων που ανήκουν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

κυριότερη διαφοροποίηση αυτού του είδους είναι αυτή του «νέου 

συστήµατος » δηλαδή αυτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά µετά  

το 1993. 

 

• Μία πολύ σηµαντική διάσταση είναι η διαφοροποίηση µεταξύ φύλων . 

Στα περισσότερα ταµεία δεσπόζει µία  υπερπροστασία των γυναικών 

που έχει ως αποτέλεσµα να διατηρεί ανισότητες µεταξύ των 

ασφαλισµένων. 

 

• Τέλος , µία εξίσου σηµαντική διάσταση είναι  η διαφοροποίηση που 

οφείλεται στο ότι πολλά ταµεία συντάξεων χορηγούν παροχές υγείας σε 
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χρήµα και σε είδος. Οι παροχές αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση των δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων. 

 

  Ο  παρακάτω πίνακας  σκιαγραφεί τη δοµή του συστήµατος ανά κλάδο 

εργαζοµένων , ηλικιακή οµάδα  και επίπεδο προστασίας και µέθοδος 

χρηµατοδότησης. ∆ιακρίνονται έξι µεγάλοι κλάδοι δικαιούχων  αγρότες (και 

ανασφάλιστοι) ,∆ηµόσιοι Υπάλληλοι ,Μισθωτοί ιδιωτικού τοµέα, µισθωτοί 

∆έκο, αυτοαπασχολούµενοι και  ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
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Πίνακας 2.1 Το Ελληνικό σύστηµα συντάξεων 
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Το ασφαλιστικό σύστηµα  λόγω της πολυνοµίας και του κατακερµατισµού 

όπως διαπιστώσαµε από το πιο πάνω πίνακα έχει  ως αποτέλεσµα να 

λειτουργεί µε ανισότητες και να αντιµετωπίζει όµοιες περιπτώσεις πολιτών µε 

διαφορετικό τρόπο . Η κοινωνική ασφάλιση παρέχεται από µία πληθώρα 

φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 

διότι παρά την απαγόρευση ίδρυσης ταµείων κύριας ασφάλισης µετά την 

ίδρυση του ΙΚΑ ( ΑΝ 1846/51), συνεχίσθηκε η ίδρυση νέων ταµείων κυρίας 

ασφάλισης .Το ΙΚΑ ιδρύθηκε το 1936 και είναι ο µεγαλύτερος φορέας που 

παρέχει συντάξεις και ασφαλίζει κυρίως τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα , 

καταβάλει πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των συνταξιοδοτικών παροχών. 

Στο εσωτερικό του ΙΚΑ όµως  συνυπάρχουν πάνω από 600 καθεστώτα 

συνταξιοδότησης .  

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος δηµιουργεί επίσης εµπόδια 

στη µέτρηση του ασφαλιστικού δείκτη εξάρτησης. Στο Ελληνικό σύστηµα 

ασφάλισης η µετατροπή της εργασιακής πορείας σε ασφαλιστικό δικαίωµα 

δηµιουργεί πολλές φορές διπλογραφίας. Η κύρια αιτία είναι ότι ένας 

ασφαλισµένος έχει πολλαπλές συντάξεις όπως είναι η κύρια , η επικουρική ή 

πολλαπλά ασφαλιστικά δικαιώµατα π.χ ( σύνταξη χηρείας , σύνταξη από ίδιο 

δικαίωµα , άλλες πολλαπλές συντάξεις). Επίσης λόγω του κατακερµατισµού 

και της πολυπλοκότητας του συστήµατος δηµιουργείται µία ανισότητα στην 

ασφαλιστική παρουσία, δηλαδή κάποιοι πληρώνουν πολύ υψηλές εισφορές ως 

ποσοστό του εισοδήµατος και κάποιοι άλλοι ασφαλίζονται µε προαιρετικές 

ασφαλιστικές κλάσεις. 

    Επίσης είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα άλλο πρόβληµα που 

δηµιουργείται στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης λόγω του κατακερµατισµού 

των ταµείων είναι ότι η επικουρική σύνταξη µπορεί να θεωρείται διαφορετική 
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από την κύρια σύνταξη αλλά ο τρόπος λειτουργίας έχει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά µε τη κύρια. 

Όλα τα επικουρικά Ταµεία χρηµατοδοτούνται µε τρόπο διανεµητικό, δηλαδή 

ανήκουν και αυτά στο πρώτο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης µε τη µόνη 

διαφορά από τα κύρια Ταµεία να έχουν µεγαλύτερη περιουσία και λιγότερα 

συσσωρευµένα ελλείµµατα λόγω της νεότερης δηµιουργίας τους. Ένα άλλο 

κοινό χαρακτηριστικό είναι η υποχρεωτική τους ασφάλιση όπως δηλαδή 

αρµόζει στα διανεµητικά συστήµατα. Οι παροχές καθορίζονται διά νόµου µε 

βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης της συνταξιοδοτικής βάσης, δηλαδή όταν 

κάποιος συνταξιοδοτείται λαµβάνει δύο συντάξεις. Ο τρόπος υπολογισµού 

είναι ως ποσοστό του τελευταίου µισθού ή το µέσο όρο των τελευταίων 

µισθών. 

Συµπεραίνοντας οι επικουρικές συντάξεις έχουν τόσα κοινά χαρακτηριστικά 

µε τις κύριες συντάξεις έτσι ώστε να µην µπορούν να παίξουν διακριτό ρόλο 

στο συνολικό οικοδόµηµα της κοινωνικής προστασίας.Είναι προφανές ότι 

µεγαλώνουν τη παθολογία του συστήµατος και επιδεινώνουν τις επιπτώσεις 

του κατακερµατισµού.  

 Στη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων µετέχουν εκπρόσωποι των 

εργοδοτών ,των εργαζοµένων και του κράτους . Με αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει σε επιθυµητό βαθµό η αυτονοµία , η αυτοδιοίκηση και η 

αυτοχρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων . Ο κατακερµατισµός καθιστά 

το σύστηµα  συντάξεων αδιαφανές και ευάλωτο σε πολιτικές παρεµβάσεις δια 

µέσου αφανών έµµεσων επιδοτήσεων , η πιο σηµαντική είναι αυτή µεταξύ 

περίθαλψης και συντάξεων. 

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος όπως ακριβώς εξηγήσαµε πιο 

πάνω σε συνδυασµό µε την έλλειψη κινήτρων για παραµονή εργασίας 

δηµιουργεί τεράστια αγκάθια στη λύση του ασφαλιστικού προβλήµατος. Οι 

ασφαλισµένοι του Ελληνικού συστήµατος αφού δεν έχουν αυτά τα κίνητρα  

προσπαθούν συνεχώς να βρίσκουν τα µονοπάτια για την έξοδο τους από το 
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εργασιακό περιβάλλον. όταν προστεθεί και η απουσία του κοινωνικού κράτους 

τότε δηµιουργούνται τα  διοικητικά προβλήµατα του συστήµατος. Η κοινωνική 

πολιτική προϋποθέτει την αποτελεσµατική παραγωγή , αξιολόγηση και 

αξιοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την ευηµερία των πολιτών. Οι 

ελλείψεις στη διοικητική ικανότητα γίνονται αισθητές στους παρακάτω τοµείς. 

• Υπάρχει υψηλό κόστος διοίκησης του συστήµατος. Συµπεριλαµβάνεται 

η αδυναµία προγραµµατισµού και η έλλειψη προσαρµοστικότητας. 

• Η εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή µεγάλης κλίµακας δίνει απλόχερα 

κίνητρα στη γκρίζα οικονοµία και αντικίνητρα στην ανάπτυξη. 

• Οι αδυναµίες στη διοίκηση δυσχεραίνουν τη χάραξη κοινωνικής 

πολιτικής. Η µη λειτουργεία Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

σηµαίνει ότι τα στοιχειώδη στοιχεία όπως το ύψος των αποδοχών , η 

µέση σύνταξη δεν είναι ακόµα γνωστά 

Οι διοικητικές αυτές αδυναµίες ευθύνονται και για το χαµηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης , την απουσία πληροφόρησης , τη γραφειοκρατία και την 

αδιαφάνεια  

2.3.1   Η  γήρανση του πληθυσµού και η απήχηση στον Ελλαδικό 
χώρο. 

 

  Το δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όπως αναφέραµε 

πιο πάνω είναι αιτία του προσδόκιµο επιβίωσης, της γονιµότητας  και της  

µετανάστευσης. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα είναι ακριβώς το 

ίδιο που αντιµετωπίζει όλος ο αναπτυγµένος κόσµος. Στην Ελλάδα λοιπόν 

αντιµετωπίζουµε το ίδιο φαινόµενο µε κάποιες µικρές  διαφορές και µε 

διαφορετικές τάσεις. 

Όσον αφορά το αίτιο του προσδόκιµου επιβίωσης ένας πολύ σηµαντικός 

παράγοντας είναι η επιµήκυνση της ζωής. Η µείωση της θνησιµότητας των 

παιδιών σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια  , η πρόοδος της ιατρικής και της 
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βιολογίας και οι βελτιώσεις των συνθηκών ζωής από την εκπληκτική ανάπτυξη 

της τεχνολογίας οδήγησαν σε σηµαντικές αυξήσεις του ορίου ζωής. 

Όσον αφορά τη γονιµότητα  παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι υπάρχουν 

διάφορες διακυµάνσεις κατά την εξέλιξη των γεννήσεων από το 1921 έως το 

1993.Οι τάσεις αυτές είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα οι 

αυξοµειώσεις είναι πολύ πιο έντονες από τις υπόλοιπες χώρες . Την εξέλιξη 

αυτή µπορούµε να τη χωρίσουµε σε τρεις περιόδους.(Τήνιος (2010),) 

• Ο µεσοπόλεµος: Στη περίοδο αυτή υπάρχουν πολύ υψηλές γεννήσεις 

κυρίως για δύο λόγους. Τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανακοπή 

του µεγάλου µεταναστευτικού ρεύµατος που κυριαρχούσε πριν απο το  

1920. 

 

• Μετά το 1945 χαρακτηρίζεται η περίοδος των υψηλών γεννήσεων, 

φαίνεται χαρακτηριστικά στο σχεδιάγραµµα ότι οι γεννήσεις είναι πολύ 

υψηλότερες από τη προηγούµενο περίοδο. 

 

•  Η τρίτη  περίοδος χαρακτηρίζεται ως η περίοδος της χαµηλής 

γεννητικότητας, στην Ελλάδα αυτό βέβαια  παρατηρείτε µε λίγο 

καθυστέρηση ως προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η τάση αυτή 

ξεκινάει από το 1970 και µετά ακολουθεί ραγδαία πτώση  το 1980 .  
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∆ιάγραµµα 2.1 Εξέλιξη των γεννήσεων 1921-1991 

 

 

Όσον αφορά τη µετανάστευση µπορούµε να παρατηρήσουµε  στο παρακάτω 

διάγραµµα την ιδιορρυθµία της τη χρονική περίοδο από το 1950 έως το 

2008.Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου  η Ελλάδα ήταν µία χώρα αποστολής 

µεταναστών ενώ στη δεύτερη περίοδο το φαινόµενο αυτό αντιστράφηκε και η 

Ελλάδα µετατράπηκε σε χώρα µετανάστευσης άλλων . Από το παρακάτω 

πίνακα παρατηρούµε ότι  στη χρονική περίοδο 1945 έως 1965 µετανάστευσαν 

από την Ελλάδα περίπου 89.000 άτοµα. Ο αριθµός αυτός αυξάνεται µετά το 

1959 και κορυφώθηκε το 1965 όταν µεταναστεύσανε περίπου 120.000 άτοµα. 

Η πρώτη παλιννόστηση αρχίζει  από το 1975 έως το 1979 , 40.000 κάθε έτος 

και στο έτος 1975 είναι ο πρώτος χρόνος εισροής µεταναστών στην Ελλάδα . 

Το δεύτερο κύµα µεταναστών ξεκινάει από τα τέλη του 1980 οι γνωστοί σε 
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όλες τις αναπτυγµένες χώρες « οικονοµικοί µετανάστες».Ο αριθµός αυτός 

υπολογίζεται επισήµως στις 30.000 για κάθε ένα έτος .Ο αριθµός αυτός είναι 

πολύ µεγαλύτερος γιατί δεν συνυπολογίζεται ο αριθµός των παράνοµων 

µεταναστών. 

∆ιάγραµµα 2.2 Μετανάστευση και παλιννόστηση 1946-57 

 

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσµα να αυξάνουν το ποσοστό των  

ανθρώπων που είναι πάνω από 65 ετών ωε προς το ποσοστό ηλικίας µεταξύ 15 

έως 64 όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα. 
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∆ιάγραµµα2.3 Ποσοστό συνταξιούχων σε σχέση µε τα άτοµα ηλικίας 
15-64 
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2.3.2  Ο  ρόλος του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα. 

 

Το ελληνικό σύστηµα ασφάλισης εκτός απ’ ότι είναι κατακερµατισµένο όπως 
αναφέραµε στο κεφάλαιο 2.2  εξαιτίας του γεγονότος  ότι οι συντάξεις 
διατίθενται από πανσπερµία φορέων είναι και µονολιθικό .Το σύστηµα είναι 
µονολιθικό αφού όπως παρατηρούµε στο ακριβώς από κάτω διάγραµµα 
µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το ποσοστό υπερβαίνει το 98% από συντάξεις 
του πρώτου πυλώνα, δηλαδή τις  συντάξεις που εκ του νόµου είναι 
υποχρεωτικές . 

 

 



41 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2.4 Ποσοστά Πυλώνων 

 

 

 

Ο προβληµατισµός για τη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος που 
αναπτύσσεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο καθώς και το ερώτηµα πως θα 
καλυφθεί το κόστος λόγω της αλλαγής του των δηµογραφικών και εργασιακών 
δεδοµένων είναι αυτό που µας απασχολεί έτσι ώστε να µην επιβαρυνθούν 
δυσανάλογα οι µελλοντικές γενεές από τη συνεχή αύξηση  του αφανούς χρέους 
.Στο παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε πόσο ανοδική είναι η 
αύξηση των δαπανών από τις κρατικές συνάξεις. 
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Πίνακας 2.2 ∆απάνες για συντάξεις δηµοσίου συστήµατος 
2007-2060 (Ποσοστά του ΑΕΠ) 

 

ΠΗΓΗ : EPC (2009,2001) 

Η Ελλάδα έχει την µεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες για τις κρατικές 

συντάξεις. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι η βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος είναι ένα σύνθετο πρόβληµα. Χρειάζεται µία σφαιρική 

µακροχρόνια προσέγγιση η οποία θα απαιτεί µία αναδιάρθρωση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος έτσι ώστε να διαµορφωθεί µία ολοκληρωµένη 

πρόταση για την επάρκεια των συντάξεων. 

Μία λύση αυτού του προβλήµατος θα µπορούσε να ήταν µία µετατόπιση του 

συστήµατος ασφάλισης προς τα µεικτά συστήµατα συνταξιοδότησης. Ο 
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δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας όπως είδαµε πιο πάνω αντιπροσωπεύουν το 

1,9% των ασφαλισµένων. Ποσοστό πάρα πολύ µικρό, σχεδόν µηδαµινό. Οπότε 

εδώ  µπορούµε να πούµε ότι δηµιουργείται ένα τεράστιο κίνητρο για αλλαγές 

και προσαρµογές που θα έχει ως αποτέλεσµα να µετατοπισθεί ένα ποσοστό 

των δαπανών προς τους συµπληρωµατικούς πυλώνες. Πρέπει να  υπάρξει µία  

υπάρξει συµπληρωµατική αποταµίευση για τις συντάξεις, µία αποταµίευση 

που θα προκύψει µόνο εάν θεσµοθετηθεί ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης και 

δοθούν συγκεκριµένα φορολογικά κίνητρα στο 2ο και 3ο Πυλώνα, αλλιώς   οι 

επόµενες γενιές θα έχουν να αντιµετωπίσουν  σοβαρότατο πρόβληµα 

επιβίωσης µε αντίκτυπο στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 

 

 

2.4.1  ∆ηµόσιο Χρέος 

Ορισµός 

∆ηµόσιο Xρέος είναι το σύνολο της οφειλής σε χρηµατικές µονάδες του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. ∆ηλαδή Κράτος, ΟΤΑ, Κοιν.Ασφ., ΝΠ∆∆ εκτός 

από ∆ΕΚΟ. Υπό την έννοια ευρύτερος δηµόσιος τοµέας συµπεριλαµβάνονται 

όλα τα επίπεδα δηµόσιας διοίκησης .Το δηµόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε 

έτος κατά το πόσο που ο ετήσιος κρατικός 

προϋπολογισµός παρουσιάζει έλλειµµα, ή αντιστρόφως µειώνεται κατά το ποσό 

που παρουσιάζει πλεόνασµα. Είναι η διαφορά που δηµιουργείται από τα έσοδα 

και τα έξοδα του κάθε Κράτους. Έσοδα θεωρούνται οι φόροι από τους πολίτες 

µίας Χώρας και έξοδα θεωρούνται π.χ οι δηµόσιες δαπάνες, η καταβολή των 

µισθών και των συντάξεων κ.α. Καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά 

της από το µεγαλύτερο µέρος των πολιτών του κράτους, δηλαδή 

των φορολογούµενων, το δηµόσιο χρέος έµµεσα είναι χρέος των 

φορολογούµενων.  

Η µέτρηση του δηµόσιου χρέους µετριέται  επί το ποσοστό του ΑΕΠ , στον 

αριθµητή βρίσκεται πάντα το συνολικό ποσό του χρέους και στο παρανοµαστή 

το συνολικό ποσό του µεγέθους του ΑΕΠ. Όσο µεγαλώνει το ποσό του ΑΕΠ 
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µειώνει το ποσοστό του χρέους άσχετα αν το χρέος σαν ποσό δεν έχει µειωθεί. 

Οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχει µια συνεχόµενη 

αύξηση του ΑΕΠ από χρόνο σε χρόνο. 

Οι κυβερνήσεις των χωρών δανείζονται από τις χρηµαταγορές και τις 

κεφαλαιαγορές µε σκοπό να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες που έχουν κάθε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος δανεισµού γίνεται µέσω των 

οµολόγων ,όταν πρόκειται η επιστροφή του κεφαλαίου να είναι µεγαλύτερη 

του έτους και µε έντοκα γραµµατεία όταν η επιστροφή του ανάλογου ποσού 

είναι να επιστραφεί σε λιγότερο από ένα έτος. Μία χώρα για να ενταχθεί στην 

ΟΝΕ θα πρέπει να έχει ποσοστό χρέους κάτω του 60% του ΑΕΠ σύµφωνα µε 

τη συνθήκη του Μάαστριχ το 1992.Ο κανόνας αυτός παρακάµφθηκε για να 

ενταχθεί στην ΟΝΕ η Ιταλία και το Βέλγιο που είχαν µεγαλύτερο ποσοστό 

χρέους από αυτό που όριζε η συνθήκη. Η Ελλάδα χάρις σε αυτή τη ρύθµιση 

εντάχθηκε στην ΟΝΕ αν και κάποιοι πιστεύουν ότι τροποποιήθηκαν κάποια 

στοιχεία για την ένταξη της.(Σηµ.Τήνιος(2011),) 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα βλέπουµε την εξέλιξη του δηµόσιου χρέους από το 

1970 έως το 2010. 
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∆ιάγραµµα 2.5 Εξέλιξη ∆ηµόσιου Χρέους 

 

 

Πηγή: http://www.capital.gr/stoupas/Article.aspx?id=961897 

 

Παρατηρούµε ότι από το 1970 έως το 1998 η τάση του ποσοστού του χρέους 

ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ  είναι ανοδική , όµως το ανώτατο ποσό του 

χρέους είναι περίπου λίγο πάνω από το 100%  ,από  το 1998 έως το 2007 

παρατηρούµε ότι το ποσοστό του χρέους έχει µία ελαφριά  καθοδική τάση που 

έχει  ως αποτέλεσµα να πέφτει και κάτω από το ποσοστό του 100%.Απο το 
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2008 και µετά παρατηρούµε µία αλµατώδης αύξηση του χρέους. Οι κυριότεροι 

λόγοι της τελευταίας αύξησης είναι ότι υπήρχε πτώση του ποσοστού του ΑΕΠ  

,υψηλά πραγµατικά επιτόκια αφού η ύφεση µείωσε το πληθωρισµό και τέλος η 

µεγάλη αύξηση του ελλείµµατος της Κυβέρνησης. 

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι η αύξηση των spreads (επιτοκίων) 

στα Ελληνικά οµόλογα σε σχέση µε τα επιτόκια δανεισµού των Γερµανικών 

οµολόγων. Ως βασική µέτρηση των επιτοκίων δανεισµού στην ΟΝΕ είναι τα 

επιτόκια των Γερµανικών οµολόγων δεκαετής λήξης . Η Γερµανική 

Κυβέρνηση δανείζεται στα 10ετή οµόλογα µε επιτόκιο 3% περίπου, οπότε 

όταν λέµε ότι τα επιτόκια δανεισµού των Ελληνικών οµολόγων είναι 300 

µονάδες βάσης εννοούµε ότι η Ελληνική κυβέρνηση δανείζεται µε 6%.Η 

Ελληνική Κυβέρνηση το 2008 δανειζόταν µε 230-280 µονάδες βάσης και τις 

σηµερινές µέρες θα δανειζόταν µε 24% αφού το spreads των Ελληνικών 

οµολόγων είναι περίπου στις 2.100 µονάδες βάσης. Από το Μάρτη του 2009 η 

Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται υπό την εποπτεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου όπου και δανείζεται από αυτό αφού θεωρητικά έχει αποκλειστεί από 

τις αγορές λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισµού. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο Χρέος παρουσιάζει µία δυναµική αφού το ποσοστό του 

χρέους ως προς του ΑΕΠ  είναι περίπου στο 158% κατά το έτος 2011 , 

ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από τη συνθήκη που ορίζει το Μαάστριχ.Το 

ποσοστό αυτό µπορεί να µειωθεί αν η ανάπτυξη είναι ταχύτερη και αν 

µειωθούν οι περιττές δηµόσιες δαπάνες.  

 

2.4.2  Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού. 

Η ανοιχτή µέθοδός συντονισµού αποφασίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

στη Λισαβόνα το 2000  και περιλαµβάνει τον καθορισµό κοινών γενικών 

στόχων και τη µετατροπή τους σε εθνικές στρατηγικές .Επίσης καθορίζει  την 

αξιολόγηση τους αυτών των σχεδίων και στρατηγικών µε άλλες κοινές 

εκθέσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 



47 

 

ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των Κρατών µελών περιλαµβάνει και η 

περιοδική παρακολούθηση των παραµέτρων και µεγεθών των ασφαλιστικών 

συστηµάτων µε βάση κοινά καθορισµένους δείκτες. Η ανοιχτή µέθοδος 

συντονισµού δροµολογήθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken 

το ∆εκέµβριο του 2001 και κατέληξε σε τρεις κοινά συµφωνηµένους βασικούς 

στόχους  τους οποίους  πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα 

συστήµατα συντάξεων , κρατικά και ιδιωτικά , των Κρατών µελών. Οι τρεις 

βασικοί σκοποί περιγράφονται ακριβώς από κάτω : 

• Επάρκεια των συντάξεων. Προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών 

εισοδηµάτων συνταξιοδότησης για όλους και τη πρόσβαση τους σε ένα 

σύστηµα  συντάξεων που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους µετά το έτος 

της συνταξιοδότησης τους  να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο σ’ 

ένα λογικό βαθµό για την εξυπηρέτηση  των  φυσικών  και  

προσωπικών  τους αναγκών. 

 

• Οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος. Σκοπός εδώ είναι να 

εξασφαλίσει την οικονοµική βιωσιµότητα των δηµόσιων και ιδιωτικών 

συνταξιοδοτικών προγραµµάτων .Να ισχυροποιηθεί το συνταξιοδοτικό 

σύστηµα έτσι ώστε να είναι ικανό να ανταπεξέλθει σε διάφορες 

δηµογραφικές και οικονοµικές προκλήσεις του µέλλοντος,όπως είναι η 

γήρανση του πληθυσµού. 

 

• ∆ιαφάνεια του συστήµατος. Προυποθέτει την εξασφάλιση ότι τα 

συνταξιοδοτικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δηλαδή ότι 

είναι καλά προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

γυναικών και των ανδρών και στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

κοινωνιών . 

 



48 

 

Οι  τρεις βασικοί σκοποί της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού  πρέπει να 

αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και δικαιοσύνης µεταξύ  εντός 

των γενεών .(Τήνιος (2010), Ζέρβου (2009),) 

Από το 2.000 και µετά την απόφαση της Ανοιχτής Μεθόδους Συντονισµού 

αρκετές χώρες  στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύοντας στα πλαίσια αυτής της 

µεθόδου αποφάσισαν να προβούν σε διάφορες µεταρρυθµίσεις για τη 

καλύτερη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος. Οι αλλαγές αυτές 

αφορούσαν τη δοµή του κάθε συστήµατος , αυξάνοντας το όριο εξόδου από 

την αγορά εργασίας δίνοντας διάφορα κίνητρα για την παραµονή τους στον 

εργασιακό χώρο. Στην Ελλάδα το σύστηµα άλλαξε µε τον Ν.3863/10. Ο 

νόµος αυτός ήταν ένα από τα πρώτα µέτρα που προέβλεπε το Μνηµόνιο 

σε συνεργασία µε την Ελληνική Κυβέρνηση  που ψηφίστηκε τον Ιούλιο 

του 2010. Ο βασικός  στόχος του συγκεκριµένου νόµου είναι η 

µακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, με βασική 

προτεραιότητα την αύξηση της συμμετοχής του ποσοστού στην αγορά 

εργασίας. Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των δαπανών  

για συντάξεις. Κάποιες σημαντικές αλλαγές αυτής της μεταρρύθμισης 

αφορούν: 

• Ηλικία συνταξιοδότησης. Πλέον απαιτούνται 40 χρόνια 

εισφοράς για πλήρη σύνταξη και η ελάχιστη ηλικία για να 

συνταξιοδοτηθεί κάποιος είναι τα 60 έτη σε αντίθεση με το 

παλαιό σύστημα που μπορούσε κάποιος να αποσυρθεί πολύ 

νωρίτερα από αυτή την ηλικία. 

• Ποσοστά αναπλήρωσης. Δημιουργούνται κίνητρα παραμονής 

στην εργασία επειδή η αναπλήρωση αυξάνεται αναλογικά με 

τον εργασιακό βίο κάθε ασφαλισμένου και προτείνονται νέα  

σχήματα ποσοστών αναπλήρωσης  μειωμένα βέβαια σε 
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σύγκριση με τα παλαιά που θα ισχύουν για όλους τους 

εργαζομένους για κάθε ταμείο. 

• Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ο νέος νόμος ζητάει την 

επανεξέταση των προϋποθέσεων για την συγκεκριμένη 

κατηγορία ασφάλισης για να μειωθούν οι περιπτώσεις που 

ανήκουν σε αυτήν. 

• Υπολογισμός ασφαλιστέου εισοδήματος. Πλέον το πόσο της 

σύνταξης που λαμβάνει κάποιος θα εξαρτάται από όλο το 

μήκος της εργασιακής ζωής του και όχι  τα καλύτερα 5 χρόνια 

από τα τελευταία 10 αντίστοιχα. 

• Απλούστευση. Η καινούρια μεταρρύθμιση προχώρησε σε 

ενσωμάτωση δεκατριών ασφαλιστικών ταμείων σε τρία. 

Συγκεκριμένα για αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό 

τομέα, τους αυτοτελούς απασχολούμενους και τις λοιπές 

κατηγορίες εργαζομένων τους ενσωμάτωσε σε ένα 

ασφαλιστικό ταμείο. 

• Τιμαριθμοποίηση συντάξεων. Θα αναπροσαρμόζονται οι 

συντάξεις με το νέο νόμο σύμφωνα με τον πληθωρισμό και 

όχι βάσει της εξέλιξης των μισθών όπως γίνεται σήμερα. 

• Δικλίδα ασφαλείας. Εάν δεν καταφέρουν όλες αυτές οι 

αλλαγές την επίτευξη του στόχου ώστε να μειώσουν τις 

μονάδες των συνταξιοδοτικών δαπανών στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα τότε θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση για 

επιπλέον διορθωτικές κινήσεις στην βασική και επικουρική 

σύνταξη.  

Πηγή: IMF 2010 
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
(2009,2012).ΑΠΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούµαστε µε  θέµατα που αφορούν την πρόβλεψη του 

πληθυσµού, την γονιµότητα, το προσδόκιµο ζωής, την µετανάστευση και την 

απασχόληση, δηλαδή όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις  συντάξεις .Η 

γήρανση του πληθυσµού είναι ένα από τα δηµογραφικά φαινόµενα που µας 

απασχολεί τα τελευταία έτη και εµείς θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε και 

να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα αυτού του φαινόµενου και πως επηρεάζουν 

τα συνταξιοδοτικά συστήµατα των διαφόρων χωρών µέσω των παρακάτω 

προβολών. Σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τις προβολές 

2009 για όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συντάξεις και σε δεύτερη 

φάση θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 

προβολών του 2009 και του 2012.Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι προβολές 

του 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε προπαρασκευαστικό στάδιο. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι και στις δύο προβολές η ανάλυση τους αφορά 

τις δαπάνες προβολών και όχι των εισφορών. 
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3.1 Πρόβλεψη πληθυσµού  

Η πρόβλεψη του πληθυσµού  για τα επόµενα 50 χρόνια  είναι ένα από τα 

δυσκολότερα καθήκοντα που µπορεί κάποιος να αναλάβει . Ως προς τους 

δηµογραφικούς παράγοντες θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι υπόκεινται σε 

πολύ µικρή  µεταβλητότητα ίσως και µηδαµινή έναντι των οικονοµικών 

παραγόντων για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Στις δαπάνες προβολών µπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι οι µεταβλητές παραµένουν σταθερές για την 

µακροοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιείται. Η πρόβλεψη του 

πληθυσµού που ονοµάζεται EUROPOP 2008 και EUROPOP 2010 

πραγµατοποιείται για 27 ευρωπαϊκές χώρες βασιζόµενη σε υποθέσεις για 

µελλοντικές τάσεις στην γονιµότητα, το προσδόκιµο όριο ζωής και την 

µετανάστευση (Ageing Report, 2009,2012).  

Στο σηµείο αυτό θα µελετήσουµε τις δαπάνες προβολών από το   Ageing 

Report του  2009 και του 2012 να δούµε αν έχουµε οµοιότητες , αν έχουν 

διαφορές και στο τέλος να προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα 

τους. Θα εξετάσουµε τις σχέσεις εξαρτήσεων των διαφόρων ηλικιακών 

κλάσεων, το ποσοστό της καθαρής µετανάστευσης , του προσδόκιµου ορίου 

ζωής. 

Ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαφύλαξη της 

διατηρισιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών . Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι διάφορες αναλύσεις και 

προβολές που αφορούν τις µελλοντικές προκλήσεις στη δηµοσιονοµική 

πολιτική. Η µελέτη του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού είναι µία 
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από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέσα από αυτές τις 

αναλύσεις και  προβολές  προσπαθεί να δώσει έµφαση στις συνέπειες αυτού 

του φαινοµένου. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν για το πως το 

βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των ηλικιωµένων. 

Η σοβαρότητα λοιπόν του προβλήµατος εξαρτάται από τη κάθε χώρα 

ξεχωριστά για το πως µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις δηµογραφικές 

προκλήσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία χρόνια. 

3.1.1. Γονιµότητα  

Η γονιµότητα έχει µειωθεί απότοµα τις τελευταίες δεκαετίας. Ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο µέσος αριθµός γεννήσεων 

ανά γυναίκα έχει πέσει από το υψηλό των 2,5 γεννήσεων ανά γυναίκα (baby 

boom ) στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960 (η κορύφωση αυτή βέβαια 

στη δεκαετία του 50 και του 60 δεν µπορεί να  θεωρηθεί κάτι το συνηθισµένο, 

δεν είναι στην ουσία   προποµπός για το κοντινό µέλλον)  κάτω από το επίπεδο 

αναπλήρωσης των 2,1 γεννήσεων ανά γυναίκα που χρειάζεται έτσι ώστε κάθε 

γενιά να αναπληρώνει πλήρως  τον εαυτό της (Ageing Report, 2009).  Τα 

χαµηλά αυτά επίπεδα γονιµότητας για δεκαετίες έχουν  προκαλέσει την 

γήρανση  του πληθυσµού καθώς µικρότερος αριθµός γεννήσεων σηµαίνει 

µειωµένος αριθµός παιδιών και ενηλίκων παραγωγικής ηλικίας. Φυσικά εδώ 

πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιµου ζωής όπως θα 
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δούµε στην επόµενη ενότητα που έχει ως αποτέλεσµα την µακροβιότητα του 

πληθυσµού.  

Μάλιστα οι συνολικοί δείκτες γονιµότητας είναι πιο κάτω από το όριο 

αναπλήρωσης σε όλα τα κράτη – µέλη αλλά ο ρυθµός µείωσης διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα σε µερικές χώρες η µείωση αυτή του δείκτη 

γονιµότητα παρουσιάστηκε  στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ενώ σε άλλες 

πραγµατοποιήθηκε στη δεκαετία του 90 και το 2000. Η αναβολή της γέννησης 

του πρώτου παιδιού είναι υπεύθυνη για την συνολική µείωση του δείκτη 

γονιµότητας στο µεγαλύτερο βαθµό. Συνοδεύεται όµως από την αύξηση του 

µεριδίου των παιδιών χωρίς αδέρφια και από υψηλότερο ποσοστό γυναικών 

στην ηλικία των 30 και 40 χωρίς παιδιά.  

Σε µερικά κράτη – µέλη ο δείκτης γονιµότητας είναι πάνω από 1,8 όπως στην 

∆ανία, την Γαλλία, την Ιρλανδία, την Φιλανδία, την Σουηδία και την Βρετανία. 

Στην αντίθετη όχθη βρίσκονται κράτη µε πολύ χαµηλό δείκτη γονιµότητας, 

κάτω από 1,4 ανά γυναίκα. Μερικά από αυτά τα κράτη είναι η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η 

Ουγγαρία, η Αυστρία, η  Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. 

Επιπλέον πρόσφατες τάσεις για τον δείκτη γονιµότητας  από το 2000 

διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών.  

Επιπλέον ο δείκτης γονιµότητας παρουσιάζει διαφορετικές τάσεις µεταξύ των 

µελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το 2000. Για παράδειγµα 

ο  δείκτης γονιµότητας έχει φθίνουσα πορεία στην Γερµανία, την Κύπρο, την 
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Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την 

Ρουµανία και την Σλοβακία. Από την άλλη υπάρχουν πρόσφατες αυξήσεις στο 

δείκτη γονιµότητας σε ένα µεγάλο πλήθος χωρών όπως η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η ∆ανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Φιλανδία, η 

Σουηδία και η Βρετανία.  

Στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαµορφώσουν τις 

µελλοντικές τάσεις στο δείκτη γονιµότητας. Για παράδειγµα η τάση για το 

ιδανικό πλήθος της οικογένειας και η δύναµη της επιθυµίας για την απόκτηση 

παιδιών  σε σχέση µε άλλους στόχους στη ζωή, η τάση στην εκπαίδευση και 

στην εργασία, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι µακροπρόθεσµες συνθήκες 

όπως οι εγκαταστάσεις για τα παιδιά, η στέγαση, η σταθερότητα των 

συντρόφων και οι βιοµετρικές συνθήκες θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του.  

Ας προχωρήσουµε πλέον σε µερικές υποθέσεις που διατυπώνονται στην 

µελέτη EUROP2008  σε σχέση µε τον δείκτη γονιµότητας. Έτσι λοιπόν η 

ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία υποθέτει / ελπίζει ότι η αναβολή για την 

γέννηση του πρώτου παιδιού θα µειωθεί µε αποτέλεσµα ο δείκτης γονιµότητας 

να αρχίσει να αυξάνεται. Μέχρι το 2060 εκτιµάται µια µετριοπαθής ανάταση 

του δείκτη γονιµότητας θα λάβει µέρος. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο δείκτης 

γονιµότητας θα αυξηθεί από τις 1,54 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2008 σε 1,60 

γεννήσεις το 2030 και περαιτέρω ακόµα το 2060, κοντά στο 1,64. Αυτό 

φαίνεται  ξεκάθαρα στο παρακάτω γράφηµα.  
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∆ιάγραµµα 3.1 Πρόβλεψη των δεικτών γονιµότητας, αριθµός 
γεννήσεων ανά γυναίκα 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση , EUROPOP 2008 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι στο  µεγαλύτερο πλήθος των χωρών υπάρχει αύξηση του 

δείκτη γονιµότητας ενώ στις υπόλοιπες υπάρχει σταθερότητα.  

Στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή µια παρόµοια αύξηση λαµβάνει µέρος, από 

1,55 γεννήσεις το 2008 θα φθάσουν στις 1,67 γεννήσεις το 2060. Σύµφωνα µε 

αυτή την πρόβλεψη ο συνολικός δείκτης γονιµότητας θα αυξηθεί σε όλα τα 

κράτη µέλη µε την εξαίρεση της Ιρλανδίας και της Γαλλίας στις οποίες θα 
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µειωθεί αλλά θα παραµείνει πάνω από 1,85 ενώ στην ∆ανία, την Φιλανδία, την 

Σουηδία και την Βρετανία θα παραµείνει σταθερός. Εποµένως ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας θα παραµείνει κάτω από το όριο αναπλήρωσης σε όλες τις 

χώρες για την περίοδο µέχρι το 2060 καθώς η ανοδική πορεία που υποθέτουµε 

είναι συντηρητική. Όσον αφορά τις µεγαλύτερες αυξήσεις στο δείκτη 

γονιµότητας προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στην Σλοβακία, την 

Πολωνία, την Ρουµανία και την Σλοβενία οι οποίες έχουν τους χαµηλότερους 

δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2008. Η αύξηση προβλέπεται να 

πραγµατοποιηθεί βαθµιαία µε ρυθµούς σε αυτές τις χώρες που προσεγγίζουν 

τον µέσο όρο της Ε.Ε. για το έτος 2060.  

Όσον αφορά το EUROP2010 που ακολουθεί ακριβώς από κάτω παρατηρούµε 

ότι οι οµοιότητες είναι πάρα πολλές ως προς το δείκτη γονιµότητας της κάθε 

γυναίκας στηη κάθε χώρα . Η µέση αύξηση στην Ευρωπαϊκή ζώνη είναι 0,12 

ενώ στις 27 χώρες της Ευρωζώνης  είναι 0,11.Οι χώρες που θα φτάσουν να 

έχουν πάνω από 1,80 δείκτη γονιµότητας είναι οι ίδιες που ήταν και το 2008 

στην αντίστοιχη πρόβλεψη. ∆ηλαδή είναι η Σουηδία, η Γαλλία , η Ιρλανδία , η 

Αγγλία , η ∆ανία και η Φιλανδία. 

Η ελαφρώς ανάπτυξη της γονιµότητας επιδεινώνει τη κατάσταση διότι θα 

αυξηθεί το ποσοστό της ηλικιακής κλάσης κάτω των 25 ετών δηλαδή µέχρι την 

ηλικία εισαγωγής στο εργασιακό περιβάλλον. 
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3.2 Προσδόκιµο ζωής  

Ένα άλλος σηµαντικός τοµέας είναι το προσδόκιµο όριο ζωής το οποίο 

εξετάζουµε στην παρούσα ενότητα.  Για πολύ µεγάλες χρονικές περιόδους το 

προσδόκιµο όριο ζωής έχει αυξηθεί στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές αυξήσεις στο 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα κράτη  µέλη και ειδικότερα στις γυναίκες. Οι 

αυξήσεις αυτές είναι περισσότερο εµφανείς στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή. 

Το αποτέλεσµα των αυξήσεων αυτών είναι η αύξηση του ποσοστού των 

ηλικιωµένων ανθρώπων σε σχέση µε τα παιδιά ή των ενηλίκων που βρίσκονται 

στην παραγωγική τους ηλικία. Μάλιστα το ποσοστό αυτό αυξάνει ακόµα 

περισσότερο και από την σηµαντική µείωση της γονιµότητας κατά την 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχουν 

δείκτες για το προσδόκιµο όριο ζωής. Ο ένας αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

κατά την γέννηση του ατόµου και ο άλλος αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

στην ηλικία των 65 ετών.  

Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι µεταξύ των χωρών η αύξηση του  

προσδόκιµου ορίου ζωής διαφοροποιείται µεταξύ του 1980 και του 2000. Οι 

γυναίκες έχουν κερδίσει πάνω από 5 έτη στην Γερµανία, την Ιταλία, το 

Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Μικρότερες 

αυξήσεις κάτω από τα 2,5 έτη παρατηρήθηκαν στην Βουλγαρία, την ∆ανία, 

την Εσθονία, την Λιθουανία και την Ολλανδία. Για την ίδια περίοδο το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες έχει αυξηθεί  κατά 5 έτη τουλάχιστον 

στην Γερµανία, την Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την 

Αυστρία, την Πορτογαλία, την Φιλανδία και την Βρετανία ενώ αυξήσεις κάτω 

από τα δύο έτη πραγµατοποιήθηκαν στην Βουλγαρία, την Εσθονία, την 

Ελλάδα, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Ρουµανία και την Σλοβακία.    

 Το 2006 το προσδόκιµο όριο ζωής για τις γυναίκες κινείται από τα 76,2 έτη 

στη Ρουµανία µέχρι τα 84,4 έτη στην Ισπανία και την Γαλλία ενώ για τους 

άνδρες κινείται από τα 65,3 έτη στην Λιθουανία µέχρι τα 78,8 έτη στην Κύπρο 

και την Σουηδία. Σε αντίθεση µε παλιότερες προβλέψεις η µελέτη του 
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EUROP2008 υποθέτει αύξηση στο προσδόκιµο όριο ζωής όπου οι βελτιώσεις 

στην θνησιµότητα προέρχονται από τις µεγαλύτερες ηλικίες.  

Κάποιες σηµαντικές αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής µπορεί να 

διατηρηθούν για την περίοδο πρόβλεψης παρόλο τον µεγάλο βαθµό 

διαφοροποίησης µεταξύ των κρατών – µελών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες θα αυξηθεί κατά 8,4 έτη για την 

προβλεπόµενη περίοδο, από τα 76 το 2008 θα πάει στα 84,5 έτη το 2060. Για 

τις γυναίκες η αύξηση αυτή θα είναι κατά 6,9 έτη, από τα 82 έτη το 2008 θα 

φθάσει τα 89 έτη το 2060. Φαίνεται ότι υπάρχει µια συνέχεις στη προσέγγιση 

του προσδόκιµου ορίου ζωής µεταξύ των δύο φύλων.   

Οι µεγαλύτερες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση και για 

τα δύο φύλα προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί στα νέα κράτη – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσδόκιµο όριο ζωής το 2008 έχει την χαµηλότερη 

τιµή στην Εσθονία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Σλοβακία, την Πολωνία, 

την Βουλγαρία και την Ρουµανία και κινείται από τα 66 έως τα 71 έτη. 

Μερικές πολύ µεγάλες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής συµβαίνουν σε 

κάποιες από τις χώρες αυτές µε αύξηση από 12 έως τα 14,5 έτη, την 

µεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά µέχρι το 2060 το 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα νέα µέλη και ειδικότερα για τους άνδρες θα 

παραµείνουν χαµηλότερα του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 

εξαίρεση της Κύπρου.  
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∆ιάγραµµα 3.2 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τους 
άνδρες 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση-EUROPOP2008 

 

∆ιάγραµµα 3.3 

 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση –EUROPOP2008 
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Παρατηρούµε ότι η µεταβλητότητα του προσδόκιµου ορίου ζωής για τα κράτη 

– µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπιέζεται κατά την διάρκεια του χρόνου 

από 13,1 έτη το 2008 κατά την γέννηση για τους άνδρες (Σουηδία 79 έτη και 

Λιθουανία 65 έτη) σε 5 έτη το 2060 (85,5 έτη στην Ιταλία µε 80,4 έτη στην 

Λιθουανία). Για τις γυναίκες η µείωση της διαφοράς στο προσδόκιµο όριο 

ζωής είναι µικρότερη, από 7,7 έτη το 2008 (84,3 έτη στη Γαλλία και 76,6 έτη 

στη Ρουµανία) σε 4,1 έτη το 2060 (90,1 έτη στη Γαλλία και 86,5 έτη στη 

Βουλγαρία).  

Στην  Ευρωπαϊκή Ένωση το προσδόκιµο όριο ζωής των 65 ετών αναµένεται να 

αυξηθεί κατά 5,5 έτη για τους άνδρες και κατά 5 έτη για τις γυναίκες για τη 

προβλεπόµενη περίοδο. Το 2060 το προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 

ετών θα φθάσει τα  21,8 έτη για τους άνδρες και τα 25,1 έτη για τις γυναίκες 

σύµφωνα µε την πρόβλεψη. Η διαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής µεταξύ 

ανδρών και γυναικών το 2060 αναµένεται να είναι 3,3 έτη, µικρότερη των 4,5 

ετών για το προσδόκιµο όριο ζωής στη γέννηση.  

∆ιάγραµµα 3.4  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τους άνδρες 

 

 

Πηγή : Ευρωπαική Ένωση- EUROPOP 2008 
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∆ιάγραµµα 3.5  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

 

3.3 Μετανάστευση  

 

Όσον αφορά το θέµα της µετανάστευσης οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει 

σταδιακά τόποι προορισµού µεταναστών. Πρόσφατα οι νότια Ευρωπαϊκές 

χώρες έγιναν ξεκάθαρα χώρες υποδοχής µεταναστών ενώ οι χώρες της 

κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης είναι σήµερα χώρες υποδοχής αλλά και 

προέλευσης των µεταναστών..  

Όσον αφορά την µεταβλητότητα των καθαρών εισροών για τους µετανάστες 

ανάµεσα στις χώρες αυτή είναι τεράστια. Παραδοσιακά η Γερµανία, η Γαλλία 

και η Βρετανία καταγράφουν το µεγαλύτερο πλήθος αφίξεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά υπάρχει µια πρόσφατη µεγάλη αύξηση  στην Ιταλία, την Ισπανία 
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και την Ιρλανδία οι οποίες από χώρες προέλευσης των µεταναστών έχουν γίνει 

χώρες υποδοχής των µεταναστών. Οι µελλοντικές τάσεις στην µετανάστευση 

είναι ίσως το δυσκολότερο που µπορεί να προβλεφθεί καθώς εξαρτώνται από 

µελλοντικά γεγονότα σε όλο τον κόσµο όπως οι οικονοµικοί,  κοινωνικοί, 

οικογενειακοί  και πολιτικοί παράγοντες.  Στην πραγµατικότητα οι δυνάµεις 

που επηρεάζουν την µετανάστευση µπορεί να αναγνωριστούν ως εξής: 

αλλαγές στις χώρες προέλευσης των µεταναστών, οι τάσεις που επικρατούν για 

την εικόνα των χωρών υποδοχής, κόστη µετανάστευσης και η δυνατότητα 

ελέγχου µη καταγεγραµµένων µεταναστών.   

Κάποιες υποθέσεις που πρέπει να ειπωθούν σε σχέση µε την µετανάστευση 

είναι οι παρακάτω: για την περίοδο πρόβλεψης οι ετήσιες καθαρές εισροές 

προστίθενται στο αθροιστικό µεταναστευτικό πλήθος των 59 εκατοµµυρίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλη την περίοδο πρόβλεψης ενώ ο κύριος όγκος 

των µεταναστών συγκεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή ζώνη  είναι 46,2 

εκατοµµύρια άνθρωποι. Η αυξανόµενη τάση αναµένεται να εξασθενήσει κατά 

την περίοδο πρόβλεψης  από το 1.680.000 ανθρώπους το 2008 (ισοδυναµεί µε 

το 0,33% του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε 980.000 ανθρώπους το 

2020 και έπειτα σε 800.00 άτοµα το 2060 (το 0,16% του πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι καθαρές µεταναστευτικές εισροές προβλέπεται να 

συγκεντρωθούν σε µερικές χώρες προορισµού όπως  η Ιταλία (12 εκατοµµύρια 

αθροιστικά µέχρι το 2060), η Ισπανία (11,6 εκατοµµύρια), η Γερµανία (8,2 

εκατοµµύρια) και η Βρετανία (7,8 εκατοµµύρια). Ποσοστιαία οι αθροιστικές 

καθαρές εισροές αντιστοιχούν στο 12% του συνολικού πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2008 και πάνω από το 20% για κράτη µέλη 

όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Λουξεµβούργο και η 

Κύπρος. Για τις περισσότερες χώρες που έχουν την εµπειρία των  εκροών 

τώρα, δηλαδή είναι χώρες από όπου φεύγουν οι µετανάστες (η Εσθονία, η 

Λιθουανία, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία) προβλέπεται ότι αυτό 

πρόκειται να αλλάξει τις επόµενες δεκαετίες.  
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∆ιάγραµµα 3.6  Σωρευτική Προβλεπόµενη  µετανάστευση ως % 
2008-2060 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πληθυσµιακή πρόβλεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

σύνολο της ο πληθυσµός της θα είναι ελαφρώς µεγαλύτερος  το 2060 από ότι 

είναι τώρα αλλά σηµαντικά γερασµένος. Ο συνολικός πληθυσµός προβλέπεται 

ότι θα αυξηθεί από 495,4 εκατοµµύρια το 2008 κατά 5% το 2035, δηλαδή θα 

είναι 520,1 εκατοµµύρια. Από εκεί και ύστερα ο πληθυσµός θα µειωθεί κατά 

3% περίπου. Ταυτόχρονα οι µισές περίπου χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

εµφανίζουν αύξηση για την προβλεπόµενη περίοδο ενώ ο πληθυσµός για τις 

άλλες µισές θα µειώνεται από 13% έως 25% µε την εξαίρεση της Ελλάδας, της 

Ιταλίας κα της Μάλτας µε µειώσεις στο σύνολο του πληθυσµού κατά 1% 

περίπου.  

Όµως µια πιο σηµαντική εξέλιξη από τον πληθυσµιακό όγκο είναι η εξέλιξη 

στην ηλικιακή κατανοµή. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του πληθυσµού για 
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την προβλεπόµενη περίοδο είναι η γήρανση του. Εµφανίζεται ξεκάθαρα στα 

παρακάτω γραφήµατα τύπου πυραµίδας. Οι ηλικιωµένοι άνθρωποι θα 

αντιστοιχούν σε ένα µεγάλο µερίδιο του πληθυσµού σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις. Αυτό οφείλεται στο ότι το προσδόκιµο ζωής αναµένεται να 

διατηρηθεί αλλά και να αυξηθεί κατά την προβλεπόµενη περίοδο.  Έτσι καθώς 

οι ηλικιωµένοι γίνονται περισσότεροι το πάνω µέρος της πυραµίδας γίνεται 

µεγαλύτερο. Την ίδια στιγµή η βάση της ηλικιακής πυραµίδας γίνεται 

µικρότερη λόγω των χαµηλών ρυθµών γεννήσεων που οδηγεί το µερίδιο των 

νέων ηλικιών σε συρρίκνωση. Συνέπεια αυτών είναι η ηλικιακή πυραµίδα 

βαθµιαία αλλάζει από πυραµίδα σε ορθογώνιο.  

Μια άλλη ένδειξη της γήρανσης του πληθυσµού είναι η αλλαγή στη 

προβλεπόµενη ηλικιακή διάµεσο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηλικιακή 

διάµεσος θα αυξηθεί από τα 40,4 έτη το 2008 στα 47,9 έτη το 2060. Η 

διαδικασία γήρανσης µπορεί να χαρακτηριστεί ως γήρανση από την κορυφή 

της πυραµίδας καθώς καταλήγει σε αυξηµένες προβλέψεις για την διάρκεια 

ζωής παρόλο την πρόβλεψη για καθαρές εισροές µεταναστών  και κάποια 

µείωση της γονιµότητας.  
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∆ιάγραµµα 3.7 Πρόβλεψη για το σύνολο του πληθυσµού σε απόλυτες 
και ποσοστιαίες µεταβολές για την περίοδο 2008-2060  

 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πρόβλεψη ο αριθµός των παιδιών θα µειωθεί βαθµιαία από το 

2020 και µετά. Ο ενεργός πληθυσµός θα φθάσει στο µέγιστο του το 2020 και 

αναµένεται να µειωθεί σταθερά από εκεί και πέρα. Θα µειωθεί κατά 15% στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη περίοδο. Παρόλα αυτά όµως ο 

ενεργός πληθυσµός προβλέπεται να αυξηθεί σε 7 µέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Σουηδία και η 

Βρετανία).  

Ο µεγαλύτερα ηλικιακά πληθυσµός, πάνω από τα 65 έτη θα αυξηθεί σηµαντικά 

κατά την προβλεπόµενη περίοδο. Το πλήθος τους σχεδόν θα διπλασιαστεί, από 

τα 85 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 151 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τον αριθµό των ατόµων σε πολύ µεγάλη 

ηλικία, άνω των 80 ετών και πάνω αναµένεται να αυξηθεί ακόµα περισσότερο, 

από τα 22 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 61 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν θα τριπλασιαστεί κατά την προβλεπόµενη 

περίοδο.  
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∆ιάγραµµα3.8 Πληθυσµιακές πυραµίδες (σε χιλιάδες) για τα έτη 2008 
έως 2060, EU27 
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Πίνακας  3.1 

Κορύφωση του συνολικού και του εργάσιµου ηλικιακού 
πληθυσµού 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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∆ιάγραµµα 3.9 Εκτιµώµενη αλλαγή στη παιδική και εργασιακή 
ηλικία  του πληθυσµού (% αλλαγή για την περίοδο 2008 – 2060) 

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.10 Εκτιμώμενη αλλαγή στην ηλικία του 65+ και 80+ του 

πληθυσμού(%αλλαγή για την περίοδο 2008-

2060)

Π

ηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Το µέγεθος των αλλαγών στο µερίδιο διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις θα κάνει πολύ δύσκολη την αναγνώριση, σύγκριση 

του πληθυσµού το 2060 σε σχέση µε σήµερα. Το 2008 το πλήθος των παιδιών 

είναι 3,5 φορές µεγαλύτερο από το πλήθος των ηλικιωµένων άνω των 80 ετών. 

Το 2060 τα παιδιά ακόµα θα ξεπερνάνε σε πλήθος   τους ηλικιωµένους άνω 

των 80 ετών αλλά µε πολύ µικρή διαφορά. Το πλήθος των ηλικιωµένων θα 
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αντιστοιχεί στο 80% του πλήθους των παιδιών. Σήµερα το πλήθος των 

ανθρώπων πάνω από 65 ετών ήδη ξεπερνάει το πλήθος των παιδιών αλλά είναι 

σχετικά κοντά ακόµα. Το 2060 ο αριθµός των ηλικιωµένων θα είναι διπλάσιος 

από τον αριθµό των παιδιών. Ακόµα κάτι αξιοπρόσεκτο στοιχείο της γήρανσης 

του πληθυσµού είναι η σταδιακή γήρανση των ηλικιωµένων καθώς οι 

ηλικιωµένοι αυξάνουν γρηγορότερα από κάθε άλλο κοµµάτι του ηλικιακού 

πληθυσµού.  

∆ιάγραµµα 3.11 Εκτίµηση του πληθυσµού  σε χιλιάδες 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Οι αλλαγές αυτές αναπαρίστανται στο µειούµενο µερίδιο του ενεργά ηλικιακού 

πληθυσµού και στο αυξανόµενο µερίδιο του ηλικιωµένου πληθυσµού. Το 

ποσοστό των παιδιών κάτω από 15 ετών προβλέπεται να παραµείνει σχεδόν 

σταθερό  µέχρι το 2060 στην Ε.Ε27 και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ευρωζώνης. Όσοι είναι 65 ετών και άνω θα αντιστοιχούν σε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό το 2060, το 30% του πληθυσµού, και µεταξύ αυτών που είναι άνω 

των 80 ετών θα αντιστοιχούν στο 12%, πολύ κοντά στο 14% των παιδιών.  
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∆ιάγραµµα 3.12 Εκτίµηση των αλλαγών στη δοµή του πληθυσµού για 
τις κύριες ηλικιακές οµάδες, EU27 (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Καθώς η µείωση του ποσοστού που αφορά τον ενεργό πληθυσµό και η αύξηση 

στο ποσοστό των ηλικιωµένων επηρεάζει το ποσοστό των εξαρτώµενων 

ανθρώπων σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό. Ο λόγος των ηλικιωµένων που 

εξαρτώνται ο οποίο ςυπολογίζεται ως ο λόγος των ανθρώπων άνω των 65 ετών 

και άνω σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί 

από το 25,4% στο 53,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη 

περίοδο. Η µεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται ότι θα συµβεί κατά την περίοδο 

2012 έως το 2035 όπου θα υπάρχει για κάθε έτος 2% αύξηση. Αυτό σηµαίνει 

ότι η ΕΕ θα µετακινηθεί από τον λόγο των τεσσάρων εργαζόµενων ανθρώπων 

για κάθε εξαρτώµενο άτοµο άνω των 65 ετών στον λόγο 2 προς 1.  

Ο λόγος εξάρτησης των ηλικιωµένων που υπολογίζεται ως αριθµός των 

ατόµων άνω των 80 ετών διαιρεµένο µε το πλήθος του ενεργού πληθυσµού 

αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο από τρεις φορές από 6,5% στο 22% για 

την προβλεπόµενη περίοδο. Η προσθήκη του αριθµού των παιδιών στους 

υπολογισµούς καταλήγει σε µεγαλύτερη αύξηση στον λόγο των εξαρτώµενων 

ανθρώπων προς τον ενεργό πληθυσµό.  Ο συνολικός λόγος των εξαρτώµενων 
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ανθρώπων που περιλαµβάνει τα παιδιά κάτω των 15 ετών και τους 

ηλικιωµένους άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον πληθυσµό από 15 έως 64 ετών 

προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 30 µονάδες, από το 48,7% στο 78,5%.  

Διάγραμμα 3.13 Ο λόγος εξάρτησης των ατόμων άνω των 65 ετών σε 

σχέση με τον εργαζόμενο πληθυσμό 

(%)

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.14 Ο λόγος εξάρτησης των ατόµων άνω των 80 ετών σε 
σχέση µε τον εργαζόµενο πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

∆ιάγραµµα 3.15 Ο λόγος εξάρτησης των παιδιών κάτω των 15 ετών 
και των ατόµων άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον εργαζόµενο 
πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.16 Αλλαγές στο σύνολο του πληθυσµού, φυσική εξέλιξη 
και καθαρές εισροές λόγω µετανάστευσης (σε χιλιάδες)  

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.4 Απασχόληση  

Για το θέµα της απασχόλησης παρατηρούµε ότι υπάρχει µια ανοδική 

µετακίνηση των ποσοστών απασχόλησης για τις ηλικιακές οµάδες άνω των 45 

κυρίως και κυρίως για τις γυναίκες ενώ για τις νεαρές ηλικίες τα ποσοστά 

παραµένουν σταθερά ή αυξάνονται ελάχιστα µε το πέρασµα του χρόνου. Το 

συνολικό ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες από 15 έως 64 ετών στην 

EU27 αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,6 ποσοστιαίες µονάδες  για την περίοδο 

2007 έως 2060 (από 70,6% το 2007 θα καταλήξει στο 74,1% το 2060). Για την 

περιοχή της ευρωζώνης µια παρόµοια αύξηση αναµένεται  από το 70,8% το 

2007 στο 74,5% το 2060. Για την ηλικιακή οµάδα των 15 έως 71 ετών τα 

τρέχοντα και τα προβλεπόµενα ποσοστά απασχόλησης της αύξησης είναι 

µικρότερα. Σχεδόν όλη η αύξηση προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι το 

2020. Παρόλα αυτά από το 2020 µέχρι το 2060 το συνολικό εργατικό δυναµικό 

αναµένεται να µειωθεί κατά 13,6% που ισοδυναµεί σε 33 εκατοµµύρια άτοµα 
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(24,4 εκατοµµύρια αν συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007)  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθώς η θετική τάση στη γυναικεία απασχόληση αντιστρέφεται ενώ 

επιπλέον και η ανδρική απασχόληση µειώνεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

αναµενόµενη πτώση στο εργατικό δυναµικό µεταξύ του 2020 και του 2060 

είναι 12,6% που ισοδυναµεί σε 20,4 εκατοµµύρια άτοµα (13 εκατοµµύρια αν 

συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007).  

∆ιάγραµµα 3.17  Ποσοστά απασχόλησης  

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.18 Ποσοστά απασχόλησης ανά φύλο για την περίοδο 

2007-

2060

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 

 

 

3.5 Η επίδραση της γήρανσης στις δηµόσιες δαπάνες  

Στο  γράφηµα 20 παρατηρούµε την αύξηση των δηµοσίων δαπανών, 

συντάξεις, υγεία, µακροπρόθεσµη φροντίδα, εκπαίδευση και επιδόµατα 

ανέργων µεταξύ του 2007 κα του 2060. Στην Ευρωπαϊκή ένωση ως σύνολο 

αλλά και στην ευρωπαϊκή ζώνη το κόστος της γήρανσης είναι 4,75% και 

5,25% αντίστοιχα ως ποσοστό του ΑΕΠ για την περίοδο µέχρι το 2060. Η 

µεγαλύτερη αύξηση σχετίζεται µε τις συντάξεις καθώς αυξάνουν κατά 2,5% 

και 2,75% του ΑΕΠ αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την Ευρωπαϊκή ζώνη.  Η υγεία και η µακροπρόθεσµη φροντίδα αυξάνουν κατά 

1,5% και 1% του ΑΕΠ αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή  Ένωση και την 
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ευρωζώνη. Τέλος η εκπαίδευση και τα επιδόµατα ανεργίας αναµένεται να 

µειωθούν κατά 0,25% του ΑΕΠ.   

  

 ∆ιάγραµµα 3.19 Το κόστος της γήρανσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
EU27 

 

Πηγή: Euro stat, Europop2008 

Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι η µεγάλη ποικιλία µεταξύ των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η επίδραση της γήρανσης είναι διαφορετική 

από χώρα σε χώρα. Συγκεκριµένα χωρίζονται σε τρεις οµάδες όπως µας 

φανερώνουν τα επόµενα τρία γραφήµατα. Οι διαφορές στα κράτη µέλη 

αντανακλούν κυρίως τα έξοδα στις συντάξεις. Παρατηρούµε µια αρκετά 

περιορισµένη αύξηση στα έξοδα των συντάξεων για την Εσθονία και την 

Λιθουανία (µια µικρή µείωση στην Πολωνία) ενώ αρκετά µεγάλη πάνω από το 

10% του ΑΕΠ για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα και 

την Σλοβενία.  
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 ∆ιάγραµµα 3.20 Κράτη µέλη µε υψηλό κόστος γήρανσης ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι πασιφανής η αύξηση των δαπανών από 

το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι δεν 

αυξάνουν µόνο τα έξοδα για συντάξεις αλλά αυξάνονται και τα έξοδα για 

περίθαλψη της υγείας και τη µακροχρόνια φροντίδα .Οι δαπάνες για 

εκπαίδευση και για ανεργία στο σύνολο της Ευρωζώνης φαίνονται να 

παραµένουν σταθερές. Στην Ελλάδα η αύξηση των δαπανών για συντάξεις 

είναι πολύ µεγάλη , το θέµα  όµως που προκύπτει  είναι τι γίνεται  µε τις 

δαπάνες της ανεργίας. Η ανεργία στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια 

αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς µε αποτέλεσµα και την αύξηση των δαπανών 
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για τους ανέργους. Αν αθροίσουµε όλες αυτές τις δαπάνες µπορούµε να 

αναρωτηθούµε αν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις έχουν υποεκτιµήσει το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.21  Κράτη µέλη µε µεσαίο κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.22  Κράτη µέλη µε χαµηλό κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.6 Σύγκριση και συσχέτιση Ageing Report 2009 και 2012. 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε αν υπάρχουν κοινά 

στοιχεία ή διαφορές στις δύο αυτές έρευνες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ξανά 

ότι η έρευνα του Ageing Report 2012 βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό 

στάδιο,. Η ολοκλήρωση της έρευνας επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί στους 
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επόµενους προσεχούς µήνες . Πρώτα απ’ όλα θα ξεκινήσουµε µε τους πίνακες 

που έχουν εκτιµηθεί και στις δύο έρευνες όπως είναι το συνολικό ποσό 

προβλεπόµενης συσσωρευτικής µετανάστευσης της κάθε χώρας ,το εργατικό 

δυναµικό της ηλικιακής κλάσης από 15 ετών έως 64 για τη χρονολογική 

περίοδο από το 2010 έως το 2060,την ηλικιακή κλάση της ηλικίας από 15 έως 

64 και 65 και πάνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού. Επίσης θα 

συγκρίνουµε το πίνακα εξάρτησης των ηλικιωµένων από 65 ετών και πάνω ως 

προς το ποσοστό του εργατικού δυναµικού δηλαδή της ηλικιακής κλάσης 15 

ετών έως 64,επίσης θα εξετάσουµε τους δείκτες γονιµότητας για κάθε γυναίκα 

της κάθε χώρας .Τέλος θα µελετήσουµε το αναµενόµενο όριο προσδόκιµο 

ζωής κατά τη χρονική στιγµή της γέννησης για άντρες και για γυναίκες και τη 

καθαρή µετανάστευση των Ευρωπαϊκών χωρών για το διάστηµα 2010 έως 

2060. 
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Πίνακας 3.2 ∆ιαφορά της προβλεπόµενη συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP 2010-EUROPOP 2008 
  

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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∆ιάγραµµα 3.23 ∆ιαφορά της προβλεπόµενης συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP2010-EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.3 ∆ιαφορά στο εργατικό δυναµικό 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008).Ηλικίας (15-64) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας 3.4 ∆ιαφορά του συνολικό ποσού του πληθυσµού 0-
14(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.5 ∆ιαφορά του συνόλου πληθυσµού 65 και 
πάνω(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

 

 

 



88 

 

 

Πίνακας 3.6 ∆ιαφορά του δείκτη εξάρτησης 65 και άνω /15-
64(EUROPOP2010-2008) 

 

 Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.7 ∆ιαφορά του δείκτη Γονιµότητας 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.8 ∆ιαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά τη 
στιγµή της γέννησης (EUROPOP2010 – EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

 

 

 

 

. 
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Πίνακας 3.9 ∆ιαφορά καθαρή µετανάστευση 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι και δύο προβολές του Ageing Report 

του 2009 και 2012 µπορεί να έχουν σε κάποιες προβολές διαφορές αλλά είναι 

µηδαµινές αφού στο µέσο όρο των 27 χωρών όπως µπορούµε να δούµε από 

τους παραπάνω πίνακες δεν έχουν ουσιαστικές και µεγάλες αποκλίσεις. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες προβολές και αναλογιστικές µελέτες 
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αναδεικνύουν το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όλο και εντονότερα 

και τις  επιπτώσεις που θα δηµιουργήσουν στα ασφαλιστικά ταµεία αν δεν 

παρθούν κάποια αναγκαία µέτρα και µεταρρυθµίσεις όπως είναι η αύξηση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης, αφού µπορεί να αλλάξει ο οικονοµικός και ο 

ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης . Από το 2000 και µετά , κάποιες χώρες 

ξεκίνησαν να αναθεωρούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα τους µε διάφορες 

µεταρρυθµίσεις και κάποιες άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα άργησαν να 

µπουν σε αυτή τη διαδικασία θεωρώντας ότι υπάρχει ακόµα χρόνος για να 

επανεξετάσουν το συγκεκριµένο θέµα. Ο παρακάτω πίνακας που υπάρχει στο 

Ageing Report 2012 µας δείχνει για κάθε χώρα από τις 22 τη µεταβολή στα 

όρια συνταξιοδότησης. 

Όσον αφορά τις διαφορές µεταξύ των δύο προβολών που αξίζει να 

αναφερθούµε αναλυτικά έχουµε για τους άνδρες των 22 χωρών που έχουν 

προβεί σε µεταρρυθµίσεις διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές ως 

προς το προβλεπόµενο  όριο εξόδου από την αγορά εργασίας τη χρονική 

στιγµή του 2060.Οι χώρες οι οποίες φθάνουν το όριο εξόδου στα 65 είναι η 

Ιταλία, η Κύπρος, η Τσέχικη ∆ηµοκρατία, η Σουηδία, η Γερµανία, η Ισπανία , 

το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ∆ανία. Χώρες που προσεγγίζουν τα 64 έτη είναι η 

Πορτογαλία, η Εσθονία και η Βουλγαρία. Χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 

63 και 64 ετών είναι η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Ρουµανία , η Φιλανδία , η 

Μάλτα,  η Ολλανδία, η Ελλάδα και η Λετονία. Οι χώρες που έχει µεταφερθεί 

το όριο συνταξιοδότησης µεταξύ των 62 και 63 είναι η Γαλλία και η Αυστρία. 

Τέλος η χώρα που είναι µεταξύ 61 και 62 είναι η Σλοβακία .Όσον αφορά τη 

µετατόπιση του ορίου συνταξιοδότησης για τις γυναίκες στις 22 χώρες που 

έχουν προβεί σε µεταρρυθµίσεις παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι οι 

χώρες που έχουν µεταφέρει το όριο πάνω από την ηλικία των 65 είναι η 

Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ισπανία. Οι χώρες που είναι µεταξύ των 

64 και 65 είναι η Πορτογαλία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Σουηδία και η 

Τσέχικη ∆ηµοκρατία. Οι χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 63 και 64 είναι η 

Σλοβενία, η Κύπρος, η Λετονία ,η Φιλανδία ,η Ελλάδα και η Ιταλία. Οι χώρες 

που είναι µεταξύ των 62 και 63 είναι η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η 
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Αυστρία ,η Μάλτα, η Γαλλία και η Ουγγαρία. Οι χώρες που βρίσκονται κάτω 

από τα 62 έτη είναι η Πολωνία και η Σλοβακία. Αναλυτικοτέρα στο παρακάτω 

πίνακα. 
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∆ιάγραµµα 3.24∆ιαφορά στο όριο εξόδου από την αγορά εργασίας 
µετά τις µεταρρυθµίσεις για άντρες και γυναίκες. 
 

 

Πηγή: EPC 

 

 

Σηµαντικό ρόλο στις αλλαγές αυτές που αφορά το όριο εξόδου από την αγορά 

εργασίας έχει διαδραµατίσει η ανοιχτή µέθοδος  συντονισµού όπως αναφέραµε 
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λεπτοµερώς στο προηγούµενο κεφάλαιο αλλά και στις µεταρρυθµίσεις που 

έχουν προβεί στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στην Ελλάδα 

µετά τη ψήφιση του νόµου 3863/10 τον Ιούλιο του 2010  είναι πρωτοφανής η 

αύξηση του ορίου εξόδου. Το θέµα που αναδύεται είναι κατά πόσο µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις αυτές και αν τα αποτελέσµατα από αυτές 

τις µεταρρυθµίσεις  θα είναι τα αναµενόµενα των προβολών. Η πιστή  τήρηση 

των µεταρρυθµίσεων αλλά και η συνεχής προσαρµογή της δοµής του 

ασφαλιστικού συστήµατος θα πρέπει να είναι αναγκαία έτσι ώστε αυτές οι 

προβολές να µην µείνουν  ευσεβείς πόθοι.. 

Κατά τη διάρκεια µεταξύ του 2008 και 2011 υπήρξαν κάποιες αλλαγές στα 

κοινωνικά-πολιτικά συστήµατα της Ευρωζώνης και γενικότερα της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. ∆ηµιουργήθηκε µία κρίση από τη κατάρρευση του 

τεράστιου επενδυτικού οίκου Lehman Brothers και η κρίση από τη 

κατάρρευση αυτή µεταδόθηκε σε όλη τη Παγκόσµια Οικονοµία. Τα θέµατα 

πλέον που απασχολούν όλους τους Παγκόσµιους Μηχανισµούς είναι η 

διατήρηση του χρέους της κάθε χώρας σε διαχειρίσιµα επίπεδα . Όσον αφορά 

την ευρύτερη περιοχή της Ευρωζώνης οι Ευρωπαϊκοί Μηχανισµοί έκριναν πως 

προς το παρών τρεις χώρες πρέπει να µπουν κάτω από την επιτήρηση του 

∆ιεθνής Νοµισµατικού Ταµείου Στήριξης για να µπορέσουν να διατηρήσουν 

το χρέος. Οι τρεις αυτές χώρες είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που υπάρχει µία διαφορά µεταξύ των δύο 

προβολών του Ageing Report του 2009 και 2012 ως προς την ανάπτυξη του 

ΑΕΠ. Ο πίνακας που ακολουθεί διατυπώνει το µέσο όρο της πορείας του ΑΕΠ 

για το σύνολο των 27 χωρών. 
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∆ιάγραµµα 3.25 Πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ των 27 

 

 

 

Παρατηρούµε µία πολύ σηµαντική απόκλιση των καµπυλών από το 2008 και 

µετά, οι καµπύλες αυτές  αρχίζουν να τέµνουν από το 2040 και µετά. Ο 

βασικότερος λόγος αυτής της απόκλισης είναι ο λόγος που αναφέραµε λίγο πιο 

πάνω. Το διάγραµµα αυτό µπορούµε να πούµε ότι είναι αρκετά αισιόδοξο και 

η εκτίµηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι η ύφεση θα είναι µεγαλύτερη 

από ότι φαίνεται διότι τη χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση 

δε συµπεριλαµβάνει το σύνολο της ύφεσης. Όποτε  τα αποτελέσµατα θα είναι 

σίγουρα πιο επίπονα . Με την πτώση του ΑΕΠ θα αναµένουµε και λιγότερα 

έσοδα για κάθε χώρα στο Κρατικό Προυπολογισµό, οι δαπάνες όπως δείξαµε 

σε πιο πάνω διαγράµµατα αυξάνονται µε ταχύτατους ρυθµούς µε αποτέλεσµα 

το χρέος και το αφανές χρέος να διογκώνονται σε υψηλά επίπεδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   ∆απάνες Προβολών    ΙΝΕ ΓΣΕΕ   2003-2007 
 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα νέα κράτη µέλη αποτελεί νέα 

πρόκληση για την Ελληνική οικονοµία αλλά και την επιλογή µιας µακράς 

ανάπτυξης για ολόκληρη την Ευρωζώνη.  Απαιτείται να είναι πολιτικά , 

οικονοµικά και κοινωνικά συντεταγµένη προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο 

το κοινωνικό κεκτηµένο και το Ευρωπαϊκό µοντέλο, υποµονεύοντας την 

αλληλεγγύη και τη συνοχή στο εσωτερικό της ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 

πραγµατοποιηθεί οι έρευνες που θα ασχοληθούµε σε αυτό το σηµείο του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ (2003,2007) όπου η βασική και η κεντρική επιδίωξη αφορά την 

ελληνική οικονοµία. Αναφέροντας τις βασικές εξελίξεις που συντελούνται τα 

τελευταία χρόνια αλλά και τις πιθανές εξελίξεις των επόµενων χρόνων. 

Στο σηµείο αυτό θα δούµε τι απεικονίζουν οι παρακάτω πίνακες στην έρευνα 

που έγινε το 2003 για του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ  και ποιες θα είναι οι εξελίξεις και 

προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 

είναι διαφορετική από τις προβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού η 

συγκεκριµένη προβολή ασχολείται µε τις εισφορές της χώρας και όχι µε τις 

δαπάνες. Επίσης οι αναλογιστές κάνουν διάφορες υποθέσεις µε την αύξηση 

του ΑΕΠ για να µελετήσουν µέχρι ποια χρονική περίοδο µπορεί να αντέξει το 

Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης 

Στο παρακάτω  πίνακα παρατηρούµε το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ στην 

Ελλάδα έως το 2002 και προβλέπει τι θα γίνει το 2003 και 2004. Απο το 1994 

και για τα επόµενα 9 χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ είναι συνεχόµενη και µε 

σταθερές αυξητικές τάσεις όπως παρατηρούµε ακριβώς από κάτω. 
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∆ιάγραµµα 4.1 Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ στην Ελλάδα(%)1992-2002 
και πρόβλεψη για το 2003-2004 

 

 

 

Στη συνέχεια βλέπουµε την αύξηση του ΑΕΠ για το έτος 2002 της Ελλάδος σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση µε 

ρυθµό ανάπτυξης 4% και είναι πίσω από την Ιρλανδία η οποία έχει 6% ρυθµό 

ανάπτυξης. 
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∆ιάγραµµα 4.2 Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2002.Ετήσιος ρυθµός 
µεταβολής % 

 

 

 

 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει  την πραγµατική αύξηση της 

παραγωγικότητας της Ελλάδος σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαικές  χώρες 

της ΟΝΕ.Η Ελλάδα και σε αυτό το πίνακα κατέχει τη δεύτερη θέση µε ετήσιο 

ποσοστό 3,2%.Η Ιρλανδία έχει το µεγαλύτερο ποσοστό µε ετήσιο ρυθµό 

ανάπτυξης 3,8%  
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∆ιάγραµµα 4.3 Η αύξηση της παραγωγικότητας 1996-2002.Μέσος 
ετήσιος ρυθµός µεταβολής % 
 

 

 

 

Η άνοδος του ΑΕΠ των ετών 1996 εως και 2003 σηµατοδοτεί πιθανότατα µία 

µονιµότερη αλλαγή στους ρυθµούς ανάπτυξης της παραγωγικότητας και 

συνεχώς συγκλίνει τη ψαλίδα σε σχέση µε τις Βόρειες αναπτυγµένες χώρες της 

Ευρώπης σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες . Αυτό που ισχυε το 2003,τη 

χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα δεν ισχύει στη σηµερινή 

περίοδο. Η χώρα µας διανύει το τρίτο συνεχόµενο έτος ύφεσης µε πολύ 

σηµαντική πτώση του ΑΕΠ 

 

Στο σηµείο αυτό προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την  αναµενόµενη εξέλιξη 

της οικονοµικής βιωσιµότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αποδίδουν τα  παρακάτω 

διαγράµµατα. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε το 2007 για το λογαριασµό της 

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ . Με βασική προϋπόθεση  την επακριβή εφαρµογή και τήρηση των 
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ρυθµίσεων του Ν. 3029/2002 και κυρίως των αναφεροµένων στην ετήσια 

χρηµατοδότηση (1% του ΑΕΠ) του Ιδρύµατος, µε δεδοµένη εισπραξιµότητα 

100% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένων και εργοδοτών.. 

Αναλυτικότερα, κατά τη διενέργεια των αναλογιστικών αυτών προσεγγίσεων, 

έχουν συνδυασθεί ποικίλα σενάρια: 

• εναλλακτικών ετήσιων ρυθµών ανάπτυξης (αυξήσεων του ΑΕΠ) 3% η 
4% η 5%, 

• εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης (µε η χωρίς τη συµµετοχή του 
Κράτους), 

• εναλλακτικών ηλικιών συνταξιοδότησης 61, 62, 63, 64 ή 65 έτη ηλικίας. 
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∆ιάγραµµα 4.4 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 61 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 61ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2023 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2022, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.5 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 62 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 62ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2024 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει µέχρι το 2023, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.6 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 63 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 63ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2024 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπρακτική ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.7 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 64 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 64ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το  έτος 2026 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο πριν από  το έτος  2025 και τέλος µε 

ετήσια ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την 

προϋπόθεση ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 

100%. 
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∆ιάγραµµα 4.8 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 65 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 65ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πριν από το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2025 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2024, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 

Η αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε αφορά τα έσοδα του 

ασφαλιστικού συστήµατος και µέχρι ποια χρονιά µπορεί να αντέξει το 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Παρατηρούµε ότι παρόλο που συνεχώς 

αυξάνει το ΑΕΠ µε βάση την υπόθεση των αναλογιστών, συµπεραίνουµε ότι 

όσο πιο µεγάλη η αύξηση του ΑΕΠ  τόσο πιο λίγο µπορεί να αντέξει το 
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σύστηµα. Αυτό γίνεται διότι οι εισφορές που έχουν συσσωρευτεί όλα τα 

χρόνια του εργάσιµου βίου είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδα για συντάξεις. Ο 

νόµος του 1992 που αφορούσε τα άτοµα που αποχωρούσαν από την αγορά 

εργασίας , προέβλεπε  τη δυνατότητα να λαµβάνουν σύνταξη το µέσο όρο των 

τελευταίων τριών ετών. Εφόσον υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, σηµατοδοτεί και 

αύξηση της παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα αύξηση των µισθών. 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα µας δείχνει τον αριθµο των συνταξιοδοτήσεων  ανά 

έτος που βοηθάει την αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε. 

∆ιάγραµµα 4.9 Αριθµός συνταξιοδοτήσεων Ανά έτος 

 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
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Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη πορεία των µισθών των ατόµων που είναι 

ασφαλισµένοι στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης.Η πορεία όλων των 

παρακάτων οµάδων είναι ανοδική. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.10 Κατανοµή Μέσου Μηνιαίου Μισθού Ανά Ηλικία και 
Φύλο 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 

 S Λ 

 

 

Γνωρίζουµε ότι η αύξηση της απασχόλησης και ο περιορισµός της 

ανασφάλιστης εργασίας ενισχύουν την οικονοµική βιωσιµότητα του 

συστήµατος ασφάλισης , στη συγκεκριµένη περίπτωση της κοινωνικής 

ασφάλισης αφού το Ελληνικό σύστηµα όπως αναφέραµε πιο πάνω είναι 

διανεµητικό . ∆ηλαδή  αυξάνουν τις  εισφορές και τις  εισροές του ενώ 

παράλληλα  βελτιώνουν τη σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους. Ένας 

άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι η   βελτίωση των µισθών και των αµοιβών 
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οι οποίοι οδηγούν σε βελτιώσεις των ετήσιων εισροών του συστήµατος. Οι 

γενικές αυτές αρχές ισχύουν, απολύτως, σε οποιοδήποτε σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση, ότι  το σύστηµα αυτό έχει δοµηθεί σωστά. 

 

 

 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2003,2007) ΚΑΙ 
ΤΩΝ AGEING REPORT (2009,2012) 
 

Οι προβολές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  έχουν πραγµατοποιήθει σε  προγενέστερα χρόνια 

απ’ ότι οι προβολές του Ageing Report . Ένα κοινό σηµείο σε αυτές τις 

προβολές  είναι η µεταβολή του δηµογραφικού δείκτη εξάρτησης από το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού µε αποτέλεσµα την συνεχή αύξηση 

του ποσοστού των ηλικιωµένων. 

Οι προβολές αυτές διαφέρουν ως προν τη µεθοδολογία της ανάλυσης τους.Οι 

προβολές της Ευρωπαικης Ένωσης µελετούν και εξετάζουν τις προβολές των 

δαπανών ενώ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µελετούν τα έσοδα στο σύστηµα ασφάλισηςΜία 

µεγάλη διαφορά που παρατηρούµε είναι ότι οι έρευνες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µε βάση 

την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας που είχε ήδη 

πραγµατοποιηθεί τα προηγούµενα χρόνια , έδειχναν ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ 

θα συνεχιζόταν και τα επόµενα χρόνια αλλά ίσως µε µικρότερο ρυθµό 

ανάπτυξης.Επίσης οι προβολές του Αgeing Report του 2009 έδειχναν ακριβώς 

το ίδιο γεγονός,δηλαδή µικρή αύξηση του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας.Η 

κρίση όµως που έχει δηµιουργηθεί στην ευρύτατη περιοχή της Ευρωζώνης έχει 

αλλάξει αρκετά τους ρυθµούς ανάπτυξης αρκετών χωρών 

συµπεριλαµβάνοντας και ην Ελλάδα.Η προπαρασκευαστική έρευνα του 

Ageing Report  του 2012 αφού είναι και η  πιο πρόσφατη αποτυπώνει αυτή την 

ύφεση όχι µόνο του Ελληνικού Κράτους αλλά στο µέσο όρο του συνόλου της 

Ευρωζώνης. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ    5 . Συµπεράσµατα 

 
Όλο και περισσότερες έρευνες , µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι τάσεις αύξησης των 

ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και 

την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης, Γονιµότητα και 

Μετανάστευση) . Οι προβολές που χρησιµοποιήθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια είχαν ως στόχο να µελετήσουµε και να αναλύσουµε το πρόβληµα 

που δηµιουργείται από το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι έρευνες 

αυτές έγιναν σε  προγενέστερα χρόνια, οπότε τα συµπεράσµατα που 

προσπαθήσαµε να εξάγουµε είναι πολύ πιθανό να περιέχουν και αρκετή 

ποσότητα αισιοδοξία αφού τα τελευταία δύο έτη παρατηρείται µία ύφεση της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. 

Οι δηµογραφικές εξελίξεις δηλαδή µεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε συνδυασµό 

µε το χαµηλό δείκτη γονιµότητας θα οδηγήσουν σε σηµαντική άνοδο του 

δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων ( το ποσοστό των ατόµων άνω των 65 ετών ως 

προς τον πληθυσµό σε ηλικία απασχόλησης) σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει σηµαντικά τις δαπάνες για 

συντάξεις και υγεία και θα περιορίσει τον αριθµό εκείνων που καταβάλλουν 

εισφορές. Ο βαθµός στον οποίο οι συνέπειες αυτές θα επηρεάσουν το βιοτικό 

επίπεδο στις επιµέρους χώρες θα εξαρτηθεί τόσο από τις αρχικές 

δηµοσιονοµικές τους επιδόσεις όσο και από τις προσπάθειες που γίνονται για 

την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 

του πληθυσµού, καθώς και για τον εξορθολογισµό των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσµού θα είναι 

εντονότερες, µεταξύ άλλων και επειδή ο λόγος του δηµόσιου χρέους προς το 

ΑΕΠ βρίσκεται σήµερα σε πολύ υψηλό επίπεδο 
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   Οι δηµογραφικές εξελίξεις καθορίζουν µια σειρά οικονοµικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού, όπως το µέγεθος της αγοράς εργασίας του 

µέλλοντος που έχει σχέση µε το ύψος χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών 

συστηµάτων και ο αριθµός µελλοντικών συνταξιούχων που έχει άµεση σχέση 

µε το ύψος της δαπάνης  για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά 

και άλλων που συνδέονται µε τη γήρανση, όπως παροχών υγείας και 

φροντίδας. Με δεδοµένο το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού, θα  

πρέπει να εξετάσουµε τις διάφορες  επιπτώσεις στα δηµοσιονοµικά-

µακροοικονοµικά  µεγέθη από τις οποίες  θα εξαρτηθεί σε ποιο  βαθµό και µε 

ποιο τρόπο θα ανταποκριθεί ο  δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας στην αυξηµένη 

ζήτηση για παροχές,. Επίσης σε ποιο βαθµό θα µπορέσει να καλύψει τις  

ανάγκες των συνταξιούχων. 

Η γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί ή µάλλον καλυτέρα διογκώνει τα 

προβλήµατα στα διάφορα συστήµατα ασφάλισης είτε αυτά είναι δηµόσια είτε 

αυτά είναι ιδιωτικά. Στο κεφάλαιο 1 γίνετε εκτενέστερη αναφορά για τις δοµές 

και τις διαφορές µεταξύ της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Σε 

πρώτη µατιά µπορούµε να πούµε ότι η ιδιωτική ασφάλιση φαίνεται να αντιδρά 

καλυτέρα στο φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού σε µικροοικονοµικέ 

επίπεδο αλλά δεν ισχύει το ίδιο σε µακροχρόνιο επίπεδο αφού ο βασικός της 

άξονας είναι η κεφαλαιοποίηση των εισφορών /ασφαλίστρων  για την  

πληρωµή της σύνταξης όταν φτάσουν στο έτος συνταξιοδότησης. Αντιθέτως 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η γήρανση του πληθυσµού επηρεάζει σε πολύ 

µεγάλο βαθµό την κοινωνική ασφάλιση αφού υπάρχει σχέση αλληλεγγύης 

µεταξύ των γενεών. Σε αυτό λοιπόν το σηµείο δίνεται η απάντηση στο 

ερώτηµα που θέσαµε παραπάνω, δηλάδη να υπάρξει µία µετατόπιση από το 

δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα.  

Το µεγάλο ζήτηµα λοιπόν που δηµιουργείται είναι αν πρέπει να υπάρξει 

µία πλήρη µετατόπιση του συστήµατος ; 

Στο σηµείο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε κάποιους µύθους που έχει παραθέσει ο 

Νicholas Barr στο βιβλίο του The Welfare State As Piggy Bank (2001) που 
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προσπαθεί εµµέσως να απαντήσει στο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού 

αν συνίσταται στην µετατροπή του υπάρχοντος κρατικού-διανεµητικού 

συστήµατος συντάξεων σε ιδιωτικό-κεφαλαιοποιητικό.  

Ο Νicholas Barr αναφέρει ότι αν ένα σύστηµα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στα 

κίνητρα εργασίας ή αντίστοιχα προσφέρει  κίνητρα για πρώιµη 

συνταξιοδότηση δεν έχει σχέση µε την κεφαλαιοποίηση. Το Σουηδικό 

σύστηµα το οποίο είναι διανεµητικό διατηρεί όλα τα κίνητρα για παραµονή 

εργασίας και αντιθέτως υπάρχουν πολλά κεφαλαιοποιητικά συστήµατα τα 

οποία εµπεριέχουν κίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης. Άρα σηµασία έχει πως 

λειτουργεί το σύστηµα και τι πιστεύουν οι ασφαλισµένοι, δηλαδή πως 

ανταποκρίνεται στους ασφαλισµένους το κάθε σύστηµα είτε αυτό είναι 

διανεµητικό είτε κεφαλαιοποιητικό. Βασικός στόχος κάθε συστήµατος είναι να 

δώσει σηµασία στην οικονοµική ευηµερία δηλαδή ότι είναι πιθανό η 

περισσότερη εργασία να αποτιµάται σε όρους ευηµερίας .  

Επίσης ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι πολλά ιδιωτικά συστήµατα 

συντάξεων έχουν καταστραφεί από κυβερνητικές πράξεις ή πολιτικών 

αδρανειών (π.χ. τα αποτελέσµατα του υπερπληθωρισµού στη Λατινική 

Αµερική αλλά και στην Ευρώπη πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο).  Οι 

πολιτικοί δεν είναι οι µόνοι που προσφέρουν υποσχέσεις που δεν µπορούν να 

εκπληρώσουν. Σε κάθε σύστηµα λοιπόν είτε αυτό είναι διανεµητικό είτε 

κεφαλαιοποιητικό ο ρόλος του κράτους είναι εξαιρετικά σηµαντικός για την 

εξασφάλιση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Η αλλαγή του συστήµατος 

δεν είναι πανάκεια. 

Η γήρανση του πληθυσµού είτε σε κεφαλαιοποιητικά είτε σε διανεµητικά 

συστήµατα µειώνει αναποφευκτα το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού και 

εποµένως θέτει σε αµφιβολία τη γενική ανάπτυξη. Γίνεται αντιληπτό ότι τα 

συστήµατα ασφάλισης θα πρέπει να να προσαρµοστούν για να ανατραπούν οι 

αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού. 
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Η αντιµετώπιση  της γήρανσης του πληθυσµού για τη διατήρηση των δαπανών 

της κάθε χώρας προϋποθέτει µία σειρά  µεταρρυθµίσεων και τη πιστή τήρηση 

τους. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες περιλαµβάνουν την εισαγωγή στα 

συστήµατα στοιχείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, τον περιορισµό της 

πρόωρης συνταξιοδότησης, την αύξηση του αριθµού των ετών για τον 

υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται το 

ποσοστό αναπλήρωσης και τις µεταβολές στον τρόπο αναπροσαρµογής των 

συντάξεων. Οι µεταρρυθµίσεις είναι συνήθως δυσκολότερες σε χώρες όπου οι 

παράµετροι των συστηµάτων συνταξιοδότησης θεσπίστηκαν σε εποχές που το 

προσδόκιµο ζωής ήταν πολύ χαµηλότερο. Η µετάβαση ενός µέρους ασφάλισης  

από τα διανεµητικά στα κεφαλαιοποιητικά σε συνδυασµό µε τις απαραίτητες 

και αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θα συµβάλουν στις προσπάθειες των χωρών για 

τη διατήρηση του χρέους σε διαχειρίσιµα επίπεδα.                                           

Συνοψίζοντας , όλες αυτές οι προσαρµογές αφορούν τη συµµετοχή του 

εργατικού δυναµικού , δηλαδή να δουλεύουν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

από το ποσοστό του πληθυσµού και να δωθεί µεγαλύτερη έµφαση στη 

παραγωγικότητα. 

Κρίσιµη Ερώτηση « Πως ανταποκρινόµαστε στις 
προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσµού» 

 

   Από µακροοικονοµική σκοπιά  της θεωρίας και της ανάλυσης  παρατηρούµε 

ότι το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι καθόλου ένα ζήτηµα 

αµελητέο και θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβληµα στην  καταβολή των 

συντάξεων στις επόµενες γενιές αν δεν παρθούν γενναίες αποφάσεις . Η 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών µας αποτελεί έναν 

από τους βασικούς παράγοντες της στρατηγικής µας για την έξοδο από την 

κρίση . Πρέπει να χαραχθούν σαφείς στρατηγικές για την περίοδο που θα 

ακολουθήσει την κρίση, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των 

µέτρων στήριξης βραχυπρόθεσµα έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι  συνθήκες 
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για µια βιώσιµη και ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη στο µέλλον . Το θέµα 

αυτό από µικροοικονοµική πλευράς δηµιουργεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας» 

για παρεµβάσεις σε βραχυπρόθεσµο χρόνο, όπου είναι απαραίτητο να γίνουν 

άµεσα κάποιες προσαρµογές και κάποιες µεταρρυθµίσεις. Όπως 

• Περισσότεροι εργαζόµενοι 

     Αυτό που απαιτείται  είναι περισσότεροι εργαζόµενοι αφού η δηµογραφία 

επηρεάζει άµεσα το δείκτη εξάρτησης. Ο οικονοµικός δείκτης εξαρτάται από 

τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Οπότε µία αύξηση της 

συµµετοχής  στην αγορά εργασίας µπορεί εύκολα να αντισταθµίσει δυσµενείς 

δηµογραφικές εξελίξεις. 

• Μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι 

  Έχει παρατηρηθεί ότι η µέση ηλικίας  αποχώρησης από την εργασία 

µειώνεται συστηµατικά από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80,παρόλο που 

υπάρχουν µικρές αυξήσεις των ελάχιστων ορίων συνταξιοδότησης της 

περιόδου 1990-92.Η µείωση της µέσης ηλικίας αποχώρησης από την εργασία 

οφείλεται τόσο σε παράγοντες προσφοράς ( όρια ηλικίας , έλλειψη σταδιακής 

συνταξιοδότησης ) αλλά και  της ζήτησης εργασίας . 

 

• Μετανάστες 

Το µεγάλο κύµα µετανάστευσης έπαιξε σηµαντικό ρόλο στις δεκαετίες που 

πέρασαν. Το µεταναστευτικό απόθεµα των γειτονικών χωρών περιορίζεται µε 

αποτέλεσµα να γίνονται εµφανή τα όρια αξιοποίησης αυτού του παράγοντα ως 

στρατηγική επίλυση του ασφαλιστικού. 

 

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
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Στο συγκεκριµένο στάδιο θα εξετάσουµε πως  από τους λιγότερους αυριανούς 

εργαζόµενους  θα είναι σε θέση να αυξήσουν τη παραγωγικότητα τους έτσι  

ώστε να  µπορέσουν να στηρίξουν τους πολυπληθέστερους συνταξιούχους. 

Ένας τρόπος είναι η αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου κατά κεφαλή 

εργαζοµένου µέσω επενδύσεων. Θα µπορούσαµε να πούµε µία τάση προς 

αποταµίευση. Ένας άλλος τρόπος είναι η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

µέσω της αναδιάρθρωσης και της συνεχώς εκπαίδευσης έτσι  ώστε η 

αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης να έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής. Οι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

εργασιακού βίου. Εδώ τίθεται µια µικρή παραβολή που έχει να κάνει σχέση µε 

το πως δουλεύουµε και όχι µε το πόσο. Τέλος τα συστήµατα ασφάλισης πρέπει 

να ενισχύουν τη προσαρµοστικότητα που έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής των εργαζοµένων.  

 

 

• Καλύτερη κατανοµή των βαρών 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα διάφορα συνταξιοδοτικά συστήµατα έχουν διάφορες 

ανισότητες µεταξύ των  ατόµων που είναι ασφαλισµένα σε ένα οργανωµένο 

κοινωνικό σύστηµα. Μία εµφανή ανισότητα για παράδειγµα είναι η πρόωρη 

συνταξιοδότηση ορισµένων κοινωνικών οµάδων. Το αποτέλεσµα αυτής της 

ανισότητας  είναι παρά πολύ αρνητική αφού αυξάνει τα έξοδα ενός 

συνταξιοδοτικού συστήµατος  εις βάρος των παραγωγικών µονάδων. Οπότε 

απαιτείται µία βελτίωση της κατανοµής των βαρών  µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της παραγωγής. .  

Η αναβολή της εφαρµογής πολιτικών  µεταρρυθµίσεων όπως η διασφάλιση της 

βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος, η εξυγίανση των δηµόσιων 

οικονοµικών, η ενίσχυση της απασχόλησης για την αντιµετώπιση των 
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συνεπειών της γήρανσης του πληθυσµού µεταθέτει και επιδεινώνει το 

πρόβληµα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι επόµενες γενεές. 
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                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Στη παρούσα µελέτη εξετάζουµε το µακροοικονοµικό θέµα του συστήµατος 

συντάξεων και της γήρανσης του πληθυσµού. Στόχος µας είναι να εξετάσουµε 

το σύστηµα των συντάξεων στην Ελλάδα σε πρώτη φάση και έπειτα σε ένα 

γενικότερο Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο πλαίσιο. Επιπλέον µελετάµε την 

επίδραση της γήρανσης  ή της  αύξησης του προσδόκιµου ορίου ζωής στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα, αν δηµιουργεί ελλείµµατα; Ποια είναι η 

δηµοσιονοµική οπτική της επίδρασης της γήρανσης του πληθυσµού στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα; Και πως θα συνείσφερε  µετατόπιση του από το 

αµιγώς κρατικό προς µεικτά συστήµατα ασφάλισης 
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                                             ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις µέρες µας ο κόσµος οδηγείται προς ένα πρωτοφανές , παγκόσµιο , χάσµα 

γενεών όπου η µέση ηλικία έχει µία συνεχή αυξητική τάση κυρίως στις 

αναπτυγµένες χώρες, γεγονός που ανατρέπει τη συνολική εικόνα ολόκληρου 

του πλανήτη όπως ήδη ξέραµε µέχρι σήµερα . ∆ηµιουργεί τεράστιες πιέσεις 

στην παγκόσµια οικονοµία και επιβάλλει νέα δεδοµένα στο γεωπολιτικό χάρτη 

. Στον ανεπτυγµένο κόσµο οι γεννήσεις είναι λιγότερες σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια , οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια αφού έχει 

αυξηθεί  σηµαντικά το προσδόκιµο όριο ζωής και τα προγράµµατα κοινωνικής 

προστασίας που έχουν σχεδιαστεί στο παρελθόν έχουν άλλα δεδοµένα µε άλλη 

πληθυσµιακή κάλυψη και οικονοµική κατανοµή µε αποτέλεσµα να αδυνατούν 

σήµερα να στηρίξουν τις ανάγκες της κοινωνίας. 

  Όλο και περισσότερες έρευνες µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Οι τάσεις αύξησης 

των ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν 

και την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα 

και Μετανάστευση) . Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία συστηµατική 

εξέταση των µακροχρόνιων προοπτικών για βασικές κοινωνικοασφαλιστικές 

παραµέτρους , όπως το εργατικό δυναµικό και οι συνταξιούχοι . Με βάση τις 
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εναλλακτικές υποθέσεις για τις πιθανές εξελίξεις στα σχετικά µεγέθη , 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι η σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους µε 

βεβαιότητα  θα τείνει να µεταβληθεί επί το δυσµενέστερον. 

Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεπέκταση της Παγκόσµιας 

Οικονοµίας είναι η διαφύλαξη της διατήρησης  των δηµόσιων οικονοµικών . 

Το βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των 

ηλικιωµένων γι αυτό και η διατήρηση του προϋποθέτει κάποιες αναγκαίες 

µεταρρυθµίσεις . Θα πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατήρηση των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία  χρόνια. 

 Στο κεφάλαιο ένα δίνουµε µία θεωρητική προσέγγιση για τον ορισµό της 

ασφάλισης , της κοινωνικής και ιδιωτικής , µία προσέγγιση για τη γήρανση του 

πληθυσµού και το αφανές χρέος που δηµιουργεί . Στο κεφάλαιο δύο 

προσπαθούµε να µελετήσουµε την απήχηση που έχει στο Ελληνικό 

συνταξιοδοτικό σύστηµα  το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού και την 

σχέση σύνδεσης του Αφανούς µε το ∆ηµόσιο Ελληνικό χρέος . Στο κεφάλαιο 

τρία παρουσιάζουµε και αναλύουµε τις δαπάνες προβόλων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση .  Στο κεφάλαιο τέσσερα θα 

προσπαθήσουµε να αναλύσουµε και να εξηγήσουµε τις προβολές του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ από την πλευρά των εισφορών και πόσο µπορεί να αντέξει το σύστηµα 

ασφάλισης µε ορισµένες υποθέσεις . Στο κεφάλαιο πέντε θα αναφέρουµε τα 

συµπεράσµατα µας ,  για το πώς ανταποκρινόµαστε στις προκλήσεις της 

γήρανσης του πληθυσµού και αν θα µας συνείσφερε µία πλήρη µετατόπιση του 

ασφαλιστικού συστήµατος από τα αµιγώς κρατικά σε κεφαλαιοποιητικά .  

Τέλος θα αναφέρουµε κάποιες αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα δίνουν 

κίνητρα για εργασία ανεξαρτήτως του συστήµατος που έχει η κάθε χώρα. 
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          ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1. Πυλώνες Ασφάλισης – θεωρητική προσέγγιση 
 

1.1.1  Τι είναι Ασφάλιση ;∆οµή και διάρθρωση του ασφαλιστικού 
συστήµατος 

  Η έννοια της ασφάλισης είναι πάρα πολύ σηµαντική και υψίστης 

σηµάσια,αφου δίνεται η δυνατότητα σε ένα άτοµο ή σε ένα  νοικοκυριό να  

έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει διάφορους κινδύνους  που µπορούν να 

παρουσιαστούν σε βραχυπρόθεσµους αλλά κυρίως σε µεταγενέστερους 

χρόνους. Η αβεβαιότητα αυτή έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να 

κατευθύνονται  σε ένα οργανωµένο σύστηµα ασφάλισης. Τέτοιοι κίνδυνοι 

µπορεί να είναι η παύση εργασίας λόγω γήρατος,απόλυσης, ασθένειας ή 

αναπηρίας, ο θάνατος, η ασθένεια ή ο τραυµατισµός, η απώλεια προσωπικών 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λόγω κλοπής ή πυρκαγιάς), ή γενικά η εµφάνιση 

αστικών ευθυνών απέναντι σε τρίτους.Η ανάγκη για µείωση των µελλοντικών  

κινδύνων εµφανίζεται συγχρόνως για τα µέλη µίας κοινωνίας, αν και οι 

κίνδυνοι δεν γίνονται πραγµατικότητα για όλους, ή µε την ίδια συχνότητα ή 

την ίδια στιγµή. Σε συλλογικό επίπεδο µπορούµε να αντιληφθούµε την 

αβεβαιότητα ως µια εξωτερική κοινωνική επιβάρυνση, την οποία, µε τη 

δηµιουργία ενός ασφαλιστικού συστήµατος, τα άτοµα περιορίζουν µέσω της 

εσωτερικοποιήση της. 

   Η βασική δοµή ενός ασφαλιστικού συστήµατος για παροχή συντάξεων 

περιλαµβάνει πολλά και διάφορα χαρακτηριστικά, τα οποία διαµορφώνουν τη 

συνολική του εικόνα . Κεντρικός ρόλος σε  όλα τα ασφαλιστικά συστήµατα 

µπορούµε να πούµε ότι είναι η διοίκηση του συστήµατος, η οποία λαµβάνει τις 

αποφάσεις σχετικά µε τους όρους που συµµετέχουν σε αυτό οι ασφαλισµένοι 

και οι δικαιούχοι, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές/ασφάλιστρα και λαµβάνουν 

παροχές .Τα χρήµατα αυτά που συσσωρεύονται από τα ασφάλιστρα/εισφορές η 

κεντρική διοίκηση τα αναθέτει σε έναν ειδικό χειριστή ο οποίος µπορεί να 

λειτουργεί είτε εσωτερικά στο φορέα ή να είναι εξωτερικός (outsourcing). 
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1.1.2 Θεωρία Κοινωνικής-Ιδιωτικής Ασφάλισης , διάκριση µεταξύ 
συστηµάτων Ασφάλισης και η κύρια διάκριση στους Βασικούς 
Πυλώνες. 

 

   Η ασφάλιση διαχωρίζεται κυρίως σε δύο µορφές ,την ιδιωτική και την 

κοινωνική . Για τον ασφαλισµένο η ιδιωτική και η κοινωνική ασφάλιση 

αποτελούν την ίδια λειτουργία ,δηλαδή πληρώνει εισφορές/ασφάλιστρα για να 

έχει το δικαίωµα στο άµεσο µέλλον να εισπράξει τη σύνταξη του .Όταν θα 

φτάσει στο χρονικό σηµείο της συνταξιοδότησης θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον µία κύρια πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη των αναγκών 

του. 

  Η ιδιωτική ασφάλιση αν ακολουθεί τη κεφαλαιοποιητική σχέση λειτουργεί 

όπως η ατοµική αποταµίευση .Η πληρωµή των συντάξεων βασίζεται στην 

απόδοση του κεφαλαίου που δηµιουργείται από τις εισφορές που έχουν 

δηµιουργηθεί από τα εργασιακά χρόνια .Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αυστηρώς 

ανταποδοτική, ενώ το ύψος των συντάξεων τίθεται σε κίνδυνο από παράγοντες 

που µειώνουν την απόδοση του κεφαλαίου ,το πληθωρισµό και την απόδοση 

της οικονοµίας(συµπεριλαµβανόµενης εµµέσως και της δηµογραφίας). 

    Η κοινωνική ασφάλιση που ακολουθεί το διανεµητικό τρόπο  έχει ως βάση 

την αλληλεγγύη των γενεών .Η πληρωµή των εκάστοτε συνταξιούχων γίνεται 

από τις εισφορές των εκάστοτε εργαζοµένων .Μπορούµε λοιπόν να 

καταλάβουµε ότι ο τρόπος σύνδεσης τους είναι  έµµεσος .Αφού υπάρχει η 

σύνδεση αυτή µεταξύ των γενεών είναι ορατός ο κίνδυνος που δηµιουργείται 

στην αποπληρωµή των συντάξεων .Τα έσοδα λοιπόν εξαρτώνται από τον 

αριθµό των εργαζοµένων και το ποσό των εισφορών που καταβάλουν κατά την 

εργασιακή τους εποχή . Αντιθέτως τα έξοδα έχουν άµεση σχέση µε τον αριθµό 

των συνταξιούχων για τη καταβολή των συντάξεων και των κοινωνικών 

παροχών . Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται όταν υπάρχει ανισότητα µεταξύ 

των εσόδων και των εξόδων . Όταν το αθροισµάτων εξόδων είναι µεγαλύτερο 

από το άθροισµα των εσόδων υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα. 
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    Τα είδη των συντάξεων κατατάσσονται συνήθως σε τρείς πυλώνες , αφού σε 

συστήµατα πολλαπλών πυλώνων το εισόδηµα κάποιου που έχει αποχωρήσει 

από την εργασία µπορεί να  περιέχει όλων των ειδών τις συντάξεις . Η 

διάκριση των πυλώνων έχει ως εξής : (Τήνιος (2010),Καραβίτης (2011),) 

• 1ος πυλώνας:∆ηµόσιες συντάξεις 

  Συνήθως αναφέρεται ως σύστηµα δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης. 

Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι συντάξεις χρηµατοδοτούνται από 

εισφορές που πληρώνονται  στην ίδια χρονική περίοδο. Πρόκειται, δηλαδή, για 

ένα διανεµητικό σύστηµα (unfunded ή pay-as-you-go system-PAYG), µε την 

έννοια ότι η παρούσα γενεά εργαζοµένων χρηµατοδοτεί παρελθούσες γενεές 

(αλληλεγγύη γενεών). Η συµµετοχή στο σύστηµα κατά κανόνα είναι 

υποχρεωτική, συνήθως µέσω της νοµοθεσίας. Οι εισφορές είναι συνήθως 

συνάρτηση του ύψους των αποδοχών. Οι παροχές του συστήµατος, οι οποίες 

έχουν τη µορφή τακτικών καταβολών σύνταξης ή/και εφ’ άπαξ πληρωµής, 

είναι εγγυηµένες από το δηµόσιο και συνήθως προκαθορισµένες, υπό την 

έννοια ότι ορίζεται κάποιο ποσό είτε ως απόλυτο µέγεθος, είτε σε σχέση µε 

κάποιο µέγεθος αναφοράς (για παράδειγµα, οι αποδοχές, τα έτη ασφάλισης 

κ.α. 

• 2ος πυλώνας: Συλλογικές ( επαγγελµατικές) συντάξεις 

     Ο δεύτερος πυλώνας περιλαµβάνει κυρίως συλλογικά συνταξιοδοτικά 

σχήµατα, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελµατικές τάξεις ή οµάδες 

εργαζοµένων µε  κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. απασχολούνται στον ίδιο φορέα ή 

στην ίδια επιχείρηση). Υπ’ αυτή την έννοια την έννοια, Επαγγελµατικά Ταµεία 

µπορούν να συσταθούν από επαγγελµατικές ή συνδικαλιστικές ενώσεις ή/και 

εργοδότες, µεµονωµένους ή σε οµάδες (π.χ. σε κλαδικό επίπεδο). Στα 

Επαγγελµατικά Ταµεία η συµµετοχή µπορεί να είναι υποχρεωτική ή 

προαιρετική µε προκαθορισµένες είτε τις παροχές , είτε τις εισφορές .Όσον 

αφορά  το ύψος τους κατά κανόνα δεν είναι εγγυηµένο και συνήθως εξαρτάται 

από την απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων . Η διοίκηση και η διαχείριση 
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του Ταµείου µπορεί να ασκείται από αυτόνοµα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταµεία, 

ασφαλιστικές εταιρείες ή τις επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούν το Ταµείο. 

Συνοξίζοντας η χρηµατοδότηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι γίνετε µε 

κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.   

 

• 3ος πυλώνας:  Ατοµικές συντάξεις 

 

  Στον τρίτο πυλώνα συνήθως εντάσσονται ατοµικά µακροπρόθεσµα 

αποταµιευτικά προγράµµατα µε σκοπό την παροχή σύνταξης στο µέλλον. Οι 

παροχές του συστήµατος αυτού δεν εξαρτώνται από παραµέτρους της 

απασχόλησης . ∆ηλαδή θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελούν µορφή 

αποταµιεύσης , αφού δεν περιέχεται η έννοια της αλληλεγγύης µεταξύ ατόµων 

και η χρηµατοδότησης γίνονται µε τη µορφή της κεφαλαιοποίησης. 

Η κατηγοριοποίηση των συντάξεων δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος , αφού η 

Παγκόσµια Τράπεζα έχει κάποιες διαφορές από την κατηγοριοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τα Ελληνικά κλαδικά Ταµεία κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης έχουν στοιχεία τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου πυλώνα . 

Αρκετές φορές η κατηγοριοποίηση γίνεται µε βάση του τρόπου 

χρηµατοδότησης και αρκετά συχνά παρατηρούµε διαφωνίες για το που 

κατατάσσεται το κάθε συγκεκριµένο σύστηµα . Στο παρακάτω σχήµα 

µπορούµε να το δούµε πιο αναλυτικά. 
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Σχήµα 1.1 Είδη συνταξιοτικής κάλυψη και πυλώνες 

 

 

     ∆ιανεµητικά και κεφαλαιοποητικά συνταξιοδοτικά συστήµατα 

 

    Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν η κατηγοριοποίηση των συντάξεων σε 

πυλώνες δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος  Τα συστήµατα ιδιωτικής  ασφάλισης 

λειτουργούν ως κεφαλαιοποιητικά συστήµατα σχηµατίζοντας αποθεµατικά από 

τις εισφορές των ασφαλισµένων , οι οποίες θα χρηµατοδοτήσουν  αργότερα τις 

συντάξεις .Στα συνταξιοδοτικά διανεµητικά συστήµατα οι συντάξεις 

χρηµατοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζοµένων και συµβάλουν στη 
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µεταφορά της αγοραστικής δύναµης από τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό 

προς τα µη οικονοµικά ενεργό λόγω ηλικίας , αναπηρίας ή ασθένειας . Τα 

διανεµητικά συστήµατα µπορούµε να πούµε ότι λειτουργούν µε βάση την αρχή 

της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών , που σηµαίνει ότι οι συντάξεις της 

παρούσας γενιάς εργαζοµένων , όταν θα αποχωρήσουν από την αγορά 

εργασίας , θα χρηµατοδοτηθούν από τις εισφορές της επόµενης γενιάς. 

 

1.2.1 Γήρανση του πληθυσµού 

Οι τάσεις αύξησης του σχετικού βάρους των ηλικιωµένων δηµιουργείται 

κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και την κινητήρια δύναµη των 

προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα και Μετανάστευση) . 

(Τήνιος(2010),(2003) 

Αναλυτικά έχουµε: 

1) Προσδόκιµο  Επιβίωσης 

 

   Αναµένεται  να συνεχιστεί την αυξητική του τάση, δηλαδή   όλο και 

περισσότεροι θα ζουν περισσότερα χρόνια , όχι λόγω της µείωσης της 

θνησιµότητας  αλλά λόγω της επιµήκυνσης της ζωής τους . Αυτή η τάση θα 

συνεχιστεί ίσως µε µικρότερη ταχύτητα από ότι ήταν τα τελευταία χρόνια αν 

και κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα συνεχιστεί µε την ίδια ή  και ίσως µε 

µεγάλη ταχύτητα λόγω της τροµερής ανάπτυξης της βιοιατρικής. 

 

2) Γονιµότητα 

 

  Κύρια επίδραση στην δηµογραφία άσκησε η απότοµη πτώση στις γεννήσεις 

µετά το 1980.Τη περίοδο αυτή ο συγκεκριµένος δείκτης βρίσκεται σε πάρα 

πολύ χαµηλά επίπεδα από αυτά που απαιτούνται για την αναπλήρωση του 
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πληθυσµού. Η πτώση αυτή οδηγεί σε παρεπόµενες εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας µετά την δεκαετία του 2000 , αφού τα άτοµα που γεννήθηκαν µετά τη 

µεταστροφή της γεννητικότητας θα αρχίσουν να εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας  µετά το 2010. 

 

 
3) Μετανάστευση 

 

  Η  µετανάστευση εκτός της άµεσης επίπτωσης στο πληθυσµό επηρεάζει και 

την ηλικιακή του δοµή  και εποµένως την δύναµη του για την αύξηση . Η 

πρόβλεψη για το δηµογραφικό θέµα της µετανάστευσης είναι αβέβαιη και 

αρκετά απροσδιόριστη γιατί εξαρτάται από κοινωνικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. 

Το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι µόνο Ελληνικό ή µόνο 

Ευρωπαϊκό αλλά είναι ένα πρόβληµα παγκόσµιας εµβέλειας . Σε όλες τις 

αναπτυγµένες χώρες από καιρό ήταν γνωστό ότι από το 2000 και µετά θα 

έπρεπε να αναµένονται δυσµενείς εξελίξεις . Σηµαντικός παράγοντας που 

συνέβαλε στη γήρανση του πληθυσµού είναι το γνωστό σε όλους µας baby-

boom δηλαδή η αυξηµένη τάση για γέννηση των παιδιών . Η τάση αυτή 

δηµιουργήθηκε αµέσως µετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και µετά τη παύση του 

πολέµου της Κορέας . Η γενιά του Baby boom πλησίασε στη συνταξιοδότηση 

από το 2000 και µετά . Η  δηµογραφική µεταβολή αυτή µειώνει συνεχώς το 

κλάσµα των εργαζόµενων µε των συνταξιούχων αφού ο παρανοµαστής όλο και 

συνεχώς αυξάνεται . Αντίθετα ο αριθµητής έχει τάσεις καθοδικές αφού η 

µείωση της γονιµότητας από το 80 και µετά µειώνει  όλο και περισσότερο τον 

αριθµό του παρανοµαστή . Συνοψίζοντας όλες οι χώρες αντιµετωπίζουν το ίδιο 

πρόβληµα αλλά µε διαφορετική τάση. 
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1.2.2  Τα προβλήµατα που δηµιουργεί η γήρανση του πληθυσµού στο 
σύστηµα ασφάλισης µε αποτέλεσµα την αύξηση του χρέους και 
κυρίως του αφανούς χρέους 

 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να δείξουµε τα διάφορα προβλήµατα που 

δηµιουργεί το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Θα 

χρησιµοποιήσουµε κάποιους δείκτες για να µας βοηθήσουν στην ανάλυση 

τους. 

Η αύξηση του προσδόκιµου ορίου ζωής συνεπάγεται άµµεσα ότι οι 

συνταξιούχοι θα βρίσκονται περισσότερα χρόνια στην ηλικία της απολαβής 

της συντάξης.Ο παρακάτω πίνακας µας δείχνει για άτοµα που είναι ήδη στα 65 

χρόνια ζωής πόσα χρόνια έχουν ακόµα για να ζήσουν. Γίνετε αντιληπτό από το 

1960 και µετά η τάση είναι συνεχώς ανοδική .Οι  ηλικιωµένοι θα ζουν όλο και 

περισσότερα χρόνια . Άντρες και γυναίκες έχουν αυξητικές τάσεις , όπως και 

το σύνολο των χωρών φαίνεται να εµφανίζει ανοδικές τάσεις µε πρωτοποριακή 

πρωτιά τη χώρα της Ιαπωνίας . Οι γυναίκες της Ιαπωνίας µε βάση τη 

συγκεκριµένη προβολή µπορούν να ζήσουν τέσσερα χρόνια περισσότερα από 

τις γυναίκες της Ελλάδος . Παρότι που υπάρχει αύξηση πέντε ετών στις 

Ελληνίδες µπορούµε να υποθέσουµε ότι η αύξηση αυτή µπορεί να είναι και 

µεγαλύτερη αφού βιολογικά αυτό µπορεί να υποστηριχθεί , το ίδιο µπορεί να 

ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες . Όποτε καταλαβαίνουµε ότι αν δεν υπάρχει 

κάποια µεταρρύθµιση για αλλαγή του ορίου συνταξιοδότησης αυτό σηµαίνει 

ότι τα έξοδα στο Κρατικό προϋπολογισµό θα αυξάνονται συνεχώς. 
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Πίνακας 1.1Προσδόκιµο επιβίωσης στην ηλικία των 65 ετών 
1960-2007, Ελλάδα και διεθνείς συγκρίσεις 
 

 Άνδρες Γυναίκες 

 1960 1970 1990 2007 1960 1970 1990 2007 

Ελλάδα 13,4 13,9 15,7 17,4 14,6 15,2 18,0 19,6 

ΗΠΑ* 12,8 13,1 15,1 17,0 15,8 17,0 18,9 20,3 

Ιταλία* 13,4 13,3 15,1 17,9 15,3 16,1 18,8 21,8 

Γαλλία* 12,5 13,0 15,5 18,0 15,6 16,8 19,8 22,3 

Ισ̟ανία 13,2 13,3 15,4 17,8 15,3 16,0 19,0 22,0 

Ια̟ωνία 11,6 12,5 16,2 18,6 14,1 15,3 20,0 23,6 

Πηγή: EPC,Health data (2009) 

 

Στο παρακάτω πίνακα θέλουµε να δείξουµε την αναλογία που ισχύει  ως 

εξέλιξης του δηµογραφικού φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού . Ο 

λόγος είναι ως εξής : στον αριθµητή του κλάσµατος βρίσκονται άτοµα ηλικίας 

65+ και στο παρανοµαστή  βρίσκονται άτοµα ηλικίας από 15 έως 64 ετών . 

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι συγκεκριµένες προβολές έγιναν µέσα στα πλαίσια 

της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. .Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού 

δροµολογήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken το ∆εκέµβριο του 

2001 και κατέληξε σε  κοινά συµφωνηµένους βασικούς στόχους  τους οποίους  

πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα συστήµατα συντάξεων , είτε 

κρατικά είτε ιδιωτικά όλων των Κρατών Μελών . Η κάθε Κυβέρνηση της κάθε 
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χώρας είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του χρέους των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων και η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των µελών 

θα συνείσφερε σε µία πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των δυσκολιών .  Στο 

παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το πρόβληµα αυτό το έχουν 

όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες µε λίγο διαφορετική τάση . Η Ελλάδα µαζί µε την 

Ισπανία φαίνονται να κατέχουν πρωταρχικές θέσεις . Το µέσο όρο της 

Ευρώπης των 27 µελών είναι στο 53%,το µέσο όρο της Ευρώπης των 15 είναι 

στο 51% ενώ  Ελλάδα βρίσκεται στο 57% 

 

Πίνακας 1.2 ∆ηµογραφικός δείκτης εξάρτησης - 2007-2060 
(Άτοµα 65±/άτοµα 15-64) 
 

 2007 2010 2015 2020 2030 2040 2050 2060 

Ισ̟ανία 30% 31% 32% 35% 46% 55% 56% 59% 

Βέλγιο 30% 31% 34% 35% 42% 54% 59% 59% 

∆ανία 26% 26% 28% 31% 38% 42% 44% 46% 

Γερµανία 26% 27% 29% 31% 37% 45% 53% 55% 

Ιρλανδία 26% 28% 32% 34% 37% 41% 42% 47% 

Γαλλία 25% 26% 29% 33% 39% 44% 45% 45% 

Ιταλία 25% 26% 27% 29% 38% 46% 48% 51% 

Κύ̟ρος 25% 26% 32% 37% 44% 45% 47% 49% 

Κάτω Χώρες 24% 24% 26% 27% 34% 46% 59% 59% 

Αυστρία 24% 25% 27% 29% 33% 37% 38% 42% 

Πορτογαλία 23% 25% 29% 32% 38% 43% 41% 43% 

Φινλανδία 21% 23% 27% 31% 40% 47% 46% 47% 

Σουηδία 18% 18% 20% 22% 27% 31% 38% 44% 

Μ. Βρετανία 16% 17% 18% 20% 25% 31% 40% 44% 

Ελλάδα 28% 28% 31% 33% 38% 48% 57% 57% 

Εϋ27 25% 26% 28% 31% 38% 45% 50% 53% 

Ευΐ5 26% 27% 30% 32% 39% 46% 50% 51% 

Πηγή: EPC (2009). 
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Όσον αφορά τον Οικονοµικό ∆είκτη Εξάρτησης δηλαδή ένα µέσο που δείχνει 

την λειτουργία της οικονοµίας είναι η σχέση των ατόµων 65+ στον αριθµητή 

και των απασχολούµενων µεταξύ της ηλικίας 15-64 στο παρανοµαστή . Ο 

δείκτης αυτός είναι υψίστης σηµασίας αφού από ο τρόπος λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας καθορίζει το ποσοστό των ατόµων που είναι στο 

παρανοµαστή ή στον αριθµητή. Για κάθε χώρα τα αποτελέσµατα αυτά έχουν 

µεγάλη διαφορά από τον δηµογραφικό δείκτη εξάρτησης αφού είναι σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι τα κίνητρα για τη παραµονή εργασίας σε κάθε χώρα είναι 

πολύ διαφορετικά . Επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν 

αυτόν το δείκτη είναι οι γυναίκες αφού η διαφορά στο ποσοστό συµµετοχής 

τους στην απασχόληση έχει τη µεγαλύτερη διακύµανση στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έχει παρατηρηθεί στις χώρες της Ε.Ε η καθυστέρηση 

των νέων εργαζοµένων στην αγορά εργασίας είτε επειδή οι ίδιοι επιθυµούν να 

παραµείνουν για περισσότερα χρόνια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε επειδή 

υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας ( ανεργία νέων ). 

 

 Στο παρακάτω πίνακα θα δούµε πως η πορεία του πληθυσµού µεταβάλλει τη 

κατάσταση στο δείκτη εξάρτησης του ασφαλιστικού συστήµατος, δηλαδή τη 

σχέση µεταξύ ασφαλισµένων και συνταξιούχων. ∆ηλαδή πόσοι ασφαλισµένοι 

χρειάζονται για έναν συνταξιούχο. Τα αποτελέσµατα από αυτά που µπορούµε 

να διαπιστώσουµε είναι οδυνηρά κυρίως µετά το 2020 για το σύνολο των 

χωρών  εκτός από τις Βόρειες χώρες( ∆ανία, Ιρλανδία, Σουηδία) και τις κάτω 

Χώρες. Η Ελλάδα φαίνεται να είναι στη πιο δυσµενή θέση αφού για κάθε ένα 

συνταξιούχο θα χρειάζεται έναν ασφαλισµένο  
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Πίνακας 1.3 Ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης, 2007-2060 
(Σχέση ασφαλισµένου/συνταξιούχου) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Ιταλία 67% 65% 66% 76% 90% 94% 95% 

Γερµανία 62% 62% 64% 76% 85% 88% 91% 

Βέλγιο 58% 58% 65% 76% 83% 87% 90% 

Κύ̟ρος 30% 32% 40% 51% 59% 73% 86% 

Γαλλία 55% 58% 64% 73% 78% 79% 80% 

Φινλανδία 56% 57% 66% 74% 74% 75% 78% 

Ισ̟ανία 38% 37% 39% 47% 61% 75% 77% 

Σουηδία 39% 40% 48% 54% 59% 60% 65% 

Ιρλανδία 28% 28% 30% 35% 41% 50% 53% 

∆ανία 47% 49% 57% 57% 57% 53% 50% 

Κάτω Χώρες 30% 30% 35% 39% 42% 41% 42% 

Ελλάδα 57% 56% 59% 70% 86% 99% 102% 

Πηγή: EPC (2009). 

 

 

Ο ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης προκύπτει λοιπόν από το πως το 

ασφαλιστικό σύστηµα και η ασφαλιστική νοµοθεσία της κάθε χώρας 

επηρεάζουν την αγορά εργασίας. ∆ηλαδή πόσοι από τους εργαζοµένους είναι 

ασφαλισµένοι και πληρώνουν εισφορές και πόσοι από τους µη οικονοµικά 

ενεργούς δικαιούνται συνδροµή µέσω των συντάξεων. Η αντιστοίχιση των 
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δικαιωµάτων σε εργαζοµένους στα περισσότερα συστήµατα είναι µία σχετικά 

απλή διαδικασία. Στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης αυτό δεν ισχύει. 

   Στο παρακάτω πίνακα βλέπουµε τις δαπάνες των χωρών ως προϊόν. Οι 

δαπάνες έχουν αυξητική τάση για όλες τις χώρες µε τη διαφορά ότι κάποιες 

έχουν µεγάλες τάσεις και άλλες λιγότερες. Με εξαίρεση τη Σουηδία η οποία 

φαίνεται να ελέγχει το ποσοστό των δαπανών. Η Ελλάδα και σε αυτό το 

πινάκα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό σε αντίθεση µε άλλες χώρες που έχουν το 

ίδιο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού. Εκτός όµως από τις δαπάνες για 

συντάξεις της κάθε χώρας είναι πολύ σηµαντικό να δούµε τι γίνεται µε τη 

πορεία του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Έχει µεγάλη σηµασία αν το ΑΕΠ αυξάνει , 

παραµένει σταθερό ή να έχει τάσεις για µείωση. Το ΑΕΠ έχει άµεση σχέση µε 

τη παραγωγικότητα , οπότε µπορούµε να καταλάβουµε και να υποθέσουµε ότι 

όσο αυξάνει το ΑΕΠ της κάθε χώρας , θα αυξάνουν και τα έσοδα. Στη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην Ελλάδα βλέπουµε µέσω των προβολών να 

αυξάνουν σηµαντικά τα έξοδα και από την άλλη πλευρά η χώρα να έχει για 

τρίτη συνεχόµενη χρονιά µία πολύ σηµαντική πτώση στο ΑΕΠ. Το γεγονός 

αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διόγκωση του προβλήµατος. Το ίδιο παράδειγµα 

που αναφέραµε για την Ελλάδα είναι πιθανόν να συµβαίνει και µε άλλες 

χώρες. 
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 Πίνακας 1.4∆απάνες για συντάξεις δηµόσιου συστήµατος 
2007-2060: Συντονισµένη προβολή  (Ποσοστά του ΑΕΠ) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Μεταβολή 2000-

2050 

Ισ̟ανία 8,4 8,9 9,5 10,8 13,2 15,5 15,1 7,1 

Κύ̟ρος 6,3 6,9 8,9 10,8 12,8 15,5 17,7 9,2 

Βέλγιο 10 10,3 11,8 13,9 14,6 14,7 14,7 4,7 

Ιταλία 14 14 14,1 14,8 15,6 14,7 13,6 0,7 

Γαλλία 13 13,5 13,6 14,2 14,4 14,2 14 1,2 

Αυστρία 12,8 12,7 13 13,8 13,9 14 13,6 1,2 

Πορτογαλία 11,4 11,9 12,4 12,6 12,5 13,3 13,4 1,9 

Φινλανδία 10 10,7 12,6 13,9 13,6 13,3 13,4 3,3 

Γερµανία 10,4 10,2 10,5 11,5 12,1 12,3 12,8 1,9 

Ιρλανδία 5,2 5,5 6,4 7,5 8,7 10,5 11,3 5,3 

Ολλανδία 6,6 6,5 7,8 9,3 10,3 10,3 10,5 3,7 

∆ανία 9,1 9,4 10,6 10,6 10,4 9,6 9,2 0,5 

Σουηδία 9,5 9,6 9,4 9,5 9,4 9 9,4 -0,5 

Μ. Βρετανία 6,6 6,7 6,9 7,6 8 8,1 9,3 1,5 

ΕΛΛΑ∆Α 11,7 11,6 13,2 17,1 21,4 24 24,1 12,3 

Πηγή: OECD (2009, 2001). 

 

 

   Σε αυτό το σηµείο πρέπει να κάνουµε µία αναφορά ότι από µακροοικονοµική 

σκοπιά, θεωρούµε ότι οι συντελεστές µεταβλητότητας παραµένουν σταθεροί 

όπως η ηλικία συνταξιοδότησης . Οι   διάφορες µεταβλητές µπορούν να 
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αλλάξουν µελλοντικά µε την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές  θεωρούνται 

νοµοθετηµένες  Η διαφορά στο παραπάνω πίνακα είναι εντυπωσιακή στο ότι 

κάποιες χώρες όπως η Ιταλία , η Γαλλία που αντιµετωπίζουν σε ίδια επίπεδα το 

πρόβληµα της γήρανση του  πληθυσµού φαίνετε να ελεγχούν σε καλυτέρα 

επίπεδα τα έξοδα για δαπάνες γιατί από το 2000 και µετά έχουν πάρει κάποια 

αναγκαία µέτρα για µεταρρυθµίσεις όπως η αύξηση του ορίου 

συνταξιοδότησης, εξίσωση στα όρια συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών-

γυναικών και σε εξορθολογισµό µεταξύ διαφόρων κλάσεων των διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων. 

 

1.3 Αφανές χρέος 

Με τον όρο αφανές χρέος εννοούµε µαθηµατικά την διαφορά που υπάρχει 

µεταξύ εσόδων και εξόδων, για να το υπολογίσουµε όµως σε κάθε χρονική 

περίοδο θα πρέπει να υπολογίζουµε τη διαφορά των αναµενόµενων εσόδων και 

εξόδων στο µέλλον  στη βάση των σηµερινών συντάξεων και εισφορών. Οπότε 

για κάθε χρόνο σηµειώνουµε τη διαφορά (το τρέχον έλλειµµα  κάθε χρόνο). Το 

ποσό αυτό χρειάζεται µία αναγωγή στο παρόντα χρόνο έτσι ώστε να 

υπολογιστεί σε παρούσα αξία. (Τήνιος (2010),) 

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε πως σχετίζεται το αφάνες χρέος µε το 

κανονικό δηµόσιο χρέος 

Στη παραπάνω ενότητα είδαµε ότι η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού 

αυξάνει σε µεγάλο βαθµό τις συνολικές δαπάνες για τη πληρωµή  των 

συνταξιούχων ,οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντική είναι η επιβάρυνση του 

αφανούς χρέους σε ένα σύστηµα ασφάλισης. Εδώ αυτό πρέπει να πούµε ότι το 

αφανές χρέος δε προσµετράται στο ∆ηµόσιο χρέος που εµφανίζει η κάθε χώρα 

ξεχωριστά. Στο σηµείο αυτό είναι πρέπει να τονίσουµε πόσο επικίνδυνο και 

λεπτό ζήτηµα είναι η µέτρηση του αφανούς χρέους . Οι µετρήσεις αυτές δεν 

είναι συγκεκριµένες και απολύτως τεκµηριωµένες αφού κάνουµε µια σειρά 

υποθέσεις για το µέλλον .Ορισµένες εκτιµήσεις µπορούµε να πούµε ότι είναι 
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σχεδόν ασφαλείς όπως είναι οι δηµογραφικές αναλύσεις, από την άλλη πλευρά 

όµως υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα για την πρόβλεψη του ρυθµού ανάπτυξης 

του ΑΕΠ , για το ποσοστό ανεργίας των µελλοντικών ετών κ.λπ. Μπορούµε 

δηλαδή να τις χαρακτηρίσουµε κάπως παρακινδυνευµένες. 

 

    Η φύση του αφανούς χρέους σε κεφαλαιοποιητικά συστήµατα µπορούµε να 

πούµε ότι όταν έχουµε ένα  ισορροπηµένο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα η 

παρούσα αξία της διαφοράς πληρωµών και εισπράξεων είναι µηδέν. Όλα αυτά 

προκύπτουν ότι δεν υπάρχει σχέση αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. 

     Αν κάνουµε αντίστοιχο υπολογισµό σε διανεµητικά συστήµατα θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι  υποχρεώσεις είναι οι µελλοντικές υπεσχηµένες 

συντάξεις, και τα έσοδα προκύπτουν από την   επιβάρυνση για την 

χρηµατοδότησή τους.(Ασφάλιστρα-Εισφορές). Εδώ τον ρόλο του ενεργητικού 

παίζει η δυνατότητα που έχει το Κράτος να επιβάλλει φορολογία (και 

εισφορές) για να χρηµατοδοτεί τις υποχρεώσεις του. Αν η µελλοντική 

φοροδοτική ικανότητα αρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις του κράτους, 

τότε το ενεργητικό θα ισούται µε το παθητικό και η καθαρή παρούσα αξία των 

υποχρεώσεων θα είναι µηδέν.  Όµως, η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να 

µεταβάλλει  και τις µελλοντικές πληρωµές (π.χ. αλλάζοντας την 

αναπροσαρµογή των συντάξεων) 

 

Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι  η βιωσιµότητα ενός διανεµητικού συστήµατος 

είναι ένα πολιτικό ζήτηµα που αναφέρεται στο κατά πόσον το εκλογικό σώµα 

θεωρεί ότι οι υποσχέσεις που χορηγούνται δικαιολογούν την επιπλέον 

φορολογία που απαιτείται για να χρηµατοδοτηθούν. Η παρούσα πρακτική που 

αναφέραµε ακριβώς από πάνω είναι να µην συνυπολογίζεται το αφανές χρέος 

µαζί µε το ∆ηµόσιο χρέος . Αυτό ισοδυναµεί µε το να θεωρείται εξ ορισµού η 

παρούσα αξία του ίση µε µηδέν (δηλαδή θεωρείται ότι η δυνατότητα επιβολής 

φορολογίας επαρκεί πάντοτε για να χρηµατοδοτηθούν οι σηµερινές 

συνταξιοδοτικές υποσχέσεις). 
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 Ένα τεράστιο ερωτηµατικό δηµιουργείται λοιπόν από τη µέτρηση του 

αφανούς χρέους και για τη πιθανή µελλοντική αύξηση της φορολογίας για την 

κάλυψη αυτής της πιθανής ανισότητας. Η κάθε Κυβέρνηση όπως ήδη έχουµε 

αναφέρει µπορεί να αυξήσει τη φορολογία αλλά πρέπει να συµπεριλάβουµε ότι 

δεν έχει την απεριόριστη δυνατότητα για πολύ µεγάλες αυξήσεις και ειδικά 

όταν µια Χώρα έχει ήδη παρά πολύ υψηλούς φόρους όπως στη συγκεκριµένη 

περίπτωση της Ελλάδας όπου πολύ δύσκολα το σύνολο της κοινωνίας µπορεί 

να αντέξει µία ενδεχόµενη αύξηση της φορολογίας. Άρα αν το αφανές χρέος 

µιας χώρας υπολογίζεται σε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από το ποσοστό του 

ΑΕΠ π.χ 200% , το χρέος που αντιστοιχεί στο εµφανές χρέος είναι µόνο τµήµα 

αυτού. ∆ηλαδή το τµήµα που απαιτεί αύξηση της φορολογίας πέραν του 

ανεκτού. Αν θεωρηθεί ότι το ίδιο ποσοστό φορολογίας µε το σηµερινό είναι το 

µέγιστο ανεκτό, τότε από το αφανές χρέος θα έπρεπε να αφαιρεθεί το τµήµα 

που αντιστοιχεί στη µελλοντική αύξηση του ΑΕΠ.(Τήνιος (2010)Barr (2001),) 

 

   Στα διανεµητικά συστήµατα  θα πρέπει να επεµβαίνει η εκάστοτε 

Κυβέρνηση µε µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε να µειώνει τη συσσώρευση του 

χρέους σε επίπεδα ελεηγχόµενα. Τέλος θα µπορούσαµε επίσης να αναφέρουµε 

ότι ο σκοπός της κάθε Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση  της δικαιοσύνη µεταξύ 

γενεών  και συνεπώς να εξισορροπούν την φορολογική επιβάρυνση µεταξύ 

ανάµεσα τους.  

 

1.4   Θα συνείσφερε µία µετατόπιση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος από αµιγώς κρατικό σε ιδιωτικό σύστηµα ασφάλισης; 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε πόσο τεράστιες και πολύπλοκες είναι οι 

προσκλήσεις που δηµιουργούνται  από το δηµογραφικό φαινόµενο της 

γήρανσης του πληθυσµού. Αναλύσαµε σε θεωρητικό επίπεδο τις διαφορές 

µεταξύ των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και πως αντιδρούν  στο 

δηµογραφικό πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού.. 
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Το ερώτηµα που δηµιουργείται  είναι ότι οι περισσότερες χώρες που έχουν ήδη 

ένα τεράστιο  ∆ηµόσιο Χρέος θα τους συνείσφερε µία µετατόπιση και πως θα 

γινόταν αυτό; Θα ήτανε καλύτερα τα πράµατα ή θα δηµιουργούσε διάφορες 

παρενέργειες. 

   Σε πρώτη φάση θα εξετάσουµε τη περίπτωση µιας πλήρους µετατόπισης από 

κρατικό σύστηµα σε κεφαλαιοποιητικό . Κατά τη περίοδο της µετάβασης  οι 

εργαζόµενοι πρέπει να πληρώσουν για τις δικές τους συντάξεις και αυτές της 

προηγούµενης γενιάς. Άρα στην αρχή η δηµόσια δαπάνη αυξάνει. Αν 

ιδιωτικοποιηθεί ένα δηµόσιο διανεµητικό σύστηµα, η πρώτη γενιά πρέπει να 

πληρώνει για το σύστηµα δύο φορές. Με δεδοµένο ότι τµήµα της δαπάνης 

αυτής θα µεταβιβαστεί στον φορολογούµενο, σε περίπτωση µετάβασης σε 

κεφαλαιοποιητικό από διανεµητικό σύστηµα, στην µεταβατική περίοδο η 

ανάγκη δανεισµού του δηµοσίου θα είναι µεγαλύτερη. Όσο λιγότερο βιώσιµο 

είναι το παλαιό διανεµητικό σύστηµα, τόσο µεγαλύτερη και αυτή η ανάγκη για 

δανεισµό. (Barr(2001),) 

Αυτό δηµιουργεί τεράστιες ανισότητες µεταξύ των γενεών και πρέπει να 

θυµόµαστε ότι στόχος της κάθε Κυβέρνησης είναι να διατηρεί τις ισότητες 

µεταξύ των γενεών ως προς τα φορολογικά θέµατα. 

Στο διανεµητικό σύστηµα η πολιτική παρέµβαση είναι πιο εύκολη, θα πρέπει 

λοιπόν σε πρώτη φάση να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές για τη διαχείριση του 

αφανούς χρέους και να µετατοπίζει την ασφάλιση προς µεικτά συστήµατα 

ασφάλισης περιλαµβανοµένου και της ιδιωτικής µε τρόπο οµαλό έτσι ώστε να 

διατηρεί τις ισορροπίες µεταξύ των γενεών . 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 . Το Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης και οι 
προοπτικές του. 
 

2.1    Ελληνικό σύστημα Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης. 

 

 Ο θεσµός της κοινωνικής προστασίας εµφανίστηκε στη χώρα µας µε τη µορφή 

της κοινωνικής πρόνοιας στα επιζώντα µέλη των οικογενειών των 

εργαζοµένων και µετεξελίχτηκε στη µορφή της κοινωνικής ασφάλισης µε την 

κάλυψη των κινδύνων γήρατος , αναπηρίας και θανάτου . Μέχρι το τέλος το Β 

Παγκοσµίου Πολέµου η εξέλιξη του τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και των 

συντάξεων ήταν περιορισµένη και περιλάµβανε την προσπάθεια των 

εργατικών και επαγγελµατικών ενώσεων να αναπτύξουν αυτόνοµα , 

αυτοδιοικούµενα και αυτοχρηµατοδοτούµενα ασφαλιστικά ταµεία. 

 Το συνταξιοδοτικό σύστηµα αναπτύχθηκε σε µία σχετική µεγάλη χρονική 

περίοδο , κάτω από την επίδραση οικονοµικών , πολιτικών , ιστορικών και 

κοινωνικών συγκυριών καλύπτοντας σταδιακά σχετικά  το σύνολο του 

πληθυσµού . Στην αρχή τα επικίνδυνα επαγγέλµατα όπως ναυτικούς και µετά 

από λίγα χρόνια τους δηµόσιους υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούµενους 

Τα πρωταρχικά βήµατα για την εξέλιξη του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης 

για παροχή της κύριας σύνταξης ήταν µετά τη ψήφιση του νόµου 1846/51 για 

τη σύσταση και τη λειτουργία του ΙΚΑ . Οι κύριοι κλάδοι ήταν οι κλάδοι 

συντάξεων και ασθένειας που κάλυψε ασφαλιστικά τους εργαζόµενους των 

αστικών κέντρων ή και άλλων περιοχών στις οποίες υπήρχαν µονάδες 

βιοµηχανίας  ,  βιοτεχνίας , και διάφορες επαγγελµατικές οµάδες ανεξάρτητα 

από το τόπο απασχόλησης τους. Στη συνέχεια µετά τη ψήφιση του νόµου 

4169/61 ιδρύθηκε ο ΟΓΑ  ο οποίος κάλυψε ασφαλιστικά όλον το αγροτικό 
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πληθυσµό. Ο ΟΓΑ µετά το νόµο 1296/82 κάλυψε και όλους τους ηλικιωµένους 

άνω των 65 ετών µε ανεπαρκές εισόδηµα ,εάν δεν είχαν αποκτήσει 

ασφαλιστικά δικαιώµατα.(Ζερβού (2009),) 

Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 70́  τα µέτρα τα οποία είχαν παρθεί δεν 

έδιναν τη δυνατότητα κάλυψης ολόκληρου του πληθυσµού , ακόµη και ένα 

µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού που ήταν ασφαλισµένο είχε περιορισµένο 

επίπεδο ασφάλισης και οι συντάξεις της πλειοψηφίας των συνταξιούχων 

παρέµεναν σε χαµηλά επίπεδα. Στη συνέχεια το ΙΚΑ επεκτείνεται σε όλη τη 

χώρα και καλύπτει ασφαλιστικά για κύρια σύνταξη όλους του µισθωτούς και 

ηµεροµισθίους του µη αγροτικού τοµέα . Επίσης κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 80́  δίνονται αρκετά µεγάλες αυξήσεις στις συντάξεις που είχε 

ως αποτέλεσµα να µειώσει δραστικά το ποσοστό φτώχειας των ηλικιωµένων . 

Τα πρώτα µελανά σηµάδια κάνουν την εµφάνιση τους για τη βιωσιµότητα του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος από την ποσοτική και ποιοτική επέκταση του 

ασφαλιστικού φορέα. Γι αυτό οι πρώτες θεσµικές παρεµβάσεις της δεκαετίας 

του 90́ επικεντρώθηκαν σε ζητήµατα χρηµατοδότησης και προϋποθέσεων 

χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών καθώς και της οργάνωσης του 

συστήµατος. Για τη τόνωση της βιωσιµότητας του συστήµατος ψηφίστηκαν 

δύο ασφαλιστικοί νόµοι ( Ν.1902/90 και Ν.2084/92 ) µε πολύ σηµαντικούς 

περιορισµούς στα ασφαλιστικά δικαιώµατα και τις αυξήσεις των εισφορών. 

Με το Νόµο 2084/92 οδηγήθηκε στη δηµιουργία ενός νέου συστήµατος 

ασφάλισης , λιγότερου γενναιόδωρου αφού υπήρξε τριµερής χρηµατοδότησης 

για κύρια σύνταξη και ασθένειας , µε συµµετοχή των εργαζοµένων ,των 

εργοδοτών και του Κράτους, κατ αναλογία 2/9 ,4/9 ,3/9,αντίστοιχα.Το νέο 

σύστηµα ασφάλισης καλύπτει  οµοιόµορφα ενιαίες προϋποθέσεις σχετικά µε 

την ηλικία συνταξιοδότησης, τα ποσοστά αναπλήρωσης ,τις κατώτερες 

συντάξεις και τη επιβολή εισφορών.(Τήνιος(2010),) 

Παράλληλα µε την ασφάλιση για κύρια σύνταξη αναπτύχθηκε και η 

επικουρική ασφάλιση µε τη χορήγηση προσθέτων περιοδικών παροχών 
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συντάξεων  .∆ικαίωµα για επικουρική σύνταξη έχουν οι απασχολούµενοι µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας και ένα σχετικό µικρό ποσοστό των αυτοτελών 

απασχολούµενων. Η επικουρική ασφάλιση αναπτύχθηκε , όπως και η 

ασφάλιση για κύρια σύνταξη ,σταδιακά , µέσα από ένα µεγάλο αριθµό 

ασφαλιστικών φορέων χωρίς ενιαίους κανόνες και      προϋποθέσεις  και µε το 

δικό του καταστατικό το κάθε ταµείο. Αποφασιστικό βήµα για την έναρξη  της 

επικουρικής ασφάλισης ήταν  η ίδρυση του ΤΕΑΜ (Ν.997/79). 

  Συνοψίζοντας το Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι δηµόσιο ως προς 

τη διαχείριση , αναγκαστικό ως προς τη νοµική του µορφή , ορισµένων 

παροχών ως προς τη δοµή και ασφαλίζει κυρίως την εργασία . Ο κεντρικός 

άξονας λειτουργεί µε βάση το διανεµητικό  σύστηµα ( pay as you go ) , µε 

αυτόνοµους και αυτοδιοικούµενους ασφαλιστικούς φορείς υπό την εποπτεία 

κυρίως του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . Το 

Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από την αλληλεγγύη 

µεταξύ των  ατόµων µιας γενιάς αλλά και µεταξύ των γενεών ,από την 

πολυδιάσπαση και τον κατακερµατισµό τόσο στο οργανωτικό επίπεδο όσο και 

στο επίπεδο παροχών. 

2.2  Ο   κατακερµατισµός του συστήµατος. 

Το δηµόσιο σύστηµα συντάξεων στην Ελλάδα αναπτύχθηκε µε τρόπο 

αποσπασµατικό , ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας ήταν η πίεση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων η οποία είχε ως αποτέλεσµα 

την κατακερµατισµό του συστήµατος. Ο κατακερµατισµός αυτός γίνεται 

εµφανής σε  διαστάσεις όπου θα αναπτυχθούν ακριβώς από 

κάτω.(Τήνιος(2003),(2010),) 

 

• Η πρώτη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η κλαδική 

διάσταση που αφορά επαγγελµατικούς κλάδους. Υπάρχει πληθώρα 

φορέων ( Ασφαλιστικών Ταµείων ) που χορηγούν συντάξεις ανά τοµέα 

απασχόλησης ή επάγγελµα. Έχει διαπιστωθεί ότι ακόµα και εντός 
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ταµείου υπάρχουν κλαδικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις εισφορές 

και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. 

 

• Μία άλλη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η 

διαφοροποίηση ανάλογα µε το επίπεδο ή την βαθµίδα προστασίας. Το 

σύστηµα διαθέτει τρείς βαθµίδες παροχών που αποτελούνται από την 

κύρια σύνταξη ,τη επικουρική και το εφ ΄ άπαξ .Η κύρια σύνταξη και η 

επικουρική λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο και η καταβολή τους γίνεται 

ανά µήνα, δηλαδή είναι η κύρια πηγή αµοιβής των συνταξιούχων. Το 

εφάπαξ καταβάλλεται µία φορά , ακριβώς στη χρονική περίοδο τη 

στιγµή της συνταξιόδοτησης. Η διαφοροποίηση των τριών παροχών 

αυτών είναι ότι οι πληρωµές γίνονται σχεδόν πάντα σε διαφορετικούς 

λογαριασµούς από διαφορετικούς φορείς. 

 
 

• Επίσης µία πολύ εµφανής διάσταση είναι η διαφοροποίηση ανάλογα µε 

την ηλικιακή οµάδα ή κλάση των δικαιούχων. Υπάρχουν πάρα πολλές 

διαφορές µεταξύ των διάφορων ασφαλιστικών ταµείων ,αυτό όµως που 

µας κάνει πραγµατικά εντύπωση είναι η διαφοροποίηση της κλάσης 

µεταξύ των δικαιούχων που ανήκουν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

κυριότερη διαφοροποίηση αυτού του είδους είναι αυτή του «νέου 

συστήµατος » δηλαδή αυτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά µετά  

το 1993. 

 

• Μία πολύ σηµαντική διάσταση είναι η διαφοροποίηση µεταξύ φύλων . 

Στα περισσότερα ταµεία δεσπόζει µία  υπερπροστασία των γυναικών 

που έχει ως αποτέλεσµα να διατηρεί ανισότητες µεταξύ των 

ασφαλισµένων. 

 

• Τέλος , µία εξίσου σηµαντική διάσταση είναι  η διαφοροποίηση που 

οφείλεται στο ότι πολλά ταµεία συντάξεων χορηγούν παροχές υγείας σε 
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χρήµα και σε είδος. Οι παροχές αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση των δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων. 

 

  Ο  παρακάτω πίνακας  σκιαγραφεί τη δοµή του συστήµατος ανά κλάδο 

εργαζοµένων , ηλικιακή οµάδα  και επίπεδο προστασίας και µέθοδος 

χρηµατοδότησης. ∆ιακρίνονται έξι µεγάλοι κλάδοι δικαιούχων  αγρότες (και 

ανασφάλιστοι) ,∆ηµόσιοι Υπάλληλοι ,Μισθωτοί ιδιωτικού τοµέα, µισθωτοί 

∆έκο, αυτοαπασχολούµενοι και  ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
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Πίνακας 2.1 Το Ελληνικό σύστηµα συντάξεων 
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Το ασφαλιστικό σύστηµα  λόγω της πολυνοµίας και του κατακερµατισµού 

όπως διαπιστώσαµε από το πιο πάνω πίνακα έχει  ως αποτέλεσµα να 

λειτουργεί µε ανισότητες και να αντιµετωπίζει όµοιες περιπτώσεις πολιτών µε 

διαφορετικό τρόπο . Η κοινωνική ασφάλιση παρέχεται από µία πληθώρα 

φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 

διότι παρά την απαγόρευση ίδρυσης ταµείων κύριας ασφάλισης µετά την 

ίδρυση του ΙΚΑ ( ΑΝ 1846/51), συνεχίσθηκε η ίδρυση νέων ταµείων κυρίας 

ασφάλισης .Το ΙΚΑ ιδρύθηκε το 1936 και είναι ο µεγαλύτερος φορέας που 

παρέχει συντάξεις και ασφαλίζει κυρίως τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα , 

καταβάλει πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των συνταξιοδοτικών παροχών. 

Στο εσωτερικό του ΙΚΑ όµως  συνυπάρχουν πάνω από 600 καθεστώτα 

συνταξιοδότησης .  

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος δηµιουργεί επίσης εµπόδια 

στη µέτρηση του ασφαλιστικού δείκτη εξάρτησης. Στο Ελληνικό σύστηµα 

ασφάλισης η µετατροπή της εργασιακής πορείας σε ασφαλιστικό δικαίωµα 

δηµιουργεί πολλές φορές διπλογραφίας. Η κύρια αιτία είναι ότι ένας 

ασφαλισµένος έχει πολλαπλές συντάξεις όπως είναι η κύρια , η επικουρική ή 

πολλαπλά ασφαλιστικά δικαιώµατα π.χ ( σύνταξη χηρείας , σύνταξη από ίδιο 

δικαίωµα , άλλες πολλαπλές συντάξεις). Επίσης λόγω του κατακερµατισµού 

και της πολυπλοκότητας του συστήµατος δηµιουργείται µία ανισότητα στην 

ασφαλιστική παρουσία, δηλαδή κάποιοι πληρώνουν πολύ υψηλές εισφορές ως 

ποσοστό του εισοδήµατος και κάποιοι άλλοι ασφαλίζονται µε προαιρετικές 

ασφαλιστικές κλάσεις. 

    Επίσης είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα άλλο πρόβληµα που 

δηµιουργείται στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης λόγω του κατακερµατισµού 

των ταµείων είναι ότι η επικουρική σύνταξη µπορεί να θεωρείται διαφορετική 
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από την κύρια σύνταξη αλλά ο τρόπος λειτουργίας έχει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά µε τη κύρια. 

Όλα τα επικουρικά Ταµεία χρηµατοδοτούνται µε τρόπο διανεµητικό, δηλαδή 

ανήκουν και αυτά στο πρώτο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης µε τη µόνη 

διαφορά από τα κύρια Ταµεία να έχουν µεγαλύτερη περιουσία και λιγότερα 

συσσωρευµένα ελλείµµατα λόγω της νεότερης δηµιουργίας τους. Ένα άλλο 

κοινό χαρακτηριστικό είναι η υποχρεωτική τους ασφάλιση όπως δηλαδή 

αρµόζει στα διανεµητικά συστήµατα. Οι παροχές καθορίζονται διά νόµου µε 

βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης της συνταξιοδοτικής βάσης, δηλαδή όταν 

κάποιος συνταξιοδοτείται λαµβάνει δύο συντάξεις. Ο τρόπος υπολογισµού 

είναι ως ποσοστό του τελευταίου µισθού ή το µέσο όρο των τελευταίων 

µισθών. 

Συµπεραίνοντας οι επικουρικές συντάξεις έχουν τόσα κοινά χαρακτηριστικά 

µε τις κύριες συντάξεις έτσι ώστε να µην µπορούν να παίξουν διακριτό ρόλο 

στο συνολικό οικοδόµηµα της κοινωνικής προστασίας.Είναι προφανές ότι 

µεγαλώνουν τη παθολογία του συστήµατος και επιδεινώνουν τις επιπτώσεις 

του κατακερµατισµού.  

 Στη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων µετέχουν εκπρόσωποι των 

εργοδοτών ,των εργαζοµένων και του κράτους . Με αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει σε επιθυµητό βαθµό η αυτονοµία , η αυτοδιοίκηση και η 

αυτοχρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων . Ο κατακερµατισµός καθιστά 

το σύστηµα  συντάξεων αδιαφανές και ευάλωτο σε πολιτικές παρεµβάσεις δια 

µέσου αφανών έµµεσων επιδοτήσεων , η πιο σηµαντική είναι αυτή µεταξύ 

περίθαλψης και συντάξεων. 

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος όπως ακριβώς εξηγήσαµε πιο 

πάνω σε συνδυασµό µε την έλλειψη κινήτρων για παραµονή εργασίας 

δηµιουργεί τεράστια αγκάθια στη λύση του ασφαλιστικού προβλήµατος. Οι 

ασφαλισµένοι του Ελληνικού συστήµατος αφού δεν έχουν αυτά τα κίνητρα  

προσπαθούν συνεχώς να βρίσκουν τα µονοπάτια για την έξοδο τους από το 
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εργασιακό περιβάλλον. όταν προστεθεί και η απουσία του κοινωνικού κράτους 

τότε δηµιουργούνται τα  διοικητικά προβλήµατα του συστήµατος. Η κοινωνική 

πολιτική προϋποθέτει την αποτελεσµατική παραγωγή , αξιολόγηση και 

αξιοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την ευηµερία των πολιτών. Οι 

ελλείψεις στη διοικητική ικανότητα γίνονται αισθητές στους παρακάτω τοµείς. 

• Υπάρχει υψηλό κόστος διοίκησης του συστήµατος. Συµπεριλαµβάνεται 

η αδυναµία προγραµµατισµού και η έλλειψη προσαρµοστικότητας. 

• Η εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή µεγάλης κλίµακας δίνει απλόχερα 

κίνητρα στη γκρίζα οικονοµία και αντικίνητρα στην ανάπτυξη. 

• Οι αδυναµίες στη διοίκηση δυσχεραίνουν τη χάραξη κοινωνικής 

πολιτικής. Η µη λειτουργεία Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

σηµαίνει ότι τα στοιχειώδη στοιχεία όπως το ύψος των αποδοχών , η 

µέση σύνταξη δεν είναι ακόµα γνωστά 

Οι διοικητικές αυτές αδυναµίες ευθύνονται και για το χαµηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης , την απουσία πληροφόρησης , τη γραφειοκρατία και την 

αδιαφάνεια  

2.3.1   Η  γήρανση του πληθυσµού και η απήχηση στον Ελλαδικό 
χώρο. 

 

  Το δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όπως αναφέραµε 

πιο πάνω είναι αιτία του προσδόκιµο επιβίωσης, της γονιµότητας  και της  

µετανάστευσης. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα είναι ακριβώς το 

ίδιο που αντιµετωπίζει όλος ο αναπτυγµένος κόσµος. Στην Ελλάδα λοιπόν 

αντιµετωπίζουµε το ίδιο φαινόµενο µε κάποιες µικρές  διαφορές και µε 

διαφορετικές τάσεις. 

Όσον αφορά το αίτιο του προσδόκιµου επιβίωσης ένας πολύ σηµαντικός 

παράγοντας είναι η επιµήκυνση της ζωής. Η µείωση της θνησιµότητας των 

παιδιών σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια  , η πρόοδος της ιατρικής και της 
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βιολογίας και οι βελτιώσεις των συνθηκών ζωής από την εκπληκτική ανάπτυξη 

της τεχνολογίας οδήγησαν σε σηµαντικές αυξήσεις του ορίου ζωής. 

Όσον αφορά τη γονιµότητα  παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι υπάρχουν 

διάφορες διακυµάνσεις κατά την εξέλιξη των γεννήσεων από το 1921 έως το 

1993.Οι τάσεις αυτές είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα οι 

αυξοµειώσεις είναι πολύ πιο έντονες από τις υπόλοιπες χώρες . Την εξέλιξη 

αυτή µπορούµε να τη χωρίσουµε σε τρεις περιόδους.(Τήνιος (2010),) 

• Ο µεσοπόλεµος: Στη περίοδο αυτή υπάρχουν πολύ υψηλές γεννήσεις 

κυρίως για δύο λόγους. Τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανακοπή 

του µεγάλου µεταναστευτικού ρεύµατος που κυριαρχούσε πριν απο το  

1920. 

 

• Μετά το 1945 χαρακτηρίζεται η περίοδος των υψηλών γεννήσεων, 

φαίνεται χαρακτηριστικά στο σχεδιάγραµµα ότι οι γεννήσεις είναι πολύ 

υψηλότερες από τη προηγούµενο περίοδο. 

 

•  Η τρίτη  περίοδος χαρακτηρίζεται ως η περίοδος της χαµηλής 

γεννητικότητας, στην Ελλάδα αυτό βέβαια  παρατηρείτε µε λίγο 

καθυστέρηση ως προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η τάση αυτή 

ξεκινάει από το 1970 και µετά ακολουθεί ραγδαία πτώση  το 1980 .  
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∆ιάγραµµα 2.1 Εξέλιξη των γεννήσεων 1921-1991 

 

 

Όσον αφορά τη µετανάστευση µπορούµε να παρατηρήσουµε  στο παρακάτω 

διάγραµµα την ιδιορρυθµία της τη χρονική περίοδο από το 1950 έως το 

2008.Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου  η Ελλάδα ήταν µία χώρα αποστολής 

µεταναστών ενώ στη δεύτερη περίοδο το φαινόµενο αυτό αντιστράφηκε και η 

Ελλάδα µετατράπηκε σε χώρα µετανάστευσης άλλων . Από το παρακάτω 

πίνακα παρατηρούµε ότι  στη χρονική περίοδο 1945 έως 1965 µετανάστευσαν 

από την Ελλάδα περίπου 89.000 άτοµα. Ο αριθµός αυτός αυξάνεται µετά το 

1959 και κορυφώθηκε το 1965 όταν µεταναστεύσανε περίπου 120.000 άτοµα. 

Η πρώτη παλιννόστηση αρχίζει  από το 1975 έως το 1979 , 40.000 κάθε έτος 

και στο έτος 1975 είναι ο πρώτος χρόνος εισροής µεταναστών στην Ελλάδα . 

Το δεύτερο κύµα µεταναστών ξεκινάει από τα τέλη του 1980 οι γνωστοί σε 
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όλες τις αναπτυγµένες χώρες « οικονοµικοί µετανάστες».Ο αριθµός αυτός 

υπολογίζεται επισήµως στις 30.000 για κάθε ένα έτος .Ο αριθµός αυτός είναι 

πολύ µεγαλύτερος γιατί δεν συνυπολογίζεται ο αριθµός των παράνοµων 

µεταναστών. 

∆ιάγραµµα 2.2 Μετανάστευση και παλιννόστηση 1946-57 

 

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσµα να αυξάνουν το ποσοστό των  

ανθρώπων που είναι πάνω από 65 ετών ωε προς το ποσοστό ηλικίας µεταξύ 15 

έως 64 όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα. 
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∆ιάγραµµα2.3 Ποσοστό συνταξιούχων σε σχέση µε τα άτοµα ηλικίας 
15-64 
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2.3.2  Ο  ρόλος του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα. 

 

Το ελληνικό σύστηµα ασφάλισης εκτός απ’ ότι είναι κατακερµατισµένο όπως 
αναφέραµε στο κεφάλαιο 2.2  εξαιτίας του γεγονότος  ότι οι συντάξεις 
διατίθενται από πανσπερµία φορέων είναι και µονολιθικό .Το σύστηµα είναι 
µονολιθικό αφού όπως παρατηρούµε στο ακριβώς από κάτω διάγραµµα 
µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το ποσοστό υπερβαίνει το 98% από συντάξεις 
του πρώτου πυλώνα, δηλαδή τις  συντάξεις που εκ του νόµου είναι 
υποχρεωτικές . 
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∆ιάγραµµα 2.4 Ποσοστά Πυλώνων 

 

 

 

Ο προβληµατισµός για τη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος που 
αναπτύσσεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο καθώς και το ερώτηµα πως θα 
καλυφθεί το κόστος λόγω της αλλαγής του των δηµογραφικών και εργασιακών 
δεδοµένων είναι αυτό που µας απασχολεί έτσι ώστε να µην επιβαρυνθούν 
δυσανάλογα οι µελλοντικές γενεές από τη συνεχή αύξηση  του αφανούς χρέους 
.Στο παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε πόσο ανοδική είναι η 
αύξηση των δαπανών από τις κρατικές συνάξεις. 
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Πίνακας 2.2 ∆απάνες για συντάξεις δηµοσίου συστήµατος 
2007-2060 (Ποσοστά του ΑΕΠ) 

 

ΠΗΓΗ : EPC (2009,2001) 

Η Ελλάδα έχει την µεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες για τις κρατικές 

συντάξεις. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι η βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος είναι ένα σύνθετο πρόβληµα. Χρειάζεται µία σφαιρική 

µακροχρόνια προσέγγιση η οποία θα απαιτεί µία αναδιάρθρωση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος έτσι ώστε να διαµορφωθεί µία ολοκληρωµένη 

πρόταση για την επάρκεια των συντάξεων. 

Μία λύση αυτού του προβλήµατος θα µπορούσε να ήταν µία µετατόπιση του 

συστήµατος ασφάλισης προς τα µεικτά συστήµατα συνταξιοδότησης. Ο 
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δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας όπως είδαµε πιο πάνω αντιπροσωπεύουν το 

1,9% των ασφαλισµένων. Ποσοστό πάρα πολύ µικρό, σχεδόν µηδαµινό. Οπότε 

εδώ  µπορούµε να πούµε ότι δηµιουργείται ένα τεράστιο κίνητρο για αλλαγές 

και προσαρµογές που θα έχει ως αποτέλεσµα να µετατοπισθεί ένα ποσοστό 

των δαπανών προς τους συµπληρωµατικούς πυλώνες. Πρέπει να  υπάρξει µία  

υπάρξει συµπληρωµατική αποταµίευση για τις συντάξεις, µία αποταµίευση 

που θα προκύψει µόνο εάν θεσµοθετηθεί ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης και 

δοθούν συγκεκριµένα φορολογικά κίνητρα στο 2ο και 3ο Πυλώνα, αλλιώς   οι 

επόµενες γενιές θα έχουν να αντιµετωπίσουν  σοβαρότατο πρόβληµα 

επιβίωσης µε αντίκτυπο στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 

 

 

2.4.1  ∆ηµόσιο Χρέος 

Ορισµός 

∆ηµόσιο Xρέος είναι το σύνολο της οφειλής σε χρηµατικές µονάδες του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. ∆ηλαδή Κράτος, ΟΤΑ, Κοιν.Ασφ., ΝΠ∆∆ εκτός 

από ∆ΕΚΟ. Υπό την έννοια ευρύτερος δηµόσιος τοµέας συµπεριλαµβάνονται 

όλα τα επίπεδα δηµόσιας διοίκησης .Το δηµόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε 

έτος κατά το πόσο που ο ετήσιος κρατικός 

προϋπολογισµός παρουσιάζει έλλειµµα, ή αντιστρόφως µειώνεται κατά το ποσό 

που παρουσιάζει πλεόνασµα. Είναι η διαφορά που δηµιουργείται από τα έσοδα 

και τα έξοδα του κάθε Κράτους. Έσοδα θεωρούνται οι φόροι από τους πολίτες 

µίας Χώρας και έξοδα θεωρούνται π.χ οι δηµόσιες δαπάνες, η καταβολή των 

µισθών και των συντάξεων κ.α. Καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά 

της από το µεγαλύτερο µέρος των πολιτών του κράτους, δηλαδή 

των φορολογούµενων, το δηµόσιο χρέος έµµεσα είναι χρέος των 

φορολογούµενων.  

Η µέτρηση του δηµόσιου χρέους µετριέται  επί το ποσοστό του ΑΕΠ , στον 

αριθµητή βρίσκεται πάντα το συνολικό ποσό του χρέους και στο παρανοµαστή 

το συνολικό ποσό του µεγέθους του ΑΕΠ. Όσο µεγαλώνει το ποσό του ΑΕΠ 
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µειώνει το ποσοστό του χρέους άσχετα αν το χρέος σαν ποσό δεν έχει µειωθεί. 

Οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχει µια συνεχόµενη 

αύξηση του ΑΕΠ από χρόνο σε χρόνο. 

Οι κυβερνήσεις των χωρών δανείζονται από τις χρηµαταγορές και τις 

κεφαλαιαγορές µε σκοπό να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες που έχουν κάθε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος δανεισµού γίνεται µέσω των 

οµολόγων ,όταν πρόκειται η επιστροφή του κεφαλαίου να είναι µεγαλύτερη 

του έτους και µε έντοκα γραµµατεία όταν η επιστροφή του ανάλογου ποσού 

είναι να επιστραφεί σε λιγότερο από ένα έτος. Μία χώρα για να ενταχθεί στην 

ΟΝΕ θα πρέπει να έχει ποσοστό χρέους κάτω του 60% του ΑΕΠ σύµφωνα µε 

τη συνθήκη του Μάαστριχ το 1992.Ο κανόνας αυτός παρακάµφθηκε για να 

ενταχθεί στην ΟΝΕ η Ιταλία και το Βέλγιο που είχαν µεγαλύτερο ποσοστό 

χρέους από αυτό που όριζε η συνθήκη. Η Ελλάδα χάρις σε αυτή τη ρύθµιση 

εντάχθηκε στην ΟΝΕ αν και κάποιοι πιστεύουν ότι τροποποιήθηκαν κάποια 

στοιχεία για την ένταξη της.(Σηµ.Τήνιος(2011),) 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα βλέπουµε την εξέλιξη του δηµόσιου χρέους από το 

1970 έως το 2010. 
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∆ιάγραµµα 2.5 Εξέλιξη ∆ηµόσιου Χρέους 

 

 

Πηγή: http://www.capital.gr/stoupas/Article.aspx?id=961897 

 

Παρατηρούµε ότι από το 1970 έως το 1998 η τάση του ποσοστού του χρέους 

ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ  είναι ανοδική , όµως το ανώτατο ποσό του 

χρέους είναι περίπου λίγο πάνω από το 100%  ,από  το 1998 έως το 2007 

παρατηρούµε ότι το ποσοστό του χρέους έχει µία ελαφριά  καθοδική τάση που 

έχει  ως αποτέλεσµα να πέφτει και κάτω από το ποσοστό του 100%.Απο το 
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2008 και µετά παρατηρούµε µία αλµατώδης αύξηση του χρέους. Οι κυριότεροι 

λόγοι της τελευταίας αύξησης είναι ότι υπήρχε πτώση του ποσοστού του ΑΕΠ  

,υψηλά πραγµατικά επιτόκια αφού η ύφεση µείωσε το πληθωρισµό και τέλος η 

µεγάλη αύξηση του ελλείµµατος της Κυβέρνησης. 

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι η αύξηση των spreads (επιτοκίων) 

στα Ελληνικά οµόλογα σε σχέση µε τα επιτόκια δανεισµού των Γερµανικών 

οµολόγων. Ως βασική µέτρηση των επιτοκίων δανεισµού στην ΟΝΕ είναι τα 

επιτόκια των Γερµανικών οµολόγων δεκαετής λήξης . Η Γερµανική 

Κυβέρνηση δανείζεται στα 10ετή οµόλογα µε επιτόκιο 3% περίπου, οπότε 

όταν λέµε ότι τα επιτόκια δανεισµού των Ελληνικών οµολόγων είναι 300 

µονάδες βάσης εννοούµε ότι η Ελληνική κυβέρνηση δανείζεται µε 6%.Η 

Ελληνική Κυβέρνηση το 2008 δανειζόταν µε 230-280 µονάδες βάσης και τις 

σηµερινές µέρες θα δανειζόταν µε 24% αφού το spreads των Ελληνικών 

οµολόγων είναι περίπου στις 2.100 µονάδες βάσης. Από το Μάρτη του 2009 η 

Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται υπό την εποπτεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου όπου και δανείζεται από αυτό αφού θεωρητικά έχει αποκλειστεί από 

τις αγορές λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισµού. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο Χρέος παρουσιάζει µία δυναµική αφού το ποσοστό του 

χρέους ως προς του ΑΕΠ  είναι περίπου στο 158% κατά το έτος 2011 , 

ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από τη συνθήκη που ορίζει το Μαάστριχ.Το 

ποσοστό αυτό µπορεί να µειωθεί αν η ανάπτυξη είναι ταχύτερη και αν 

µειωθούν οι περιττές δηµόσιες δαπάνες.  

 

2.4.2  Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού. 

Η ανοιχτή µέθοδός συντονισµού αποφασίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

στη Λισαβόνα το 2000  και περιλαµβάνει τον καθορισµό κοινών γενικών 

στόχων και τη µετατροπή τους σε εθνικές στρατηγικές .Επίσης καθορίζει  την 

αξιολόγηση τους αυτών των σχεδίων και στρατηγικών µε άλλες κοινές 

εκθέσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
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ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των Κρατών µελών περιλαµβάνει και η 

περιοδική παρακολούθηση των παραµέτρων και µεγεθών των ασφαλιστικών 

συστηµάτων µε βάση κοινά καθορισµένους δείκτες. Η ανοιχτή µέθοδος 

συντονισµού δροµολογήθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken 

το ∆εκέµβριο του 2001 και κατέληξε σε τρεις κοινά συµφωνηµένους βασικούς 

στόχους  τους οποίους  πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα 

συστήµατα συντάξεων , κρατικά και ιδιωτικά , των Κρατών µελών. Οι τρεις 

βασικοί σκοποί περιγράφονται ακριβώς από κάτω : 

• Επάρκεια των συντάξεων. Προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών 

εισοδηµάτων συνταξιοδότησης για όλους και τη πρόσβαση τους σε ένα 

σύστηµα  συντάξεων που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους µετά το έτος 

της συνταξιοδότησης τους  να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο σ’ 

ένα λογικό βαθµό για την εξυπηρέτηση  των  φυσικών  και  

προσωπικών  τους αναγκών. 

 

• Οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος. Σκοπός εδώ είναι να 

εξασφαλίσει την οικονοµική βιωσιµότητα των δηµόσιων και ιδιωτικών 

συνταξιοδοτικών προγραµµάτων .Να ισχυροποιηθεί το συνταξιοδοτικό 

σύστηµα έτσι ώστε να είναι ικανό να ανταπεξέλθει σε διάφορες 

δηµογραφικές και οικονοµικές προκλήσεις του µέλλοντος,όπως είναι η 

γήρανση του πληθυσµού. 

 

• ∆ιαφάνεια του συστήµατος. Προυποθέτει την εξασφάλιση ότι τα 

συνταξιοδοτικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δηλαδή ότι 

είναι καλά προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

γυναικών και των ανδρών και στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

κοινωνιών . 
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Οι  τρεις βασικοί σκοποί της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού  πρέπει να 

αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και δικαιοσύνης µεταξύ  εντός 

των γενεών .(Τήνιος (2010), Ζέρβου (2009),) 

Από το 2.000 και µετά την απόφαση της Ανοιχτής Μεθόδους Συντονισµού 

αρκετές χώρες  στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύοντας στα πλαίσια αυτής της 

µεθόδου αποφάσισαν να προβούν σε διάφορες µεταρρυθµίσεις για τη 

καλύτερη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος. Οι αλλαγές αυτές 

αφορούσαν τη δοµή του κάθε συστήµατος , αυξάνοντας το όριο εξόδου από 

την αγορά εργασίας δίνοντας διάφορα κίνητρα για την παραµονή τους στον 

εργασιακό χώρο. Στην Ελλάδα το σύστηµα άλλαξε µε τον Ν.3863/10. Ο 

νόµος αυτός ήταν ένα από τα πρώτα µέτρα που προέβλεπε το Μνηµόνιο 

σε συνεργασία µε την Ελληνική Κυβέρνηση  που ψηφίστηκε τον Ιούλιο 

του 2010. Ο βασικός  στόχος του συγκεκριµένου νόµου είναι η 

µακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, με βασική 

προτεραιότητα την αύξηση της συμμετοχής του ποσοστού στην αγορά 

εργασίας. Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των δαπανών  

για συντάξεις. Κάποιες σημαντικές αλλαγές αυτής της μεταρρύθμισης 

αφορούν: 

• Ηλικία συνταξιοδότησης. Πλέον απαιτούνται 40 χρόνια 

εισφοράς για πλήρη σύνταξη και η ελάχιστη ηλικία για να 

συνταξιοδοτηθεί κάποιος είναι τα 60 έτη σε αντίθεση με το 

παλαιό σύστημα που μπορούσε κάποιος να αποσυρθεί πολύ 

νωρίτερα από αυτή την ηλικία. 

• Ποσοστά αναπλήρωσης. Δημιουργούνται κίνητρα παραμονής 

στην εργασία επειδή η αναπλήρωση αυξάνεται αναλογικά με 

τον εργασιακό βίο κάθε ασφαλισμένου και προτείνονται νέα  

σχήματα ποσοστών αναπλήρωσης  μειωμένα βέβαια σε 
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σύγκριση με τα παλαιά που θα ισχύουν για όλους τους 

εργαζομένους για κάθε ταμείο. 

• Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ο νέος νόμος ζητάει την 

επανεξέταση των προϋποθέσεων για την συγκεκριμένη 

κατηγορία ασφάλισης για να μειωθούν οι περιπτώσεις που 

ανήκουν σε αυτήν. 

• Υπολογισμός ασφαλιστέου εισοδήματος. Πλέον το πόσο της 

σύνταξης που λαμβάνει κάποιος θα εξαρτάται από όλο το 

μήκος της εργασιακής ζωής του και όχι  τα καλύτερα 5 χρόνια 

από τα τελευταία 10 αντίστοιχα. 

• Απλούστευση. Η καινούρια μεταρρύθμιση προχώρησε σε 

ενσωμάτωση δεκατριών ασφαλιστικών ταμείων σε τρία. 

Συγκεκριμένα για αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό 

τομέα, τους αυτοτελούς απασχολούμενους και τις λοιπές 

κατηγορίες εργαζομένων τους ενσωμάτωσε σε ένα 

ασφαλιστικό ταμείο. 

• Τιμαριθμοποίηση συντάξεων. Θα αναπροσαρμόζονται οι 

συντάξεις με το νέο νόμο σύμφωνα με τον πληθωρισμό και 

όχι βάσει της εξέλιξης των μισθών όπως γίνεται σήμερα. 

• Δικλίδα ασφαλείας. Εάν δεν καταφέρουν όλες αυτές οι 

αλλαγές την επίτευξη του στόχου ώστε να μειώσουν τις 

μονάδες των συνταξιοδοτικών δαπανών στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα τότε θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση για 

επιπλέον διορθωτικές κινήσεις στην βασική και επικουρική 

σύνταξη.  

Πηγή: IMF 2010 
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
(2009,2012).ΑΠΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούµαστε µε  θέµατα που αφορούν την πρόβλεψη του 

πληθυσµού, την γονιµότητα, το προσδόκιµο ζωής, την µετανάστευση και την 

απασχόληση, δηλαδή όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις  συντάξεις .Η 

γήρανση του πληθυσµού είναι ένα από τα δηµογραφικά φαινόµενα που µας 

απασχολεί τα τελευταία έτη και εµείς θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε και 

να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα αυτού του φαινόµενου και πως επηρεάζουν 

τα συνταξιοδοτικά συστήµατα των διαφόρων χωρών µέσω των παρακάτω 

προβολών. Σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τις προβολές 

2009 για όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συντάξεις και σε δεύτερη 

φάση θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 

προβολών του 2009 και του 2012.Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι προβολές 

του 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε προπαρασκευαστικό στάδιο. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι και στις δύο προβολές η ανάλυση τους αφορά 

τις δαπάνες προβολών και όχι των εισφορών. 
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3.1 Πρόβλεψη πληθυσµού  

Η πρόβλεψη του πληθυσµού  για τα επόµενα 50 χρόνια  είναι ένα από τα 

δυσκολότερα καθήκοντα που µπορεί κάποιος να αναλάβει . Ως προς τους 

δηµογραφικούς παράγοντες θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι υπόκεινται σε 

πολύ µικρή  µεταβλητότητα ίσως και µηδαµινή έναντι των οικονοµικών 

παραγόντων για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Στις δαπάνες προβολών µπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι οι µεταβλητές παραµένουν σταθερές για την 

µακροοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιείται. Η πρόβλεψη του 

πληθυσµού που ονοµάζεται EUROPOP 2008 και EUROPOP 2010 

πραγµατοποιείται για 27 ευρωπαϊκές χώρες βασιζόµενη σε υποθέσεις για 

µελλοντικές τάσεις στην γονιµότητα, το προσδόκιµο όριο ζωής και την 

µετανάστευση (Ageing Report, 2009,2012).  

Στο σηµείο αυτό θα µελετήσουµε τις δαπάνες προβολών από το   Ageing 

Report του  2009 και του 2012 να δούµε αν έχουµε οµοιότητες , αν έχουν 

διαφορές και στο τέλος να προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα 

τους. Θα εξετάσουµε τις σχέσεις εξαρτήσεων των διαφόρων ηλικιακών 

κλάσεων, το ποσοστό της καθαρής µετανάστευσης , του προσδόκιµου ορίου 

ζωής. 

Ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαφύλαξη της 

διατηρισιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών . Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι διάφορες αναλύσεις και 

προβολές που αφορούν τις µελλοντικές προκλήσεις στη δηµοσιονοµική 

πολιτική. Η µελέτη του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού είναι µία 
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από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέσα από αυτές τις 

αναλύσεις και  προβολές  προσπαθεί να δώσει έµφαση στις συνέπειες αυτού 

του φαινοµένου. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν για το πως το 

βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των ηλικιωµένων. 

Η σοβαρότητα λοιπόν του προβλήµατος εξαρτάται από τη κάθε χώρα 

ξεχωριστά για το πως µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις δηµογραφικές 

προκλήσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία χρόνια. 

3.1.1. Γονιµότητα  

Η γονιµότητα έχει µειωθεί απότοµα τις τελευταίες δεκαετίας. Ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο µέσος αριθµός γεννήσεων 

ανά γυναίκα έχει πέσει από το υψηλό των 2,5 γεννήσεων ανά γυναίκα (baby 

boom ) στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960 (η κορύφωση αυτή βέβαια 

στη δεκαετία του 50 και του 60 δεν µπορεί να  θεωρηθεί κάτι το συνηθισµένο, 

δεν είναι στην ουσία   προποµπός για το κοντινό µέλλον)  κάτω από το επίπεδο 

αναπλήρωσης των 2,1 γεννήσεων ανά γυναίκα που χρειάζεται έτσι ώστε κάθε 

γενιά να αναπληρώνει πλήρως  τον εαυτό της (Ageing Report, 2009).  Τα 

χαµηλά αυτά επίπεδα γονιµότητας για δεκαετίες έχουν  προκαλέσει την 

γήρανση  του πληθυσµού καθώς µικρότερος αριθµός γεννήσεων σηµαίνει 

µειωµένος αριθµός παιδιών και ενηλίκων παραγωγικής ηλικίας. Φυσικά εδώ 

πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιµου ζωής όπως θα 



53 

 

δούµε στην επόµενη ενότητα που έχει ως αποτέλεσµα την µακροβιότητα του 

πληθυσµού.  

Μάλιστα οι συνολικοί δείκτες γονιµότητας είναι πιο κάτω από το όριο 

αναπλήρωσης σε όλα τα κράτη – µέλη αλλά ο ρυθµός µείωσης διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα σε µερικές χώρες η µείωση αυτή του δείκτη 

γονιµότητα παρουσιάστηκε  στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ενώ σε άλλες 

πραγµατοποιήθηκε στη δεκαετία του 90 και το 2000. Η αναβολή της γέννησης 

του πρώτου παιδιού είναι υπεύθυνη για την συνολική µείωση του δείκτη 

γονιµότητας στο µεγαλύτερο βαθµό. Συνοδεύεται όµως από την αύξηση του 

µεριδίου των παιδιών χωρίς αδέρφια και από υψηλότερο ποσοστό γυναικών 

στην ηλικία των 30 και 40 χωρίς παιδιά.  

Σε µερικά κράτη – µέλη ο δείκτης γονιµότητας είναι πάνω από 1,8 όπως στην 

∆ανία, την Γαλλία, την Ιρλανδία, την Φιλανδία, την Σουηδία και την Βρετανία. 

Στην αντίθετη όχθη βρίσκονται κράτη µε πολύ χαµηλό δείκτη γονιµότητας, 

κάτω από 1,4 ανά γυναίκα. Μερικά από αυτά τα κράτη είναι η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η 

Ουγγαρία, η Αυστρία, η  Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. 

Επιπλέον πρόσφατες τάσεις για τον δείκτη γονιµότητας  από το 2000 

διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών.  

Επιπλέον ο δείκτης γονιµότητας παρουσιάζει διαφορετικές τάσεις µεταξύ των 

µελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το 2000. Για παράδειγµα 

ο  δείκτης γονιµότητας έχει φθίνουσα πορεία στην Γερµανία, την Κύπρο, την 
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Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την 

Ρουµανία και την Σλοβακία. Από την άλλη υπάρχουν πρόσφατες αυξήσεις στο 

δείκτη γονιµότητας σε ένα µεγάλο πλήθος χωρών όπως η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η ∆ανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Φιλανδία, η 

Σουηδία και η Βρετανία.  

Στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαµορφώσουν τις 

µελλοντικές τάσεις στο δείκτη γονιµότητας. Για παράδειγµα η τάση για το 

ιδανικό πλήθος της οικογένειας και η δύναµη της επιθυµίας για την απόκτηση 

παιδιών  σε σχέση µε άλλους στόχους στη ζωή, η τάση στην εκπαίδευση και 

στην εργασία, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι µακροπρόθεσµες συνθήκες 

όπως οι εγκαταστάσεις για τα παιδιά, η στέγαση, η σταθερότητα των 

συντρόφων και οι βιοµετρικές συνθήκες θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του.  

Ας προχωρήσουµε πλέον σε µερικές υποθέσεις που διατυπώνονται στην 

µελέτη EUROP2008  σε σχέση µε τον δείκτη γονιµότητας. Έτσι λοιπόν η 

ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία υποθέτει / ελπίζει ότι η αναβολή για την 

γέννηση του πρώτου παιδιού θα µειωθεί µε αποτέλεσµα ο δείκτης γονιµότητας 

να αρχίσει να αυξάνεται. Μέχρι το 2060 εκτιµάται µια µετριοπαθής ανάταση 

του δείκτη γονιµότητας θα λάβει µέρος. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο δείκτης 

γονιµότητας θα αυξηθεί από τις 1,54 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2008 σε 1,60 

γεννήσεις το 2030 και περαιτέρω ακόµα το 2060, κοντά στο 1,64. Αυτό 

φαίνεται  ξεκάθαρα στο παρακάτω γράφηµα.  
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∆ιάγραµµα 3.1 Πρόβλεψη των δεικτών γονιµότητας, αριθµός 
γεννήσεων ανά γυναίκα 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση , EUROPOP 2008 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι στο  µεγαλύτερο πλήθος των χωρών υπάρχει αύξηση του 

δείκτη γονιµότητας ενώ στις υπόλοιπες υπάρχει σταθερότητα.  

Στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή µια παρόµοια αύξηση λαµβάνει µέρος, από 

1,55 γεννήσεις το 2008 θα φθάσουν στις 1,67 γεννήσεις το 2060. Σύµφωνα µε 

αυτή την πρόβλεψη ο συνολικός δείκτης γονιµότητας θα αυξηθεί σε όλα τα 

κράτη µέλη µε την εξαίρεση της Ιρλανδίας και της Γαλλίας στις οποίες θα 
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µειωθεί αλλά θα παραµείνει πάνω από 1,85 ενώ στην ∆ανία, την Φιλανδία, την 

Σουηδία και την Βρετανία θα παραµείνει σταθερός. Εποµένως ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας θα παραµείνει κάτω από το όριο αναπλήρωσης σε όλες τις 

χώρες για την περίοδο µέχρι το 2060 καθώς η ανοδική πορεία που υποθέτουµε 

είναι συντηρητική. Όσον αφορά τις µεγαλύτερες αυξήσεις στο δείκτη 

γονιµότητας προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στην Σλοβακία, την 

Πολωνία, την Ρουµανία και την Σλοβενία οι οποίες έχουν τους χαµηλότερους 

δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2008. Η αύξηση προβλέπεται να 

πραγµατοποιηθεί βαθµιαία µε ρυθµούς σε αυτές τις χώρες που προσεγγίζουν 

τον µέσο όρο της Ε.Ε. για το έτος 2060.  

Όσον αφορά το EUROP2010 που ακολουθεί ακριβώς από κάτω παρατηρούµε 

ότι οι οµοιότητες είναι πάρα πολλές ως προς το δείκτη γονιµότητας της κάθε 

γυναίκας στηη κάθε χώρα . Η µέση αύξηση στην Ευρωπαϊκή ζώνη είναι 0,12 

ενώ στις 27 χώρες της Ευρωζώνης  είναι 0,11.Οι χώρες που θα φτάσουν να 

έχουν πάνω από 1,80 δείκτη γονιµότητας είναι οι ίδιες που ήταν και το 2008 

στην αντίστοιχη πρόβλεψη. ∆ηλαδή είναι η Σουηδία, η Γαλλία , η Ιρλανδία , η 

Αγγλία , η ∆ανία και η Φιλανδία. 

Η ελαφρώς ανάπτυξη της γονιµότητας επιδεινώνει τη κατάσταση διότι θα 

αυξηθεί το ποσοστό της ηλικιακής κλάσης κάτω των 25 ετών δηλαδή µέχρι την 

ηλικία εισαγωγής στο εργασιακό περιβάλλον. 
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3.2 Προσδόκιµο ζωής  

Ένα άλλος σηµαντικός τοµέας είναι το προσδόκιµο όριο ζωής το οποίο 

εξετάζουµε στην παρούσα ενότητα.  Για πολύ µεγάλες χρονικές περιόδους το 

προσδόκιµο όριο ζωής έχει αυξηθεί στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές αυξήσεις στο 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα κράτη  µέλη και ειδικότερα στις γυναίκες. Οι 

αυξήσεις αυτές είναι περισσότερο εµφανείς στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή. 

Το αποτέλεσµα των αυξήσεων αυτών είναι η αύξηση του ποσοστού των 

ηλικιωµένων ανθρώπων σε σχέση µε τα παιδιά ή των ενηλίκων που βρίσκονται 

στην παραγωγική τους ηλικία. Μάλιστα το ποσοστό αυτό αυξάνει ακόµα 

περισσότερο και από την σηµαντική µείωση της γονιµότητας κατά την 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχουν 

δείκτες για το προσδόκιµο όριο ζωής. Ο ένας αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

κατά την γέννηση του ατόµου και ο άλλος αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

στην ηλικία των 65 ετών.  

Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι µεταξύ των χωρών η αύξηση του  

προσδόκιµου ορίου ζωής διαφοροποιείται µεταξύ του 1980 και του 2000. Οι 

γυναίκες έχουν κερδίσει πάνω από 5 έτη στην Γερµανία, την Ιταλία, το 

Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Μικρότερες 

αυξήσεις κάτω από τα 2,5 έτη παρατηρήθηκαν στην Βουλγαρία, την ∆ανία, 

την Εσθονία, την Λιθουανία και την Ολλανδία. Για την ίδια περίοδο το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες έχει αυξηθεί  κατά 5 έτη τουλάχιστον 

στην Γερµανία, την Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την 

Αυστρία, την Πορτογαλία, την Φιλανδία και την Βρετανία ενώ αυξήσεις κάτω 

από τα δύο έτη πραγµατοποιήθηκαν στην Βουλγαρία, την Εσθονία, την 

Ελλάδα, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Ρουµανία και την Σλοβακία.    

 Το 2006 το προσδόκιµο όριο ζωής για τις γυναίκες κινείται από τα 76,2 έτη 

στη Ρουµανία µέχρι τα 84,4 έτη στην Ισπανία και την Γαλλία ενώ για τους 

άνδρες κινείται από τα 65,3 έτη στην Λιθουανία µέχρι τα 78,8 έτη στην Κύπρο 

και την Σουηδία. Σε αντίθεση µε παλιότερες προβλέψεις η µελέτη του 
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EUROP2008 υποθέτει αύξηση στο προσδόκιµο όριο ζωής όπου οι βελτιώσεις 

στην θνησιµότητα προέρχονται από τις µεγαλύτερες ηλικίες.  

Κάποιες σηµαντικές αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής µπορεί να 

διατηρηθούν για την περίοδο πρόβλεψης παρόλο τον µεγάλο βαθµό 

διαφοροποίησης µεταξύ των κρατών – µελών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες θα αυξηθεί κατά 8,4 έτη για την 

προβλεπόµενη περίοδο, από τα 76 το 2008 θα πάει στα 84,5 έτη το 2060. Για 

τις γυναίκες η αύξηση αυτή θα είναι κατά 6,9 έτη, από τα 82 έτη το 2008 θα 

φθάσει τα 89 έτη το 2060. Φαίνεται ότι υπάρχει µια συνέχεις στη προσέγγιση 

του προσδόκιµου ορίου ζωής µεταξύ των δύο φύλων.   

Οι µεγαλύτερες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση και για 

τα δύο φύλα προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί στα νέα κράτη – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσδόκιµο όριο ζωής το 2008 έχει την χαµηλότερη 

τιµή στην Εσθονία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Σλοβακία, την Πολωνία, 

την Βουλγαρία και την Ρουµανία και κινείται από τα 66 έως τα 71 έτη. 

Μερικές πολύ µεγάλες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής συµβαίνουν σε 

κάποιες από τις χώρες αυτές µε αύξηση από 12 έως τα 14,5 έτη, την 

µεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά µέχρι το 2060 το 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα νέα µέλη και ειδικότερα για τους άνδρες θα 

παραµείνουν χαµηλότερα του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 

εξαίρεση της Κύπρου.  
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∆ιάγραµµα 3.2 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τους 
άνδρες 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση-EUROPOP2008 

 

∆ιάγραµµα 3.3 

 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση –EUROPOP2008 
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Παρατηρούµε ότι η µεταβλητότητα του προσδόκιµου ορίου ζωής για τα κράτη 

– µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπιέζεται κατά την διάρκεια του χρόνου 

από 13,1 έτη το 2008 κατά την γέννηση για τους άνδρες (Σουηδία 79 έτη και 

Λιθουανία 65 έτη) σε 5 έτη το 2060 (85,5 έτη στην Ιταλία µε 80,4 έτη στην 

Λιθουανία). Για τις γυναίκες η µείωση της διαφοράς στο προσδόκιµο όριο 

ζωής είναι µικρότερη, από 7,7 έτη το 2008 (84,3 έτη στη Γαλλία και 76,6 έτη 

στη Ρουµανία) σε 4,1 έτη το 2060 (90,1 έτη στη Γαλλία και 86,5 έτη στη 

Βουλγαρία).  

Στην  Ευρωπαϊκή Ένωση το προσδόκιµο όριο ζωής των 65 ετών αναµένεται να 

αυξηθεί κατά 5,5 έτη για τους άνδρες και κατά 5 έτη για τις γυναίκες για τη 

προβλεπόµενη περίοδο. Το 2060 το προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 

ετών θα φθάσει τα  21,8 έτη για τους άνδρες και τα 25,1 έτη για τις γυναίκες 

σύµφωνα µε την πρόβλεψη. Η διαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής µεταξύ 

ανδρών και γυναικών το 2060 αναµένεται να είναι 3,3 έτη, µικρότερη των 4,5 

ετών για το προσδόκιµο όριο ζωής στη γέννηση.  

∆ιάγραµµα 3.4  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τους άνδρες 

 

 

Πηγή : Ευρωπαική Ένωση- EUROPOP 2008 
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∆ιάγραµµα 3.5  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

 

3.3 Μετανάστευση  

 

Όσον αφορά το θέµα της µετανάστευσης οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει 

σταδιακά τόποι προορισµού µεταναστών. Πρόσφατα οι νότια Ευρωπαϊκές 

χώρες έγιναν ξεκάθαρα χώρες υποδοχής µεταναστών ενώ οι χώρες της 

κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης είναι σήµερα χώρες υποδοχής αλλά και 

προέλευσης των µεταναστών..  

Όσον αφορά την µεταβλητότητα των καθαρών εισροών για τους µετανάστες 

ανάµεσα στις χώρες αυτή είναι τεράστια. Παραδοσιακά η Γερµανία, η Γαλλία 

και η Βρετανία καταγράφουν το µεγαλύτερο πλήθος αφίξεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά υπάρχει µια πρόσφατη µεγάλη αύξηση  στην Ιταλία, την Ισπανία 
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και την Ιρλανδία οι οποίες από χώρες προέλευσης των µεταναστών έχουν γίνει 

χώρες υποδοχής των µεταναστών. Οι µελλοντικές τάσεις στην µετανάστευση 

είναι ίσως το δυσκολότερο που µπορεί να προβλεφθεί καθώς εξαρτώνται από 

µελλοντικά γεγονότα σε όλο τον κόσµο όπως οι οικονοµικοί,  κοινωνικοί, 

οικογενειακοί  και πολιτικοί παράγοντες.  Στην πραγµατικότητα οι δυνάµεις 

που επηρεάζουν την µετανάστευση µπορεί να αναγνωριστούν ως εξής: 

αλλαγές στις χώρες προέλευσης των µεταναστών, οι τάσεις που επικρατούν για 

την εικόνα των χωρών υποδοχής, κόστη µετανάστευσης και η δυνατότητα 

ελέγχου µη καταγεγραµµένων µεταναστών.   

Κάποιες υποθέσεις που πρέπει να ειπωθούν σε σχέση µε την µετανάστευση 

είναι οι παρακάτω: για την περίοδο πρόβλεψης οι ετήσιες καθαρές εισροές 

προστίθενται στο αθροιστικό µεταναστευτικό πλήθος των 59 εκατοµµυρίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλη την περίοδο πρόβλεψης ενώ ο κύριος όγκος 

των µεταναστών συγκεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή ζώνη  είναι 46,2 

εκατοµµύρια άνθρωποι. Η αυξανόµενη τάση αναµένεται να εξασθενήσει κατά 

την περίοδο πρόβλεψης  από το 1.680.000 ανθρώπους το 2008 (ισοδυναµεί µε 

το 0,33% του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε 980.000 ανθρώπους το 

2020 και έπειτα σε 800.00 άτοµα το 2060 (το 0,16% του πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι καθαρές µεταναστευτικές εισροές προβλέπεται να 

συγκεντρωθούν σε µερικές χώρες προορισµού όπως  η Ιταλία (12 εκατοµµύρια 

αθροιστικά µέχρι το 2060), η Ισπανία (11,6 εκατοµµύρια), η Γερµανία (8,2 

εκατοµµύρια) και η Βρετανία (7,8 εκατοµµύρια). Ποσοστιαία οι αθροιστικές 

καθαρές εισροές αντιστοιχούν στο 12% του συνολικού πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2008 και πάνω από το 20% για κράτη µέλη 

όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Λουξεµβούργο και η 

Κύπρος. Για τις περισσότερες χώρες που έχουν την εµπειρία των  εκροών 

τώρα, δηλαδή είναι χώρες από όπου φεύγουν οι µετανάστες (η Εσθονία, η 

Λιθουανία, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία) προβλέπεται ότι αυτό 

πρόκειται να αλλάξει τις επόµενες δεκαετίες.  
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∆ιάγραµµα 3.6  Σωρευτική Προβλεπόµενη  µετανάστευση ως % 
2008-2060 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πληθυσµιακή πρόβλεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

σύνολο της ο πληθυσµός της θα είναι ελαφρώς µεγαλύτερος  το 2060 από ότι 

είναι τώρα αλλά σηµαντικά γερασµένος. Ο συνολικός πληθυσµός προβλέπεται 

ότι θα αυξηθεί από 495,4 εκατοµµύρια το 2008 κατά 5% το 2035, δηλαδή θα 

είναι 520,1 εκατοµµύρια. Από εκεί και ύστερα ο πληθυσµός θα µειωθεί κατά 

3% περίπου. Ταυτόχρονα οι µισές περίπου χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

εµφανίζουν αύξηση για την προβλεπόµενη περίοδο ενώ ο πληθυσµός για τις 

άλλες µισές θα µειώνεται από 13% έως 25% µε την εξαίρεση της Ελλάδας, της 

Ιταλίας κα της Μάλτας µε µειώσεις στο σύνολο του πληθυσµού κατά 1% 

περίπου.  

Όµως µια πιο σηµαντική εξέλιξη από τον πληθυσµιακό όγκο είναι η εξέλιξη 

στην ηλικιακή κατανοµή. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του πληθυσµού για 
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την προβλεπόµενη περίοδο είναι η γήρανση του. Εµφανίζεται ξεκάθαρα στα 

παρακάτω γραφήµατα τύπου πυραµίδας. Οι ηλικιωµένοι άνθρωποι θα 

αντιστοιχούν σε ένα µεγάλο µερίδιο του πληθυσµού σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις. Αυτό οφείλεται στο ότι το προσδόκιµο ζωής αναµένεται να 

διατηρηθεί αλλά και να αυξηθεί κατά την προβλεπόµενη περίοδο.  Έτσι καθώς 

οι ηλικιωµένοι γίνονται περισσότεροι το πάνω µέρος της πυραµίδας γίνεται 

µεγαλύτερο. Την ίδια στιγµή η βάση της ηλικιακής πυραµίδας γίνεται 

µικρότερη λόγω των χαµηλών ρυθµών γεννήσεων που οδηγεί το µερίδιο των 

νέων ηλικιών σε συρρίκνωση. Συνέπεια αυτών είναι η ηλικιακή πυραµίδα 

βαθµιαία αλλάζει από πυραµίδα σε ορθογώνιο.  

Μια άλλη ένδειξη της γήρανσης του πληθυσµού είναι η αλλαγή στη 

προβλεπόµενη ηλικιακή διάµεσο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηλικιακή 

διάµεσος θα αυξηθεί από τα 40,4 έτη το 2008 στα 47,9 έτη το 2060. Η 

διαδικασία γήρανσης µπορεί να χαρακτηριστεί ως γήρανση από την κορυφή 

της πυραµίδας καθώς καταλήγει σε αυξηµένες προβλέψεις για την διάρκεια 

ζωής παρόλο την πρόβλεψη για καθαρές εισροές µεταναστών  και κάποια 

µείωση της γονιµότητας.  
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∆ιάγραµµα 3.7 Πρόβλεψη για το σύνολο του πληθυσµού σε απόλυτες 
και ποσοστιαίες µεταβολές για την περίοδο 2008-2060  

 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πρόβλεψη ο αριθµός των παιδιών θα µειωθεί βαθµιαία από το 

2020 και µετά. Ο ενεργός πληθυσµός θα φθάσει στο µέγιστο του το 2020 και 

αναµένεται να µειωθεί σταθερά από εκεί και πέρα. Θα µειωθεί κατά 15% στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη περίοδο. Παρόλα αυτά όµως ο 

ενεργός πληθυσµός προβλέπεται να αυξηθεί σε 7 µέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Σουηδία και η 

Βρετανία).  

Ο µεγαλύτερα ηλικιακά πληθυσµός, πάνω από τα 65 έτη θα αυξηθεί σηµαντικά 

κατά την προβλεπόµενη περίοδο. Το πλήθος τους σχεδόν θα διπλασιαστεί, από 

τα 85 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 151 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τον αριθµό των ατόµων σε πολύ µεγάλη 

ηλικία, άνω των 80 ετών και πάνω αναµένεται να αυξηθεί ακόµα περισσότερο, 

από τα 22 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 61 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν θα τριπλασιαστεί κατά την προβλεπόµενη 

περίοδο.  
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∆ιάγραµµα3.8 Πληθυσµιακές πυραµίδες (σε χιλιάδες) για τα έτη 2008 
έως 2060, EU27 
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Πίνακας  3.1 

Κορύφωση του συνολικού και του εργάσιµου ηλικιακού 
πληθυσµού 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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∆ιάγραµµα 3.9 Εκτιµώµενη αλλαγή στη παιδική και εργασιακή 
ηλικία  του πληθυσµού (% αλλαγή για την περίοδο 2008 – 2060) 

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.10 Εκτιμώμενη αλλαγή στην ηλικία του 65+ και 80+ του 

πληθυσμού(%αλλαγή για την περίοδο 2008-

2060)

Π

ηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Το µέγεθος των αλλαγών στο µερίδιο διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις θα κάνει πολύ δύσκολη την αναγνώριση, σύγκριση 

του πληθυσµού το 2060 σε σχέση µε σήµερα. Το 2008 το πλήθος των παιδιών 

είναι 3,5 φορές µεγαλύτερο από το πλήθος των ηλικιωµένων άνω των 80 ετών. 

Το 2060 τα παιδιά ακόµα θα ξεπερνάνε σε πλήθος   τους ηλικιωµένους άνω 

των 80 ετών αλλά µε πολύ µικρή διαφορά. Το πλήθος των ηλικιωµένων θα 
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αντιστοιχεί στο 80% του πλήθους των παιδιών. Σήµερα το πλήθος των 

ανθρώπων πάνω από 65 ετών ήδη ξεπερνάει το πλήθος των παιδιών αλλά είναι 

σχετικά κοντά ακόµα. Το 2060 ο αριθµός των ηλικιωµένων θα είναι διπλάσιος 

από τον αριθµό των παιδιών. Ακόµα κάτι αξιοπρόσεκτο στοιχείο της γήρανσης 

του πληθυσµού είναι η σταδιακή γήρανση των ηλικιωµένων καθώς οι 

ηλικιωµένοι αυξάνουν γρηγορότερα από κάθε άλλο κοµµάτι του ηλικιακού 

πληθυσµού.  

∆ιάγραµµα 3.11 Εκτίµηση του πληθυσµού  σε χιλιάδες 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Οι αλλαγές αυτές αναπαρίστανται στο µειούµενο µερίδιο του ενεργά ηλικιακού 

πληθυσµού και στο αυξανόµενο µερίδιο του ηλικιωµένου πληθυσµού. Το 

ποσοστό των παιδιών κάτω από 15 ετών προβλέπεται να παραµείνει σχεδόν 

σταθερό  µέχρι το 2060 στην Ε.Ε27 και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ευρωζώνης. Όσοι είναι 65 ετών και άνω θα αντιστοιχούν σε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό το 2060, το 30% του πληθυσµού, και µεταξύ αυτών που είναι άνω 

των 80 ετών θα αντιστοιχούν στο 12%, πολύ κοντά στο 14% των παιδιών.  



72 

 

∆ιάγραµµα 3.12 Εκτίµηση των αλλαγών στη δοµή του πληθυσµού για 
τις κύριες ηλικιακές οµάδες, EU27 (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Καθώς η µείωση του ποσοστού που αφορά τον ενεργό πληθυσµό και η αύξηση 

στο ποσοστό των ηλικιωµένων επηρεάζει το ποσοστό των εξαρτώµενων 

ανθρώπων σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό. Ο λόγος των ηλικιωµένων που 

εξαρτώνται ο οποίο ςυπολογίζεται ως ο λόγος των ανθρώπων άνω των 65 ετών 

και άνω σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί 

από το 25,4% στο 53,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη 

περίοδο. Η µεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται ότι θα συµβεί κατά την περίοδο 

2012 έως το 2035 όπου θα υπάρχει για κάθε έτος 2% αύξηση. Αυτό σηµαίνει 

ότι η ΕΕ θα µετακινηθεί από τον λόγο των τεσσάρων εργαζόµενων ανθρώπων 

για κάθε εξαρτώµενο άτοµο άνω των 65 ετών στον λόγο 2 προς 1.  

Ο λόγος εξάρτησης των ηλικιωµένων που υπολογίζεται ως αριθµός των 

ατόµων άνω των 80 ετών διαιρεµένο µε το πλήθος του ενεργού πληθυσµού 

αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο από τρεις φορές από 6,5% στο 22% για 

την προβλεπόµενη περίοδο. Η προσθήκη του αριθµού των παιδιών στους 

υπολογισµούς καταλήγει σε µεγαλύτερη αύξηση στον λόγο των εξαρτώµενων 

ανθρώπων προς τον ενεργό πληθυσµό.  Ο συνολικός λόγος των εξαρτώµενων 
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ανθρώπων που περιλαµβάνει τα παιδιά κάτω των 15 ετών και τους 

ηλικιωµένους άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον πληθυσµό από 15 έως 64 ετών 

προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 30 µονάδες, από το 48,7% στο 78,5%.  

Διάγραμμα 3.13 Ο λόγος εξάρτησης των ατόμων άνω των 65 ετών σε 

σχέση με τον εργαζόμενο πληθυσμό 

(%)

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.14 Ο λόγος εξάρτησης των ατόµων άνω των 80 ετών σε 
σχέση µε τον εργαζόµενο πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

∆ιάγραµµα 3.15 Ο λόγος εξάρτησης των παιδιών κάτω των 15 ετών 
και των ατόµων άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον εργαζόµενο 
πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.16 Αλλαγές στο σύνολο του πληθυσµού, φυσική εξέλιξη 
και καθαρές εισροές λόγω µετανάστευσης (σε χιλιάδες)  

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.4 Απασχόληση  

Για το θέµα της απασχόλησης παρατηρούµε ότι υπάρχει µια ανοδική 

µετακίνηση των ποσοστών απασχόλησης για τις ηλικιακές οµάδες άνω των 45 

κυρίως και κυρίως για τις γυναίκες ενώ για τις νεαρές ηλικίες τα ποσοστά 

παραµένουν σταθερά ή αυξάνονται ελάχιστα µε το πέρασµα του χρόνου. Το 

συνολικό ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες από 15 έως 64 ετών στην 

EU27 αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,6 ποσοστιαίες µονάδες  για την περίοδο 

2007 έως 2060 (από 70,6% το 2007 θα καταλήξει στο 74,1% το 2060). Για την 

περιοχή της ευρωζώνης µια παρόµοια αύξηση αναµένεται  από το 70,8% το 

2007 στο 74,5% το 2060. Για την ηλικιακή οµάδα των 15 έως 71 ετών τα 

τρέχοντα και τα προβλεπόµενα ποσοστά απασχόλησης της αύξησης είναι 

µικρότερα. Σχεδόν όλη η αύξηση προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι το 

2020. Παρόλα αυτά από το 2020 µέχρι το 2060 το συνολικό εργατικό δυναµικό 

αναµένεται να µειωθεί κατά 13,6% που ισοδυναµεί σε 33 εκατοµµύρια άτοµα 
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(24,4 εκατοµµύρια αν συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007)  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθώς η θετική τάση στη γυναικεία απασχόληση αντιστρέφεται ενώ 

επιπλέον και η ανδρική απασχόληση µειώνεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

αναµενόµενη πτώση στο εργατικό δυναµικό µεταξύ του 2020 και του 2060 

είναι 12,6% που ισοδυναµεί σε 20,4 εκατοµµύρια άτοµα (13 εκατοµµύρια αν 

συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007).  

∆ιάγραµµα 3.17  Ποσοστά απασχόλησης  

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.18 Ποσοστά απασχόλησης ανά φύλο για την περίοδο 

2007-

2060

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 

 

 

3.5 Η επίδραση της γήρανσης στις δηµόσιες δαπάνες  

Στο  γράφηµα 20 παρατηρούµε την αύξηση των δηµοσίων δαπανών, 

συντάξεις, υγεία, µακροπρόθεσµη φροντίδα, εκπαίδευση και επιδόµατα 

ανέργων µεταξύ του 2007 κα του 2060. Στην Ευρωπαϊκή ένωση ως σύνολο 

αλλά και στην ευρωπαϊκή ζώνη το κόστος της γήρανσης είναι 4,75% και 

5,25% αντίστοιχα ως ποσοστό του ΑΕΠ για την περίοδο µέχρι το 2060. Η 

µεγαλύτερη αύξηση σχετίζεται µε τις συντάξεις καθώς αυξάνουν κατά 2,5% 

και 2,75% του ΑΕΠ αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την Ευρωπαϊκή ζώνη.  Η υγεία και η µακροπρόθεσµη φροντίδα αυξάνουν κατά 

1,5% και 1% του ΑΕΠ αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή  Ένωση και την 
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ευρωζώνη. Τέλος η εκπαίδευση και τα επιδόµατα ανεργίας αναµένεται να 

µειωθούν κατά 0,25% του ΑΕΠ.   

  

 ∆ιάγραµµα 3.19 Το κόστος της γήρανσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
EU27 

 

Πηγή: Euro stat, Europop2008 

Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι η µεγάλη ποικιλία µεταξύ των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η επίδραση της γήρανσης είναι διαφορετική 

από χώρα σε χώρα. Συγκεκριµένα χωρίζονται σε τρεις οµάδες όπως µας 

φανερώνουν τα επόµενα τρία γραφήµατα. Οι διαφορές στα κράτη µέλη 

αντανακλούν κυρίως τα έξοδα στις συντάξεις. Παρατηρούµε µια αρκετά 

περιορισµένη αύξηση στα έξοδα των συντάξεων για την Εσθονία και την 

Λιθουανία (µια µικρή µείωση στην Πολωνία) ενώ αρκετά µεγάλη πάνω από το 

10% του ΑΕΠ για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα και 

την Σλοβενία.  
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 ∆ιάγραµµα 3.20 Κράτη µέλη µε υψηλό κόστος γήρανσης ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι πασιφανής η αύξηση των δαπανών από 

το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι δεν 

αυξάνουν µόνο τα έξοδα για συντάξεις αλλά αυξάνονται και τα έξοδα για 

περίθαλψη της υγείας και τη µακροχρόνια φροντίδα .Οι δαπάνες για 

εκπαίδευση και για ανεργία στο σύνολο της Ευρωζώνης φαίνονται να 

παραµένουν σταθερές. Στην Ελλάδα η αύξηση των δαπανών για συντάξεις 

είναι πολύ µεγάλη , το θέµα  όµως που προκύπτει  είναι τι γίνεται  µε τις 

δαπάνες της ανεργίας. Η ανεργία στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια 

αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς µε αποτέλεσµα και την αύξηση των δαπανών 
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για τους ανέργους. Αν αθροίσουµε όλες αυτές τις δαπάνες µπορούµε να 

αναρωτηθούµε αν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις έχουν υποεκτιµήσει το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.21  Κράτη µέλη µε µεσαίο κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.22  Κράτη µέλη µε χαµηλό κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.6 Σύγκριση και συσχέτιση Ageing Report 2009 και 2012. 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε αν υπάρχουν κοινά 

στοιχεία ή διαφορές στις δύο αυτές έρευνες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ξανά 

ότι η έρευνα του Ageing Report 2012 βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό 

στάδιο,. Η ολοκλήρωση της έρευνας επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί στους 
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επόµενους προσεχούς µήνες . Πρώτα απ’ όλα θα ξεκινήσουµε µε τους πίνακες 

που έχουν εκτιµηθεί και στις δύο έρευνες όπως είναι το συνολικό ποσό 

προβλεπόµενης συσσωρευτικής µετανάστευσης της κάθε χώρας ,το εργατικό 

δυναµικό της ηλικιακής κλάσης από 15 ετών έως 64 για τη χρονολογική 

περίοδο από το 2010 έως το 2060,την ηλικιακή κλάση της ηλικίας από 15 έως 

64 και 65 και πάνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού. Επίσης θα 

συγκρίνουµε το πίνακα εξάρτησης των ηλικιωµένων από 65 ετών και πάνω ως 

προς το ποσοστό του εργατικού δυναµικού δηλαδή της ηλικιακής κλάσης 15 

ετών έως 64,επίσης θα εξετάσουµε τους δείκτες γονιµότητας για κάθε γυναίκα 

της κάθε χώρας .Τέλος θα µελετήσουµε το αναµενόµενο όριο προσδόκιµο 

ζωής κατά τη χρονική στιγµή της γέννησης για άντρες και για γυναίκες και τη 

καθαρή µετανάστευση των Ευρωπαϊκών χωρών για το διάστηµα 2010 έως 

2060. 
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Πίνακας 3.2 ∆ιαφορά της προβλεπόµενη συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP 2010-EUROPOP 2008 
  

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 

 

 

 



84 

 

 

∆ιάγραµµα 3.23 ∆ιαφορά της προβλεπόµενης συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP2010-EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.3 ∆ιαφορά στο εργατικό δυναµικό 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008).Ηλικίας (15-64) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας 3.4 ∆ιαφορά του συνολικό ποσού του πληθυσµού 0-
14(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.5 ∆ιαφορά του συνόλου πληθυσµού 65 και 
πάνω(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.6 ∆ιαφορά του δείκτη εξάρτησης 65 και άνω /15-
64(EUROPOP2010-2008) 

 

 Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.7 ∆ιαφορά του δείκτη Γονιµότητας 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.8 ∆ιαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά τη 
στιγµή της γέννησης (EUROPOP2010 – EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

 

 

 

 

. 
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Πίνακας 3.9 ∆ιαφορά καθαρή µετανάστευση 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι και δύο προβολές του Ageing Report 

του 2009 και 2012 µπορεί να έχουν σε κάποιες προβολές διαφορές αλλά είναι 

µηδαµινές αφού στο µέσο όρο των 27 χωρών όπως µπορούµε να δούµε από 

τους παραπάνω πίνακες δεν έχουν ουσιαστικές και µεγάλες αποκλίσεις. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες προβολές και αναλογιστικές µελέτες 
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αναδεικνύουν το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όλο και εντονότερα 

και τις  επιπτώσεις που θα δηµιουργήσουν στα ασφαλιστικά ταµεία αν δεν 

παρθούν κάποια αναγκαία µέτρα και µεταρρυθµίσεις όπως είναι η αύξηση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης, αφού µπορεί να αλλάξει ο οικονοµικός και ο 

ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης . Από το 2000 και µετά , κάποιες χώρες 

ξεκίνησαν να αναθεωρούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα τους µε διάφορες 

µεταρρυθµίσεις και κάποιες άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα άργησαν να 

µπουν σε αυτή τη διαδικασία θεωρώντας ότι υπάρχει ακόµα χρόνος για να 

επανεξετάσουν το συγκεκριµένο θέµα. Ο παρακάτω πίνακας που υπάρχει στο 

Ageing Report 2012 µας δείχνει για κάθε χώρα από τις 22 τη µεταβολή στα 

όρια συνταξιοδότησης. 

Όσον αφορά τις διαφορές µεταξύ των δύο προβολών που αξίζει να 

αναφερθούµε αναλυτικά έχουµε για τους άνδρες των 22 χωρών που έχουν 

προβεί σε µεταρρυθµίσεις διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές ως 

προς το προβλεπόµενο  όριο εξόδου από την αγορά εργασίας τη χρονική 

στιγµή του 2060.Οι χώρες οι οποίες φθάνουν το όριο εξόδου στα 65 είναι η 

Ιταλία, η Κύπρος, η Τσέχικη ∆ηµοκρατία, η Σουηδία, η Γερµανία, η Ισπανία , 

το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ∆ανία. Χώρες που προσεγγίζουν τα 64 έτη είναι η 

Πορτογαλία, η Εσθονία και η Βουλγαρία. Χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 

63 και 64 ετών είναι η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Ρουµανία , η Φιλανδία , η 

Μάλτα,  η Ολλανδία, η Ελλάδα και η Λετονία. Οι χώρες που έχει µεταφερθεί 

το όριο συνταξιοδότησης µεταξύ των 62 και 63 είναι η Γαλλία και η Αυστρία. 

Τέλος η χώρα που είναι µεταξύ 61 και 62 είναι η Σλοβακία .Όσον αφορά τη 

µετατόπιση του ορίου συνταξιοδότησης για τις γυναίκες στις 22 χώρες που 

έχουν προβεί σε µεταρρυθµίσεις παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι οι 

χώρες που έχουν µεταφέρει το όριο πάνω από την ηλικία των 65 είναι η 

Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ισπανία. Οι χώρες που είναι µεταξύ των 

64 και 65 είναι η Πορτογαλία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Σουηδία και η 

Τσέχικη ∆ηµοκρατία. Οι χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 63 και 64 είναι η 

Σλοβενία, η Κύπρος, η Λετονία ,η Φιλανδία ,η Ελλάδα και η Ιταλία. Οι χώρες 

που είναι µεταξύ των 62 και 63 είναι η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η 
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Αυστρία ,η Μάλτα, η Γαλλία και η Ουγγαρία. Οι χώρες που βρίσκονται κάτω 

από τα 62 έτη είναι η Πολωνία και η Σλοβακία. Αναλυτικοτέρα στο παρακάτω 

πίνακα. 
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∆ιάγραµµα 3.24∆ιαφορά στο όριο εξόδου από την αγορά εργασίας 
µετά τις µεταρρυθµίσεις για άντρες και γυναίκες. 
 

 

Πηγή: EPC 

 

 

Σηµαντικό ρόλο στις αλλαγές αυτές που αφορά το όριο εξόδου από την αγορά 

εργασίας έχει διαδραµατίσει η ανοιχτή µέθοδος  συντονισµού όπως αναφέραµε 
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λεπτοµερώς στο προηγούµενο κεφάλαιο αλλά και στις µεταρρυθµίσεις που 

έχουν προβεί στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στην Ελλάδα 

µετά τη ψήφιση του νόµου 3863/10 τον Ιούλιο του 2010  είναι πρωτοφανής η 

αύξηση του ορίου εξόδου. Το θέµα που αναδύεται είναι κατά πόσο µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις αυτές και αν τα αποτελέσµατα από αυτές 

τις µεταρρυθµίσεις  θα είναι τα αναµενόµενα των προβολών. Η πιστή  τήρηση 

των µεταρρυθµίσεων αλλά και η συνεχής προσαρµογή της δοµής του 

ασφαλιστικού συστήµατος θα πρέπει να είναι αναγκαία έτσι ώστε αυτές οι 

προβολές να µην µείνουν  ευσεβείς πόθοι.. 

Κατά τη διάρκεια µεταξύ του 2008 και 2011 υπήρξαν κάποιες αλλαγές στα 

κοινωνικά-πολιτικά συστήµατα της Ευρωζώνης και γενικότερα της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. ∆ηµιουργήθηκε µία κρίση από τη κατάρρευση του 

τεράστιου επενδυτικού οίκου Lehman Brothers και η κρίση από τη 

κατάρρευση αυτή µεταδόθηκε σε όλη τη Παγκόσµια Οικονοµία. Τα θέµατα 

πλέον που απασχολούν όλους τους Παγκόσµιους Μηχανισµούς είναι η 

διατήρηση του χρέους της κάθε χώρας σε διαχειρίσιµα επίπεδα . Όσον αφορά 

την ευρύτερη περιοχή της Ευρωζώνης οι Ευρωπαϊκοί Μηχανισµοί έκριναν πως 

προς το παρών τρεις χώρες πρέπει να µπουν κάτω από την επιτήρηση του 

∆ιεθνής Νοµισµατικού Ταµείου Στήριξης για να µπορέσουν να διατηρήσουν 

το χρέος. Οι τρεις αυτές χώρες είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που υπάρχει µία διαφορά µεταξύ των δύο 

προβολών του Ageing Report του 2009 και 2012 ως προς την ανάπτυξη του 

ΑΕΠ. Ο πίνακας που ακολουθεί διατυπώνει το µέσο όρο της πορείας του ΑΕΠ 

για το σύνολο των 27 χωρών. 
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∆ιάγραµµα 3.25 Πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ των 27 

 

 

 

Παρατηρούµε µία πολύ σηµαντική απόκλιση των καµπυλών από το 2008 και 

µετά, οι καµπύλες αυτές  αρχίζουν να τέµνουν από το 2040 και µετά. Ο 

βασικότερος λόγος αυτής της απόκλισης είναι ο λόγος που αναφέραµε λίγο πιο 

πάνω. Το διάγραµµα αυτό µπορούµε να πούµε ότι είναι αρκετά αισιόδοξο και 

η εκτίµηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι η ύφεση θα είναι µεγαλύτερη 

από ότι φαίνεται διότι τη χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση 

δε συµπεριλαµβάνει το σύνολο της ύφεσης. Όποτε  τα αποτελέσµατα θα είναι 

σίγουρα πιο επίπονα . Με την πτώση του ΑΕΠ θα αναµένουµε και λιγότερα 

έσοδα για κάθε χώρα στο Κρατικό Προυπολογισµό, οι δαπάνες όπως δείξαµε 

σε πιο πάνω διαγράµµατα αυξάνονται µε ταχύτατους ρυθµούς µε αποτέλεσµα 

το χρέος και το αφανές χρέος να διογκώνονται σε υψηλά επίπεδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   ∆απάνες Προβολών    ΙΝΕ ΓΣΕΕ   2003-2007 
 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα νέα κράτη µέλη αποτελεί νέα 

πρόκληση για την Ελληνική οικονοµία αλλά και την επιλογή µιας µακράς 

ανάπτυξης για ολόκληρη την Ευρωζώνη.  Απαιτείται να είναι πολιτικά , 

οικονοµικά και κοινωνικά συντεταγµένη προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο 

το κοινωνικό κεκτηµένο και το Ευρωπαϊκό µοντέλο, υποµονεύοντας την 

αλληλεγγύη και τη συνοχή στο εσωτερικό της ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 

πραγµατοποιηθεί οι έρευνες που θα ασχοληθούµε σε αυτό το σηµείο του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ (2003,2007) όπου η βασική και η κεντρική επιδίωξη αφορά την 

ελληνική οικονοµία. Αναφέροντας τις βασικές εξελίξεις που συντελούνται τα 

τελευταία χρόνια αλλά και τις πιθανές εξελίξεις των επόµενων χρόνων. 

Στο σηµείο αυτό θα δούµε τι απεικονίζουν οι παρακάτω πίνακες στην έρευνα 

που έγινε το 2003 για του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ  και ποιες θα είναι οι εξελίξεις και 

προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 

είναι διαφορετική από τις προβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού η 

συγκεκριµένη προβολή ασχολείται µε τις εισφορές της χώρας και όχι µε τις 

δαπάνες. Επίσης οι αναλογιστές κάνουν διάφορες υποθέσεις µε την αύξηση 

του ΑΕΠ για να µελετήσουν µέχρι ποια χρονική περίοδο µπορεί να αντέξει το 

Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης 

Στο παρακάτω  πίνακα παρατηρούµε το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ στην 

Ελλάδα έως το 2002 και προβλέπει τι θα γίνει το 2003 και 2004. Απο το 1994 

και για τα επόµενα 9 χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ είναι συνεχόµενη και µε 

σταθερές αυξητικές τάσεις όπως παρατηρούµε ακριβώς από κάτω. 
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∆ιάγραµµα 4.1 Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ στην Ελλάδα(%)1992-2002 
και πρόβλεψη για το 2003-2004 

 

 

 

Στη συνέχεια βλέπουµε την αύξηση του ΑΕΠ για το έτος 2002 της Ελλάδος σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση µε 

ρυθµό ανάπτυξης 4% και είναι πίσω από την Ιρλανδία η οποία έχει 6% ρυθµό 

ανάπτυξης. 
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∆ιάγραµµα 4.2 Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2002.Ετήσιος ρυθµός 
µεταβολής % 

 

 

 

 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει  την πραγµατική αύξηση της 

παραγωγικότητας της Ελλάδος σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαικές  χώρες 

της ΟΝΕ.Η Ελλάδα και σε αυτό το πίνακα κατέχει τη δεύτερη θέση µε ετήσιο 

ποσοστό 3,2%.Η Ιρλανδία έχει το µεγαλύτερο ποσοστό µε ετήσιο ρυθµό 

ανάπτυξης 3,8%  
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∆ιάγραµµα 4.3 Η αύξηση της παραγωγικότητας 1996-2002.Μέσος 
ετήσιος ρυθµός µεταβολής % 
 

 

 

 

Η άνοδος του ΑΕΠ των ετών 1996 εως και 2003 σηµατοδοτεί πιθανότατα µία 

µονιµότερη αλλαγή στους ρυθµούς ανάπτυξης της παραγωγικότητας και 

συνεχώς συγκλίνει τη ψαλίδα σε σχέση µε τις Βόρειες αναπτυγµένες χώρες της 

Ευρώπης σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες . Αυτό που ισχυε το 2003,τη 

χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα δεν ισχύει στη σηµερινή 

περίοδο. Η χώρα µας διανύει το τρίτο συνεχόµενο έτος ύφεσης µε πολύ 

σηµαντική πτώση του ΑΕΠ 

 

Στο σηµείο αυτό προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την  αναµενόµενη εξέλιξη 

της οικονοµικής βιωσιµότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αποδίδουν τα  παρακάτω 

διαγράµµατα. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε το 2007 για το λογαριασµό της 

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ . Με βασική προϋπόθεση  την επακριβή εφαρµογή και τήρηση των 
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ρυθµίσεων του Ν. 3029/2002 και κυρίως των αναφεροµένων στην ετήσια 

χρηµατοδότηση (1% του ΑΕΠ) του Ιδρύµατος, µε δεδοµένη εισπραξιµότητα 

100% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένων και εργοδοτών.. 

Αναλυτικότερα, κατά τη διενέργεια των αναλογιστικών αυτών προσεγγίσεων, 

έχουν συνδυασθεί ποικίλα σενάρια: 

• εναλλακτικών ετήσιων ρυθµών ανάπτυξης (αυξήσεων του ΑΕΠ) 3% η 
4% η 5%, 

• εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης (µε η χωρίς τη συµµετοχή του 
Κράτους), 

• εναλλακτικών ηλικιών συνταξιοδότησης 61, 62, 63, 64 ή 65 έτη ηλικίας. 
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∆ιάγραµµα 4.4 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 61 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 61ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2023 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2022, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.5 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 62 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 62ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2024 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει µέχρι το 2023, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.6 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 63 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 63ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2024 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπρακτική ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.7 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 64 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 64ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το  έτος 2026 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο πριν από  το έτος  2025 και τέλος µε 

ετήσια ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την 

προϋπόθεση ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 

100%. 
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∆ιάγραµµα 4.8 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 65 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 65ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πριν από το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2025 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2024, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 

Η αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε αφορά τα έσοδα του 

ασφαλιστικού συστήµατος και µέχρι ποια χρονιά µπορεί να αντέξει το 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Παρατηρούµε ότι παρόλο που συνεχώς 

αυξάνει το ΑΕΠ µε βάση την υπόθεση των αναλογιστών, συµπεραίνουµε ότι 

όσο πιο µεγάλη η αύξηση του ΑΕΠ  τόσο πιο λίγο µπορεί να αντέξει το 
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σύστηµα. Αυτό γίνεται διότι οι εισφορές που έχουν συσσωρευτεί όλα τα 

χρόνια του εργάσιµου βίου είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδα για συντάξεις. Ο 

νόµος του 1992 που αφορούσε τα άτοµα που αποχωρούσαν από την αγορά 

εργασίας , προέβλεπε  τη δυνατότητα να λαµβάνουν σύνταξη το µέσο όρο των 

τελευταίων τριών ετών. Εφόσον υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, σηµατοδοτεί και 

αύξηση της παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα αύξηση των µισθών. 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα µας δείχνει τον αριθµο των συνταξιοδοτήσεων  ανά 

έτος που βοηθάει την αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε. 

∆ιάγραµµα 4.9 Αριθµός συνταξιοδοτήσεων Ανά έτος 

 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
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Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη πορεία των µισθών των ατόµων που είναι 

ασφαλισµένοι στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης.Η πορεία όλων των 

παρακάτων οµάδων είναι ανοδική. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.10 Κατανοµή Μέσου Μηνιαίου Μισθού Ανά Ηλικία και 
Φύλο 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 

 S Λ 

 

 

Γνωρίζουµε ότι η αύξηση της απασχόλησης και ο περιορισµός της 

ανασφάλιστης εργασίας ενισχύουν την οικονοµική βιωσιµότητα του 

συστήµατος ασφάλισης , στη συγκεκριµένη περίπτωση της κοινωνικής 

ασφάλισης αφού το Ελληνικό σύστηµα όπως αναφέραµε πιο πάνω είναι 

διανεµητικό . ∆ηλαδή  αυξάνουν τις  εισφορές και τις  εισροές του ενώ 

παράλληλα  βελτιώνουν τη σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους. Ένας 

άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι η   βελτίωση των µισθών και των αµοιβών 
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οι οποίοι οδηγούν σε βελτιώσεις των ετήσιων εισροών του συστήµατος. Οι 

γενικές αυτές αρχές ισχύουν, απολύτως, σε οποιοδήποτε σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση, ότι  το σύστηµα αυτό έχει δοµηθεί σωστά. 

 

 

 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2003,2007) ΚΑΙ 
ΤΩΝ AGEING REPORT (2009,2012) 
 

Οι προβολές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  έχουν πραγµατοποιήθει σε  προγενέστερα χρόνια 

απ’ ότι οι προβολές του Ageing Report . Ένα κοινό σηµείο σε αυτές τις 

προβολές  είναι η µεταβολή του δηµογραφικού δείκτη εξάρτησης από το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού µε αποτέλεσµα την συνεχή αύξηση 

του ποσοστού των ηλικιωµένων. 

Οι προβολές αυτές διαφέρουν ως προν τη µεθοδολογία της ανάλυσης τους.Οι 

προβολές της Ευρωπαικης Ένωσης µελετούν και εξετάζουν τις προβολές των 

δαπανών ενώ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µελετούν τα έσοδα στο σύστηµα ασφάλισηςΜία 

µεγάλη διαφορά που παρατηρούµε είναι ότι οι έρευνες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µε βάση 

την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας που είχε ήδη 

πραγµατοποιηθεί τα προηγούµενα χρόνια , έδειχναν ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ 

θα συνεχιζόταν και τα επόµενα χρόνια αλλά ίσως µε µικρότερο ρυθµό 

ανάπτυξης.Επίσης οι προβολές του Αgeing Report του 2009 έδειχναν ακριβώς 

το ίδιο γεγονός,δηλαδή µικρή αύξηση του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας.Η 

κρίση όµως που έχει δηµιουργηθεί στην ευρύτατη περιοχή της Ευρωζώνης έχει 

αλλάξει αρκετά τους ρυθµούς ανάπτυξης αρκετών χωρών 

συµπεριλαµβάνοντας και ην Ελλάδα.Η προπαρασκευαστική έρευνα του 

Ageing Report  του 2012 αφού είναι και η  πιο πρόσφατη αποτυπώνει αυτή την 

ύφεση όχι µόνο του Ελληνικού Κράτους αλλά στο µέσο όρο του συνόλου της 

Ευρωζώνης. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ    5 . Συµπεράσµατα 

 
Όλο και περισσότερες έρευνες , µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι τάσεις αύξησης των 

ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και 

την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης, Γονιµότητα και 

Μετανάστευση) . Οι προβολές που χρησιµοποιήθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια είχαν ως στόχο να µελετήσουµε και να αναλύσουµε το πρόβληµα 

που δηµιουργείται από το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι έρευνες 

αυτές έγιναν σε  προγενέστερα χρόνια, οπότε τα συµπεράσµατα που 

προσπαθήσαµε να εξάγουµε είναι πολύ πιθανό να περιέχουν και αρκετή 

ποσότητα αισιοδοξία αφού τα τελευταία δύο έτη παρατηρείται µία ύφεση της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. 

Οι δηµογραφικές εξελίξεις δηλαδή µεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε συνδυασµό 

µε το χαµηλό δείκτη γονιµότητας θα οδηγήσουν σε σηµαντική άνοδο του 

δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων ( το ποσοστό των ατόµων άνω των 65 ετών ως 

προς τον πληθυσµό σε ηλικία απασχόλησης) σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει σηµαντικά τις δαπάνες για 

συντάξεις και υγεία και θα περιορίσει τον αριθµό εκείνων που καταβάλλουν 

εισφορές. Ο βαθµός στον οποίο οι συνέπειες αυτές θα επηρεάσουν το βιοτικό 

επίπεδο στις επιµέρους χώρες θα εξαρτηθεί τόσο από τις αρχικές 

δηµοσιονοµικές τους επιδόσεις όσο και από τις προσπάθειες που γίνονται για 

την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 

του πληθυσµού, καθώς και για τον εξορθολογισµό των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσµού θα είναι 

εντονότερες, µεταξύ άλλων και επειδή ο λόγος του δηµόσιου χρέους προς το 

ΑΕΠ βρίσκεται σήµερα σε πολύ υψηλό επίπεδο 
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   Οι δηµογραφικές εξελίξεις καθορίζουν µια σειρά οικονοµικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού, όπως το µέγεθος της αγοράς εργασίας του 

µέλλοντος που έχει σχέση µε το ύψος χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών 

συστηµάτων και ο αριθµός µελλοντικών συνταξιούχων που έχει άµεση σχέση 

µε το ύψος της δαπάνης  για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά 

και άλλων που συνδέονται µε τη γήρανση, όπως παροχών υγείας και 

φροντίδας. Με δεδοµένο το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού, θα  

πρέπει να εξετάσουµε τις διάφορες  επιπτώσεις στα δηµοσιονοµικά-

µακροοικονοµικά  µεγέθη από τις οποίες  θα εξαρτηθεί σε ποιο  βαθµό και µε 

ποιο τρόπο θα ανταποκριθεί ο  δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας στην αυξηµένη 

ζήτηση για παροχές,. Επίσης σε ποιο βαθµό θα µπορέσει να καλύψει τις  

ανάγκες των συνταξιούχων. 

Η γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί ή µάλλον καλυτέρα διογκώνει τα 

προβλήµατα στα διάφορα συστήµατα ασφάλισης είτε αυτά είναι δηµόσια είτε 

αυτά είναι ιδιωτικά. Στο κεφάλαιο 1 γίνετε εκτενέστερη αναφορά για τις δοµές 

και τις διαφορές µεταξύ της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Σε 

πρώτη µατιά µπορούµε να πούµε ότι η ιδιωτική ασφάλιση φαίνεται να αντιδρά 

καλυτέρα στο φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού σε µικροοικονοµικέ 

επίπεδο αλλά δεν ισχύει το ίδιο σε µακροχρόνιο επίπεδο αφού ο βασικός της 

άξονας είναι η κεφαλαιοποίηση των εισφορών /ασφαλίστρων  για την  

πληρωµή της σύνταξης όταν φτάσουν στο έτος συνταξιοδότησης. Αντιθέτως 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η γήρανση του πληθυσµού επηρεάζει σε πολύ 

µεγάλο βαθµό την κοινωνική ασφάλιση αφού υπάρχει σχέση αλληλεγγύης 

µεταξύ των γενεών. Σε αυτό λοιπόν το σηµείο δίνεται η απάντηση στο 

ερώτηµα που θέσαµε παραπάνω, δηλάδη να υπάρξει µία µετατόπιση από το 

δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα.  

Το µεγάλο ζήτηµα λοιπόν που δηµιουργείται είναι αν πρέπει να υπάρξει 

µία πλήρη µετατόπιση του συστήµατος ; 

Στο σηµείο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε κάποιους µύθους που έχει παραθέσει ο 

Νicholas Barr στο βιβλίο του The Welfare State As Piggy Bank (2001) που 
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προσπαθεί εµµέσως να απαντήσει στο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού 

αν συνίσταται στην µετατροπή του υπάρχοντος κρατικού-διανεµητικού 

συστήµατος συντάξεων σε ιδιωτικό-κεφαλαιοποιητικό.  

Ο Νicholas Barr αναφέρει ότι αν ένα σύστηµα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στα 

κίνητρα εργασίας ή αντίστοιχα προσφέρει  κίνητρα για πρώιµη 

συνταξιοδότηση δεν έχει σχέση µε την κεφαλαιοποίηση. Το Σουηδικό 

σύστηµα το οποίο είναι διανεµητικό διατηρεί όλα τα κίνητρα για παραµονή 

εργασίας και αντιθέτως υπάρχουν πολλά κεφαλαιοποιητικά συστήµατα τα 

οποία εµπεριέχουν κίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης. Άρα σηµασία έχει πως 

λειτουργεί το σύστηµα και τι πιστεύουν οι ασφαλισµένοι, δηλαδή πως 

ανταποκρίνεται στους ασφαλισµένους το κάθε σύστηµα είτε αυτό είναι 

διανεµητικό είτε κεφαλαιοποιητικό. Βασικός στόχος κάθε συστήµατος είναι να 

δώσει σηµασία στην οικονοµική ευηµερία δηλαδή ότι είναι πιθανό η 

περισσότερη εργασία να αποτιµάται σε όρους ευηµερίας .  

Επίσης ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι πολλά ιδιωτικά συστήµατα 

συντάξεων έχουν καταστραφεί από κυβερνητικές πράξεις ή πολιτικών 

αδρανειών (π.χ. τα αποτελέσµατα του υπερπληθωρισµού στη Λατινική 

Αµερική αλλά και στην Ευρώπη πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο).  Οι 

πολιτικοί δεν είναι οι µόνοι που προσφέρουν υποσχέσεις που δεν µπορούν να 

εκπληρώσουν. Σε κάθε σύστηµα λοιπόν είτε αυτό είναι διανεµητικό είτε 

κεφαλαιοποιητικό ο ρόλος του κράτους είναι εξαιρετικά σηµαντικός για την 

εξασφάλιση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Η αλλαγή του συστήµατος 

δεν είναι πανάκεια. 

Η γήρανση του πληθυσµού είτε σε κεφαλαιοποιητικά είτε σε διανεµητικά 

συστήµατα µειώνει αναποφευκτα το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού και 

εποµένως θέτει σε αµφιβολία τη γενική ανάπτυξη. Γίνεται αντιληπτό ότι τα 

συστήµατα ασφάλισης θα πρέπει να να προσαρµοστούν για να ανατραπούν οι 

αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού. 
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Η αντιµετώπιση  της γήρανσης του πληθυσµού για τη διατήρηση των δαπανών 

της κάθε χώρας προϋποθέτει µία σειρά  µεταρρυθµίσεων και τη πιστή τήρηση 

τους. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες περιλαµβάνουν την εισαγωγή στα 

συστήµατα στοιχείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, τον περιορισµό της 

πρόωρης συνταξιοδότησης, την αύξηση του αριθµού των ετών για τον 

υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται το 

ποσοστό αναπλήρωσης και τις µεταβολές στον τρόπο αναπροσαρµογής των 

συντάξεων. Οι µεταρρυθµίσεις είναι συνήθως δυσκολότερες σε χώρες όπου οι 

παράµετροι των συστηµάτων συνταξιοδότησης θεσπίστηκαν σε εποχές που το 

προσδόκιµο ζωής ήταν πολύ χαµηλότερο. Η µετάβαση ενός µέρους ασφάλισης  

από τα διανεµητικά στα κεφαλαιοποιητικά σε συνδυασµό µε τις απαραίτητες 

και αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θα συµβάλουν στις προσπάθειες των χωρών για 

τη διατήρηση του χρέους σε διαχειρίσιµα επίπεδα.                                           

Συνοψίζοντας , όλες αυτές οι προσαρµογές αφορούν τη συµµετοχή του 

εργατικού δυναµικού , δηλαδή να δουλεύουν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

από το ποσοστό του πληθυσµού και να δωθεί µεγαλύτερη έµφαση στη 

παραγωγικότητα. 

Κρίσιµη Ερώτηση « Πως ανταποκρινόµαστε στις 
προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσµού» 

 

   Από µακροοικονοµική σκοπιά  της θεωρίας και της ανάλυσης  παρατηρούµε 

ότι το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι καθόλου ένα ζήτηµα 

αµελητέο και θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβληµα στην  καταβολή των 

συντάξεων στις επόµενες γενιές αν δεν παρθούν γενναίες αποφάσεις . Η 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών µας αποτελεί έναν 

από τους βασικούς παράγοντες της στρατηγικής µας για την έξοδο από την 

κρίση . Πρέπει να χαραχθούν σαφείς στρατηγικές για την περίοδο που θα 

ακολουθήσει την κρίση, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των 

µέτρων στήριξης βραχυπρόθεσµα έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι  συνθήκες 
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για µια βιώσιµη και ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη στο µέλλον . Το θέµα 

αυτό από µικροοικονοµική πλευράς δηµιουργεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας» 

για παρεµβάσεις σε βραχυπρόθεσµο χρόνο, όπου είναι απαραίτητο να γίνουν 

άµεσα κάποιες προσαρµογές και κάποιες µεταρρυθµίσεις. Όπως 

• Περισσότεροι εργαζόµενοι 

     Αυτό που απαιτείται  είναι περισσότεροι εργαζόµενοι αφού η δηµογραφία 

επηρεάζει άµεσα το δείκτη εξάρτησης. Ο οικονοµικός δείκτης εξαρτάται από 

τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Οπότε µία αύξηση της 

συµµετοχής  στην αγορά εργασίας µπορεί εύκολα να αντισταθµίσει δυσµενείς 

δηµογραφικές εξελίξεις. 

• Μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι 

  Έχει παρατηρηθεί ότι η µέση ηλικίας  αποχώρησης από την εργασία 

µειώνεται συστηµατικά από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80,παρόλο που 

υπάρχουν µικρές αυξήσεις των ελάχιστων ορίων συνταξιοδότησης της 

περιόδου 1990-92.Η µείωση της µέσης ηλικίας αποχώρησης από την εργασία 

οφείλεται τόσο σε παράγοντες προσφοράς ( όρια ηλικίας , έλλειψη σταδιακής 

συνταξιοδότησης ) αλλά και  της ζήτησης εργασίας . 

 

• Μετανάστες 

Το µεγάλο κύµα µετανάστευσης έπαιξε σηµαντικό ρόλο στις δεκαετίες που 

πέρασαν. Το µεταναστευτικό απόθεµα των γειτονικών χωρών περιορίζεται µε 

αποτέλεσµα να γίνονται εµφανή τα όρια αξιοποίησης αυτού του παράγοντα ως 

στρατηγική επίλυση του ασφαλιστικού. 

 

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
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Στο συγκεκριµένο στάδιο θα εξετάσουµε πως  από τους λιγότερους αυριανούς 

εργαζόµενους  θα είναι σε θέση να αυξήσουν τη παραγωγικότητα τους έτσι  

ώστε να  µπορέσουν να στηρίξουν τους πολυπληθέστερους συνταξιούχους. 

Ένας τρόπος είναι η αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου κατά κεφαλή 

εργαζοµένου µέσω επενδύσεων. Θα µπορούσαµε να πούµε µία τάση προς 

αποταµίευση. Ένας άλλος τρόπος είναι η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

µέσω της αναδιάρθρωσης και της συνεχώς εκπαίδευσης έτσι  ώστε η 

αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης να έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής. Οι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

εργασιακού βίου. Εδώ τίθεται µια µικρή παραβολή που έχει να κάνει σχέση µε 

το πως δουλεύουµε και όχι µε το πόσο. Τέλος τα συστήµατα ασφάλισης πρέπει 

να ενισχύουν τη προσαρµοστικότητα που έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής των εργαζοµένων.  

 

 

• Καλύτερη κατανοµή των βαρών 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα διάφορα συνταξιοδοτικά συστήµατα έχουν διάφορες 

ανισότητες µεταξύ των  ατόµων που είναι ασφαλισµένα σε ένα οργανωµένο 

κοινωνικό σύστηµα. Μία εµφανή ανισότητα για παράδειγµα είναι η πρόωρη 

συνταξιοδότηση ορισµένων κοινωνικών οµάδων. Το αποτέλεσµα αυτής της 

ανισότητας  είναι παρά πολύ αρνητική αφού αυξάνει τα έξοδα ενός 

συνταξιοδοτικού συστήµατος  εις βάρος των παραγωγικών µονάδων. Οπότε 

απαιτείται µία βελτίωση της κατανοµής των βαρών  µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της παραγωγής. .  

Η αναβολή της εφαρµογής πολιτικών  µεταρρυθµίσεων όπως η διασφάλιση της 

βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος, η εξυγίανση των δηµόσιων 

οικονοµικών, η ενίσχυση της απασχόλησης για την αντιµετώπιση των 
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συνεπειών της γήρανσης του πληθυσµού µεταθέτει και επιδεινώνει το 

πρόβληµα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι επόµενες γενεές. 
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     Στη παρούσα µελέτη εξετάζουµε το µακροοικονοµικό θέµα του συστήµατος 

συντάξεων και της γήρανσης του πληθυσµού. Στόχος µας είναι να εξετάσουµε 

το σύστηµα των συντάξεων στην Ελλάδα σε πρώτη φάση και έπειτα σε ένα 

γενικότερο Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο πλαίσιο. Επιπλέον µελετάµε την 

επίδραση της γήρανσης  ή της  αύξησης του προσδόκιµου ορίου ζωής στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα, αν δηµιουργεί ελλείµµατα; Ποια είναι η 

δηµοσιονοµική οπτική της επίδρασης της γήρανσης του πληθυσµού στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα; Και πως θα συνείσφερε  µετατόπιση του από το 

αµιγώς κρατικό προς µεικτά συστήµατα ασφάλισης 
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                                             ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις µέρες µας ο κόσµος οδηγείται προς ένα πρωτοφανές , παγκόσµιο , χάσµα 

γενεών όπου η µέση ηλικία έχει µία συνεχή αυξητική τάση κυρίως στις 

αναπτυγµένες χώρες, γεγονός που ανατρέπει τη συνολική εικόνα ολόκληρου 

του πλανήτη όπως ήδη ξέραµε µέχρι σήµερα . ∆ηµιουργεί τεράστιες πιέσεις 

στην παγκόσµια οικονοµία και επιβάλλει νέα δεδοµένα στο γεωπολιτικό χάρτη 

. Στον ανεπτυγµένο κόσµο οι γεννήσεις είναι λιγότερες σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια , οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια αφού έχει 

αυξηθεί  σηµαντικά το προσδόκιµο όριο ζωής και τα προγράµµατα κοινωνικής 

προστασίας που έχουν σχεδιαστεί στο παρελθόν έχουν άλλα δεδοµένα µε άλλη 

πληθυσµιακή κάλυψη και οικονοµική κατανοµή µε αποτέλεσµα να αδυνατούν 

σήµερα να στηρίξουν τις ανάγκες της κοινωνίας. 

  Όλο και περισσότερες έρευνες µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Οι τάσεις αύξησης 

των ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν 

και την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα 

και Μετανάστευση) . Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία συστηµατική 

εξέταση των µακροχρόνιων προοπτικών για βασικές κοινωνικοασφαλιστικές 

παραµέτρους , όπως το εργατικό δυναµικό και οι συνταξιούχοι . Με βάση τις 
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εναλλακτικές υποθέσεις για τις πιθανές εξελίξεις στα σχετικά µεγέθη , 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι η σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους µε 

βεβαιότητα  θα τείνει να µεταβληθεί επί το δυσµενέστερον. 

Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεπέκταση της Παγκόσµιας 

Οικονοµίας είναι η διαφύλαξη της διατήρησης  των δηµόσιων οικονοµικών . 

Το βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των 

ηλικιωµένων γι αυτό και η διατήρηση του προϋποθέτει κάποιες αναγκαίες 

µεταρρυθµίσεις . Θα πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατήρηση των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία  χρόνια. 

 Στο κεφάλαιο ένα δίνουµε µία θεωρητική προσέγγιση για τον ορισµό της 

ασφάλισης , της κοινωνικής και ιδιωτικής , µία προσέγγιση για τη γήρανση του 

πληθυσµού και το αφανές χρέος που δηµιουργεί . Στο κεφάλαιο δύο 

προσπαθούµε να µελετήσουµε την απήχηση που έχει στο Ελληνικό 

συνταξιοδοτικό σύστηµα  το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού και την 

σχέση σύνδεσης του Αφανούς µε το ∆ηµόσιο Ελληνικό χρέος . Στο κεφάλαιο 

τρία παρουσιάζουµε και αναλύουµε τις δαπάνες προβόλων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση .  Στο κεφάλαιο τέσσερα θα 

προσπαθήσουµε να αναλύσουµε και να εξηγήσουµε τις προβολές του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ από την πλευρά των εισφορών και πόσο µπορεί να αντέξει το σύστηµα 

ασφάλισης µε ορισµένες υποθέσεις . Στο κεφάλαιο πέντε θα αναφέρουµε τα 

συµπεράσµατα µας ,  για το πώς ανταποκρινόµαστε στις προκλήσεις της 

γήρανσης του πληθυσµού και αν θα µας συνείσφερε µία πλήρη µετατόπιση του 

ασφαλιστικού συστήµατος από τα αµιγώς κρατικά σε κεφαλαιοποιητικά .  

Τέλος θα αναφέρουµε κάποιες αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα δίνουν 

κίνητρα για εργασία ανεξαρτήτως του συστήµατος που έχει η κάθε χώρα. 
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          ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1. Πυλώνες Ασφάλισης – θεωρητική προσέγγιση 
 

1.1.1  Τι είναι Ασφάλιση ;∆οµή και διάρθρωση του ασφαλιστικού 
συστήµατος 

  Η έννοια της ασφάλισης είναι πάρα πολύ σηµαντική και υψίστης 

σηµάσια,αφου δίνεται η δυνατότητα σε ένα άτοµο ή σε ένα  νοικοκυριό να  

έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει διάφορους κινδύνους  που µπορούν να 

παρουσιαστούν σε βραχυπρόθεσµους αλλά κυρίως σε µεταγενέστερους 

χρόνους. Η αβεβαιότητα αυτή έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να 

κατευθύνονται  σε ένα οργανωµένο σύστηµα ασφάλισης. Τέτοιοι κίνδυνοι 

µπορεί να είναι η παύση εργασίας λόγω γήρατος,απόλυσης, ασθένειας ή 

αναπηρίας, ο θάνατος, η ασθένεια ή ο τραυµατισµός, η απώλεια προσωπικών 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λόγω κλοπής ή πυρκαγιάς), ή γενικά η εµφάνιση 

αστικών ευθυνών απέναντι σε τρίτους.Η ανάγκη για µείωση των µελλοντικών  

κινδύνων εµφανίζεται συγχρόνως για τα µέλη µίας κοινωνίας, αν και οι 

κίνδυνοι δεν γίνονται πραγµατικότητα για όλους, ή µε την ίδια συχνότητα ή 

την ίδια στιγµή. Σε συλλογικό επίπεδο µπορούµε να αντιληφθούµε την 

αβεβαιότητα ως µια εξωτερική κοινωνική επιβάρυνση, την οποία, µε τη 

δηµιουργία ενός ασφαλιστικού συστήµατος, τα άτοµα περιορίζουν µέσω της 

εσωτερικοποιήση της. 

   Η βασική δοµή ενός ασφαλιστικού συστήµατος για παροχή συντάξεων 

περιλαµβάνει πολλά και διάφορα χαρακτηριστικά, τα οποία διαµορφώνουν τη 

συνολική του εικόνα . Κεντρικός ρόλος σε  όλα τα ασφαλιστικά συστήµατα 

µπορούµε να πούµε ότι είναι η διοίκηση του συστήµατος, η οποία λαµβάνει τις 

αποφάσεις σχετικά µε τους όρους που συµµετέχουν σε αυτό οι ασφαλισµένοι 

και οι δικαιούχοι, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές/ασφάλιστρα και λαµβάνουν 

παροχές .Τα χρήµατα αυτά που συσσωρεύονται από τα ασφάλιστρα/εισφορές η 

κεντρική διοίκηση τα αναθέτει σε έναν ειδικό χειριστή ο οποίος µπορεί να 

λειτουργεί είτε εσωτερικά στο φορέα ή να είναι εξωτερικός (outsourcing). 
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1.1.2 Θεωρία Κοινωνικής-Ιδιωτικής Ασφάλισης , διάκριση µεταξύ 
συστηµάτων Ασφάλισης και η κύρια διάκριση στους Βασικούς 
Πυλώνες. 

 

   Η ασφάλιση διαχωρίζεται κυρίως σε δύο µορφές ,την ιδιωτική και την 

κοινωνική . Για τον ασφαλισµένο η ιδιωτική και η κοινωνική ασφάλιση 

αποτελούν την ίδια λειτουργία ,δηλαδή πληρώνει εισφορές/ασφάλιστρα για να 

έχει το δικαίωµα στο άµεσο µέλλον να εισπράξει τη σύνταξη του .Όταν θα 

φτάσει στο χρονικό σηµείο της συνταξιοδότησης θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον µία κύρια πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη των αναγκών 

του. 

  Η ιδιωτική ασφάλιση αν ακολουθεί τη κεφαλαιοποιητική σχέση λειτουργεί 

όπως η ατοµική αποταµίευση .Η πληρωµή των συντάξεων βασίζεται στην 

απόδοση του κεφαλαίου που δηµιουργείται από τις εισφορές που έχουν 

δηµιουργηθεί από τα εργασιακά χρόνια .Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αυστηρώς 

ανταποδοτική, ενώ το ύψος των συντάξεων τίθεται σε κίνδυνο από παράγοντες 

που µειώνουν την απόδοση του κεφαλαίου ,το πληθωρισµό και την απόδοση 

της οικονοµίας(συµπεριλαµβανόµενης εµµέσως και της δηµογραφίας). 

    Η κοινωνική ασφάλιση που ακολουθεί το διανεµητικό τρόπο  έχει ως βάση 

την αλληλεγγύη των γενεών .Η πληρωµή των εκάστοτε συνταξιούχων γίνεται 

από τις εισφορές των εκάστοτε εργαζοµένων .Μπορούµε λοιπόν να 

καταλάβουµε ότι ο τρόπος σύνδεσης τους είναι  έµµεσος .Αφού υπάρχει η 

σύνδεση αυτή µεταξύ των γενεών είναι ορατός ο κίνδυνος που δηµιουργείται 

στην αποπληρωµή των συντάξεων .Τα έσοδα λοιπόν εξαρτώνται από τον 

αριθµό των εργαζοµένων και το ποσό των εισφορών που καταβάλουν κατά την 

εργασιακή τους εποχή . Αντιθέτως τα έξοδα έχουν άµεση σχέση µε τον αριθµό 

των συνταξιούχων για τη καταβολή των συντάξεων και των κοινωνικών 

παροχών . Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται όταν υπάρχει ανισότητα µεταξύ 

των εσόδων και των εξόδων . Όταν το αθροισµάτων εξόδων είναι µεγαλύτερο 

από το άθροισµα των εσόδων υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα. 
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    Τα είδη των συντάξεων κατατάσσονται συνήθως σε τρείς πυλώνες , αφού σε 

συστήµατα πολλαπλών πυλώνων το εισόδηµα κάποιου που έχει αποχωρήσει 

από την εργασία µπορεί να  περιέχει όλων των ειδών τις συντάξεις . Η 

διάκριση των πυλώνων έχει ως εξής : (Τήνιος (2010),Καραβίτης (2011),) 

• 1ος πυλώνας:∆ηµόσιες συντάξεις 

  Συνήθως αναφέρεται ως σύστηµα δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης. 

Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι συντάξεις χρηµατοδοτούνται από 

εισφορές που πληρώνονται  στην ίδια χρονική περίοδο. Πρόκειται, δηλαδή, για 

ένα διανεµητικό σύστηµα (unfunded ή pay-as-you-go system-PAYG), µε την 

έννοια ότι η παρούσα γενεά εργαζοµένων χρηµατοδοτεί παρελθούσες γενεές 

(αλληλεγγύη γενεών). Η συµµετοχή στο σύστηµα κατά κανόνα είναι 

υποχρεωτική, συνήθως µέσω της νοµοθεσίας. Οι εισφορές είναι συνήθως 

συνάρτηση του ύψους των αποδοχών. Οι παροχές του συστήµατος, οι οποίες 

έχουν τη µορφή τακτικών καταβολών σύνταξης ή/και εφ’ άπαξ πληρωµής, 

είναι εγγυηµένες από το δηµόσιο και συνήθως προκαθορισµένες, υπό την 

έννοια ότι ορίζεται κάποιο ποσό είτε ως απόλυτο µέγεθος, είτε σε σχέση µε 

κάποιο µέγεθος αναφοράς (για παράδειγµα, οι αποδοχές, τα έτη ασφάλισης 

κ.α. 

• 2ος πυλώνας: Συλλογικές ( επαγγελµατικές) συντάξεις 

     Ο δεύτερος πυλώνας περιλαµβάνει κυρίως συλλογικά συνταξιοδοτικά 

σχήµατα, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελµατικές τάξεις ή οµάδες 

εργαζοµένων µε  κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. απασχολούνται στον ίδιο φορέα ή 

στην ίδια επιχείρηση). Υπ’ αυτή την έννοια την έννοια, Επαγγελµατικά Ταµεία 

µπορούν να συσταθούν από επαγγελµατικές ή συνδικαλιστικές ενώσεις ή/και 

εργοδότες, µεµονωµένους ή σε οµάδες (π.χ. σε κλαδικό επίπεδο). Στα 

Επαγγελµατικά Ταµεία η συµµετοχή µπορεί να είναι υποχρεωτική ή 

προαιρετική µε προκαθορισµένες είτε τις παροχές , είτε τις εισφορές .Όσον 

αφορά  το ύψος τους κατά κανόνα δεν είναι εγγυηµένο και συνήθως εξαρτάται 

από την απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων . Η διοίκηση και η διαχείριση 
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του Ταµείου µπορεί να ασκείται από αυτόνοµα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταµεία, 

ασφαλιστικές εταιρείες ή τις επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούν το Ταµείο. 

Συνοξίζοντας η χρηµατοδότηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι γίνετε µε 

κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.   

 

• 3ος πυλώνας:  Ατοµικές συντάξεις 

 

  Στον τρίτο πυλώνα συνήθως εντάσσονται ατοµικά µακροπρόθεσµα 

αποταµιευτικά προγράµµατα µε σκοπό την παροχή σύνταξης στο µέλλον. Οι 

παροχές του συστήµατος αυτού δεν εξαρτώνται από παραµέτρους της 

απασχόλησης . ∆ηλαδή θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελούν µορφή 

αποταµιεύσης , αφού δεν περιέχεται η έννοια της αλληλεγγύης µεταξύ ατόµων 

και η χρηµατοδότησης γίνονται µε τη µορφή της κεφαλαιοποίησης. 

Η κατηγοριοποίηση των συντάξεων δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος , αφού η 

Παγκόσµια Τράπεζα έχει κάποιες διαφορές από την κατηγοριοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τα Ελληνικά κλαδικά Ταµεία κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης έχουν στοιχεία τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου πυλώνα . 

Αρκετές φορές η κατηγοριοποίηση γίνεται µε βάση του τρόπου 

χρηµατοδότησης και αρκετά συχνά παρατηρούµε διαφωνίες για το που 

κατατάσσεται το κάθε συγκεκριµένο σύστηµα . Στο παρακάτω σχήµα 

µπορούµε να το δούµε πιο αναλυτικά. 
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Σχήµα 1.1 Είδη συνταξιοτικής κάλυψη και πυλώνες 

 

 

     ∆ιανεµητικά και κεφαλαιοποητικά συνταξιοδοτικά συστήµατα 

 

    Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν η κατηγοριοποίηση των συντάξεων σε 

πυλώνες δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος  Τα συστήµατα ιδιωτικής  ασφάλισης 

λειτουργούν ως κεφαλαιοποιητικά συστήµατα σχηµατίζοντας αποθεµατικά από 

τις εισφορές των ασφαλισµένων , οι οποίες θα χρηµατοδοτήσουν  αργότερα τις 

συντάξεις .Στα συνταξιοδοτικά διανεµητικά συστήµατα οι συντάξεις 

χρηµατοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζοµένων και συµβάλουν στη 
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µεταφορά της αγοραστικής δύναµης από τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό 

προς τα µη οικονοµικά ενεργό λόγω ηλικίας , αναπηρίας ή ασθένειας . Τα 

διανεµητικά συστήµατα µπορούµε να πούµε ότι λειτουργούν µε βάση την αρχή 

της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών , που σηµαίνει ότι οι συντάξεις της 

παρούσας γενιάς εργαζοµένων , όταν θα αποχωρήσουν από την αγορά 

εργασίας , θα χρηµατοδοτηθούν από τις εισφορές της επόµενης γενιάς. 

 

1.2.1 Γήρανση του πληθυσµού 

Οι τάσεις αύξησης του σχετικού βάρους των ηλικιωµένων δηµιουργείται 

κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και την κινητήρια δύναµη των 

προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα και Μετανάστευση) . 

(Τήνιος(2010),(2003) 

Αναλυτικά έχουµε: 

1) Προσδόκιµο  Επιβίωσης 

 

   Αναµένεται  να συνεχιστεί την αυξητική του τάση, δηλαδή   όλο και 

περισσότεροι θα ζουν περισσότερα χρόνια , όχι λόγω της µείωσης της 

θνησιµότητας  αλλά λόγω της επιµήκυνσης της ζωής τους . Αυτή η τάση θα 

συνεχιστεί ίσως µε µικρότερη ταχύτητα από ότι ήταν τα τελευταία χρόνια αν 

και κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα συνεχιστεί µε την ίδια ή  και ίσως µε 

µεγάλη ταχύτητα λόγω της τροµερής ανάπτυξης της βιοιατρικής. 

 

2) Γονιµότητα 

 

  Κύρια επίδραση στην δηµογραφία άσκησε η απότοµη πτώση στις γεννήσεις 

µετά το 1980.Τη περίοδο αυτή ο συγκεκριµένος δείκτης βρίσκεται σε πάρα 

πολύ χαµηλά επίπεδα από αυτά που απαιτούνται για την αναπλήρωση του 
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πληθυσµού. Η πτώση αυτή οδηγεί σε παρεπόµενες εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας µετά την δεκαετία του 2000 , αφού τα άτοµα που γεννήθηκαν µετά τη 

µεταστροφή της γεννητικότητας θα αρχίσουν να εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας  µετά το 2010. 

 

 
3) Μετανάστευση 

 

  Η  µετανάστευση εκτός της άµεσης επίπτωσης στο πληθυσµό επηρεάζει και 

την ηλικιακή του δοµή  και εποµένως την δύναµη του για την αύξηση . Η 

πρόβλεψη για το δηµογραφικό θέµα της µετανάστευσης είναι αβέβαιη και 

αρκετά απροσδιόριστη γιατί εξαρτάται από κοινωνικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. 

Το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι µόνο Ελληνικό ή µόνο 

Ευρωπαϊκό αλλά είναι ένα πρόβληµα παγκόσµιας εµβέλειας . Σε όλες τις 

αναπτυγµένες χώρες από καιρό ήταν γνωστό ότι από το 2000 και µετά θα 

έπρεπε να αναµένονται δυσµενείς εξελίξεις . Σηµαντικός παράγοντας που 

συνέβαλε στη γήρανση του πληθυσµού είναι το γνωστό σε όλους µας baby-

boom δηλαδή η αυξηµένη τάση για γέννηση των παιδιών . Η τάση αυτή 

δηµιουργήθηκε αµέσως µετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και µετά τη παύση του 

πολέµου της Κορέας . Η γενιά του Baby boom πλησίασε στη συνταξιοδότηση 

από το 2000 και µετά . Η  δηµογραφική µεταβολή αυτή µειώνει συνεχώς το 

κλάσµα των εργαζόµενων µε των συνταξιούχων αφού ο παρανοµαστής όλο και 

συνεχώς αυξάνεται . Αντίθετα ο αριθµητής έχει τάσεις καθοδικές αφού η 

µείωση της γονιµότητας από το 80 και µετά µειώνει  όλο και περισσότερο τον 

αριθµό του παρανοµαστή . Συνοψίζοντας όλες οι χώρες αντιµετωπίζουν το ίδιο 

πρόβληµα αλλά µε διαφορετική τάση. 
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1.2.2  Τα προβλήµατα που δηµιουργεί η γήρανση του πληθυσµού στο 
σύστηµα ασφάλισης µε αποτέλεσµα την αύξηση του χρέους και 
κυρίως του αφανούς χρέους 

 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να δείξουµε τα διάφορα προβλήµατα που 

δηµιουργεί το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Θα 

χρησιµοποιήσουµε κάποιους δείκτες για να µας βοηθήσουν στην ανάλυση 

τους. 

Η αύξηση του προσδόκιµου ορίου ζωής συνεπάγεται άµµεσα ότι οι 

συνταξιούχοι θα βρίσκονται περισσότερα χρόνια στην ηλικία της απολαβής 

της συντάξης.Ο παρακάτω πίνακας µας δείχνει για άτοµα που είναι ήδη στα 65 

χρόνια ζωής πόσα χρόνια έχουν ακόµα για να ζήσουν. Γίνετε αντιληπτό από το 

1960 και µετά η τάση είναι συνεχώς ανοδική .Οι  ηλικιωµένοι θα ζουν όλο και 

περισσότερα χρόνια . Άντρες και γυναίκες έχουν αυξητικές τάσεις , όπως και 

το σύνολο των χωρών φαίνεται να εµφανίζει ανοδικές τάσεις µε πρωτοποριακή 

πρωτιά τη χώρα της Ιαπωνίας . Οι γυναίκες της Ιαπωνίας µε βάση τη 

συγκεκριµένη προβολή µπορούν να ζήσουν τέσσερα χρόνια περισσότερα από 

τις γυναίκες της Ελλάδος . Παρότι που υπάρχει αύξηση πέντε ετών στις 

Ελληνίδες µπορούµε να υποθέσουµε ότι η αύξηση αυτή µπορεί να είναι και 

µεγαλύτερη αφού βιολογικά αυτό µπορεί να υποστηριχθεί , το ίδιο µπορεί να 

ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες . Όποτε καταλαβαίνουµε ότι αν δεν υπάρχει 

κάποια µεταρρύθµιση για αλλαγή του ορίου συνταξιοδότησης αυτό σηµαίνει 

ότι τα έξοδα στο Κρατικό προϋπολογισµό θα αυξάνονται συνεχώς. 
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Πίνακας 1.1Προσδόκιµο επιβίωσης στην ηλικία των 65 ετών 
1960-2007, Ελλάδα και διεθνείς συγκρίσεις 
 

 Άνδρες Γυναίκες 

 1960 1970 1990 2007 1960 1970 1990 2007 

Ελλάδα 13,4 13,9 15,7 17,4 14,6 15,2 18,0 19,6 

ΗΠΑ* 12,8 13,1 15,1 17,0 15,8 17,0 18,9 20,3 

Ιταλία* 13,4 13,3 15,1 17,9 15,3 16,1 18,8 21,8 

Γαλλία* 12,5 13,0 15,5 18,0 15,6 16,8 19,8 22,3 

Ισ̟ανία 13,2 13,3 15,4 17,8 15,3 16,0 19,0 22,0 

Ια̟ωνία 11,6 12,5 16,2 18,6 14,1 15,3 20,0 23,6 

Πηγή: EPC,Health data (2009) 

 

Στο παρακάτω πίνακα θέλουµε να δείξουµε την αναλογία που ισχύει  ως 

εξέλιξης του δηµογραφικού φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού . Ο 

λόγος είναι ως εξής : στον αριθµητή του κλάσµατος βρίσκονται άτοµα ηλικίας 

65+ και στο παρανοµαστή  βρίσκονται άτοµα ηλικίας από 15 έως 64 ετών . 

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι συγκεκριµένες προβολές έγιναν µέσα στα πλαίσια 

της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. .Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού 

δροµολογήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken το ∆εκέµβριο του 

2001 και κατέληξε σε  κοινά συµφωνηµένους βασικούς στόχους  τους οποίους  

πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα συστήµατα συντάξεων , είτε 

κρατικά είτε ιδιωτικά όλων των Κρατών Μελών . Η κάθε Κυβέρνηση της κάθε 
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χώρας είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του χρέους των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων και η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των µελών 

θα συνείσφερε σε µία πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των δυσκολιών .  Στο 

παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το πρόβληµα αυτό το έχουν 

όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες µε λίγο διαφορετική τάση . Η Ελλάδα µαζί µε την 

Ισπανία φαίνονται να κατέχουν πρωταρχικές θέσεις . Το µέσο όρο της 

Ευρώπης των 27 µελών είναι στο 53%,το µέσο όρο της Ευρώπης των 15 είναι 

στο 51% ενώ  Ελλάδα βρίσκεται στο 57% 

 

Πίνακας 1.2 ∆ηµογραφικός δείκτης εξάρτησης - 2007-2060 
(Άτοµα 65±/άτοµα 15-64) 
 

 2007 2010 2015 2020 2030 2040 2050 2060 

Ισ̟ανία 30% 31% 32% 35% 46% 55% 56% 59% 

Βέλγιο 30% 31% 34% 35% 42% 54% 59% 59% 

∆ανία 26% 26% 28% 31% 38% 42% 44% 46% 

Γερµανία 26% 27% 29% 31% 37% 45% 53% 55% 

Ιρλανδία 26% 28% 32% 34% 37% 41% 42% 47% 

Γαλλία 25% 26% 29% 33% 39% 44% 45% 45% 

Ιταλία 25% 26% 27% 29% 38% 46% 48% 51% 

Κύ̟ρος 25% 26% 32% 37% 44% 45% 47% 49% 

Κάτω Χώρες 24% 24% 26% 27% 34% 46% 59% 59% 

Αυστρία 24% 25% 27% 29% 33% 37% 38% 42% 

Πορτογαλία 23% 25% 29% 32% 38% 43% 41% 43% 

Φινλανδία 21% 23% 27% 31% 40% 47% 46% 47% 

Σουηδία 18% 18% 20% 22% 27% 31% 38% 44% 

Μ. Βρετανία 16% 17% 18% 20% 25% 31% 40% 44% 

Ελλάδα 28% 28% 31% 33% 38% 48% 57% 57% 

Εϋ27 25% 26% 28% 31% 38% 45% 50% 53% 

Ευΐ5 26% 27% 30% 32% 39% 46% 50% 51% 

Πηγή: EPC (2009). 
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Όσον αφορά τον Οικονοµικό ∆είκτη Εξάρτησης δηλαδή ένα µέσο που δείχνει 

την λειτουργία της οικονοµίας είναι η σχέση των ατόµων 65+ στον αριθµητή 

και των απασχολούµενων µεταξύ της ηλικίας 15-64 στο παρανοµαστή . Ο 

δείκτης αυτός είναι υψίστης σηµασίας αφού από ο τρόπος λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας καθορίζει το ποσοστό των ατόµων που είναι στο 

παρανοµαστή ή στον αριθµητή. Για κάθε χώρα τα αποτελέσµατα αυτά έχουν 

µεγάλη διαφορά από τον δηµογραφικό δείκτη εξάρτησης αφού είναι σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι τα κίνητρα για τη παραµονή εργασίας σε κάθε χώρα είναι 

πολύ διαφορετικά . Επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν 

αυτόν το δείκτη είναι οι γυναίκες αφού η διαφορά στο ποσοστό συµµετοχής 

τους στην απασχόληση έχει τη µεγαλύτερη διακύµανση στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έχει παρατηρηθεί στις χώρες της Ε.Ε η καθυστέρηση 

των νέων εργαζοµένων στην αγορά εργασίας είτε επειδή οι ίδιοι επιθυµούν να 

παραµείνουν για περισσότερα χρόνια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε επειδή 

υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας ( ανεργία νέων ). 

 

 Στο παρακάτω πίνακα θα δούµε πως η πορεία του πληθυσµού µεταβάλλει τη 

κατάσταση στο δείκτη εξάρτησης του ασφαλιστικού συστήµατος, δηλαδή τη 

σχέση µεταξύ ασφαλισµένων και συνταξιούχων. ∆ηλαδή πόσοι ασφαλισµένοι 

χρειάζονται για έναν συνταξιούχο. Τα αποτελέσµατα από αυτά που µπορούµε 

να διαπιστώσουµε είναι οδυνηρά κυρίως µετά το 2020 για το σύνολο των 

χωρών  εκτός από τις Βόρειες χώρες( ∆ανία, Ιρλανδία, Σουηδία) και τις κάτω 

Χώρες. Η Ελλάδα φαίνεται να είναι στη πιο δυσµενή θέση αφού για κάθε ένα 

συνταξιούχο θα χρειάζεται έναν ασφαλισµένο  
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Πίνακας 1.3 Ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης, 2007-2060 
(Σχέση ασφαλισµένου/συνταξιούχου) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Ιταλία 67% 65% 66% 76% 90% 94% 95% 

Γερµανία 62% 62% 64% 76% 85% 88% 91% 

Βέλγιο 58% 58% 65% 76% 83% 87% 90% 

Κύ̟ρος 30% 32% 40% 51% 59% 73% 86% 

Γαλλία 55% 58% 64% 73% 78% 79% 80% 

Φινλανδία 56% 57% 66% 74% 74% 75% 78% 

Ισ̟ανία 38% 37% 39% 47% 61% 75% 77% 

Σουηδία 39% 40% 48% 54% 59% 60% 65% 

Ιρλανδία 28% 28% 30% 35% 41% 50% 53% 

∆ανία 47% 49% 57% 57% 57% 53% 50% 

Κάτω Χώρες 30% 30% 35% 39% 42% 41% 42% 

Ελλάδα 57% 56% 59% 70% 86% 99% 102% 

Πηγή: EPC (2009). 

 

 

Ο ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης προκύπτει λοιπόν από το πως το 

ασφαλιστικό σύστηµα και η ασφαλιστική νοµοθεσία της κάθε χώρας 

επηρεάζουν την αγορά εργασίας. ∆ηλαδή πόσοι από τους εργαζοµένους είναι 

ασφαλισµένοι και πληρώνουν εισφορές και πόσοι από τους µη οικονοµικά 

ενεργούς δικαιούνται συνδροµή µέσω των συντάξεων. Η αντιστοίχιση των 
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δικαιωµάτων σε εργαζοµένους στα περισσότερα συστήµατα είναι µία σχετικά 

απλή διαδικασία. Στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης αυτό δεν ισχύει. 

   Στο παρακάτω πίνακα βλέπουµε τις δαπάνες των χωρών ως προϊόν. Οι 

δαπάνες έχουν αυξητική τάση για όλες τις χώρες µε τη διαφορά ότι κάποιες 

έχουν µεγάλες τάσεις και άλλες λιγότερες. Με εξαίρεση τη Σουηδία η οποία 

φαίνεται να ελέγχει το ποσοστό των δαπανών. Η Ελλάδα και σε αυτό το 

πινάκα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό σε αντίθεση µε άλλες χώρες που έχουν το 

ίδιο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού. Εκτός όµως από τις δαπάνες για 

συντάξεις της κάθε χώρας είναι πολύ σηµαντικό να δούµε τι γίνεται µε τη 

πορεία του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Έχει µεγάλη σηµασία αν το ΑΕΠ αυξάνει , 

παραµένει σταθερό ή να έχει τάσεις για µείωση. Το ΑΕΠ έχει άµεση σχέση µε 

τη παραγωγικότητα , οπότε µπορούµε να καταλάβουµε και να υποθέσουµε ότι 

όσο αυξάνει το ΑΕΠ της κάθε χώρας , θα αυξάνουν και τα έσοδα. Στη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην Ελλάδα βλέπουµε µέσω των προβολών να 

αυξάνουν σηµαντικά τα έξοδα και από την άλλη πλευρά η χώρα να έχει για 

τρίτη συνεχόµενη χρονιά µία πολύ σηµαντική πτώση στο ΑΕΠ. Το γεγονός 

αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διόγκωση του προβλήµατος. Το ίδιο παράδειγµα 

που αναφέραµε για την Ελλάδα είναι πιθανόν να συµβαίνει και µε άλλες 

χώρες. 
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 Πίνακας 1.4∆απάνες για συντάξεις δηµόσιου συστήµατος 
2007-2060: Συντονισµένη προβολή  (Ποσοστά του ΑΕΠ) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Μεταβολή 2000-

2050 

Ισ̟ανία 8,4 8,9 9,5 10,8 13,2 15,5 15,1 7,1 

Κύ̟ρος 6,3 6,9 8,9 10,8 12,8 15,5 17,7 9,2 

Βέλγιο 10 10,3 11,8 13,9 14,6 14,7 14,7 4,7 

Ιταλία 14 14 14,1 14,8 15,6 14,7 13,6 0,7 

Γαλλία 13 13,5 13,6 14,2 14,4 14,2 14 1,2 

Αυστρία 12,8 12,7 13 13,8 13,9 14 13,6 1,2 

Πορτογαλία 11,4 11,9 12,4 12,6 12,5 13,3 13,4 1,9 

Φινλανδία 10 10,7 12,6 13,9 13,6 13,3 13,4 3,3 

Γερµανία 10,4 10,2 10,5 11,5 12,1 12,3 12,8 1,9 

Ιρλανδία 5,2 5,5 6,4 7,5 8,7 10,5 11,3 5,3 

Ολλανδία 6,6 6,5 7,8 9,3 10,3 10,3 10,5 3,7 

∆ανία 9,1 9,4 10,6 10,6 10,4 9,6 9,2 0,5 

Σουηδία 9,5 9,6 9,4 9,5 9,4 9 9,4 -0,5 

Μ. Βρετανία 6,6 6,7 6,9 7,6 8 8,1 9,3 1,5 

ΕΛΛΑ∆Α 11,7 11,6 13,2 17,1 21,4 24 24,1 12,3 

Πηγή: OECD (2009, 2001). 

 

 

   Σε αυτό το σηµείο πρέπει να κάνουµε µία αναφορά ότι από µακροοικονοµική 

σκοπιά, θεωρούµε ότι οι συντελεστές µεταβλητότητας παραµένουν σταθεροί 

όπως η ηλικία συνταξιοδότησης . Οι   διάφορες µεταβλητές µπορούν να 
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αλλάξουν µελλοντικά µε την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές  θεωρούνται 

νοµοθετηµένες  Η διαφορά στο παραπάνω πίνακα είναι εντυπωσιακή στο ότι 

κάποιες χώρες όπως η Ιταλία , η Γαλλία που αντιµετωπίζουν σε ίδια επίπεδα το 

πρόβληµα της γήρανση του  πληθυσµού φαίνετε να ελεγχούν σε καλυτέρα 

επίπεδα τα έξοδα για δαπάνες γιατί από το 2000 και µετά έχουν πάρει κάποια 

αναγκαία µέτρα για µεταρρυθµίσεις όπως η αύξηση του ορίου 

συνταξιοδότησης, εξίσωση στα όρια συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών-

γυναικών και σε εξορθολογισµό µεταξύ διαφόρων κλάσεων των διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων. 

 

1.3 Αφανές χρέος 

Με τον όρο αφανές χρέος εννοούµε µαθηµατικά την διαφορά που υπάρχει 

µεταξύ εσόδων και εξόδων, για να το υπολογίσουµε όµως σε κάθε χρονική 

περίοδο θα πρέπει να υπολογίζουµε τη διαφορά των αναµενόµενων εσόδων και 

εξόδων στο µέλλον  στη βάση των σηµερινών συντάξεων και εισφορών. Οπότε 

για κάθε χρόνο σηµειώνουµε τη διαφορά (το τρέχον έλλειµµα  κάθε χρόνο). Το 

ποσό αυτό χρειάζεται µία αναγωγή στο παρόντα χρόνο έτσι ώστε να 

υπολογιστεί σε παρούσα αξία. (Τήνιος (2010),) 

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε πως σχετίζεται το αφάνες χρέος µε το 

κανονικό δηµόσιο χρέος 

Στη παραπάνω ενότητα είδαµε ότι η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού 

αυξάνει σε µεγάλο βαθµό τις συνολικές δαπάνες για τη πληρωµή  των 

συνταξιούχων ,οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντική είναι η επιβάρυνση του 

αφανούς χρέους σε ένα σύστηµα ασφάλισης. Εδώ αυτό πρέπει να πούµε ότι το 

αφανές χρέος δε προσµετράται στο ∆ηµόσιο χρέος που εµφανίζει η κάθε χώρα 

ξεχωριστά. Στο σηµείο αυτό είναι πρέπει να τονίσουµε πόσο επικίνδυνο και 

λεπτό ζήτηµα είναι η µέτρηση του αφανούς χρέους . Οι µετρήσεις αυτές δεν 

είναι συγκεκριµένες και απολύτως τεκµηριωµένες αφού κάνουµε µια σειρά 

υποθέσεις για το µέλλον .Ορισµένες εκτιµήσεις µπορούµε να πούµε ότι είναι 
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σχεδόν ασφαλείς όπως είναι οι δηµογραφικές αναλύσεις, από την άλλη πλευρά 

όµως υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα για την πρόβλεψη του ρυθµού ανάπτυξης 

του ΑΕΠ , για το ποσοστό ανεργίας των µελλοντικών ετών κ.λπ. Μπορούµε 

δηλαδή να τις χαρακτηρίσουµε κάπως παρακινδυνευµένες. 

 

    Η φύση του αφανούς χρέους σε κεφαλαιοποιητικά συστήµατα µπορούµε να 

πούµε ότι όταν έχουµε ένα  ισορροπηµένο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα η 

παρούσα αξία της διαφοράς πληρωµών και εισπράξεων είναι µηδέν. Όλα αυτά 

προκύπτουν ότι δεν υπάρχει σχέση αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. 

     Αν κάνουµε αντίστοιχο υπολογισµό σε διανεµητικά συστήµατα θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι  υποχρεώσεις είναι οι µελλοντικές υπεσχηµένες 

συντάξεις, και τα έσοδα προκύπτουν από την   επιβάρυνση για την 

χρηµατοδότησή τους.(Ασφάλιστρα-Εισφορές). Εδώ τον ρόλο του ενεργητικού 

παίζει η δυνατότητα που έχει το Κράτος να επιβάλλει φορολογία (και 

εισφορές) για να χρηµατοδοτεί τις υποχρεώσεις του. Αν η µελλοντική 

φοροδοτική ικανότητα αρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις του κράτους, 

τότε το ενεργητικό θα ισούται µε το παθητικό και η καθαρή παρούσα αξία των 

υποχρεώσεων θα είναι µηδέν.  Όµως, η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να 

µεταβάλλει  και τις µελλοντικές πληρωµές (π.χ. αλλάζοντας την 

αναπροσαρµογή των συντάξεων) 

 

Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι  η βιωσιµότητα ενός διανεµητικού συστήµατος 

είναι ένα πολιτικό ζήτηµα που αναφέρεται στο κατά πόσον το εκλογικό σώµα 

θεωρεί ότι οι υποσχέσεις που χορηγούνται δικαιολογούν την επιπλέον 

φορολογία που απαιτείται για να χρηµατοδοτηθούν. Η παρούσα πρακτική που 

αναφέραµε ακριβώς από πάνω είναι να µην συνυπολογίζεται το αφανές χρέος 

µαζί µε το ∆ηµόσιο χρέος . Αυτό ισοδυναµεί µε το να θεωρείται εξ ορισµού η 

παρούσα αξία του ίση µε µηδέν (δηλαδή θεωρείται ότι η δυνατότητα επιβολής 

φορολογίας επαρκεί πάντοτε για να χρηµατοδοτηθούν οι σηµερινές 

συνταξιοδοτικές υποσχέσεις). 
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 Ένα τεράστιο ερωτηµατικό δηµιουργείται λοιπόν από τη µέτρηση του 

αφανούς χρέους και για τη πιθανή µελλοντική αύξηση της φορολογίας για την 

κάλυψη αυτής της πιθανής ανισότητας. Η κάθε Κυβέρνηση όπως ήδη έχουµε 

αναφέρει µπορεί να αυξήσει τη φορολογία αλλά πρέπει να συµπεριλάβουµε ότι 

δεν έχει την απεριόριστη δυνατότητα για πολύ µεγάλες αυξήσεις και ειδικά 

όταν µια Χώρα έχει ήδη παρά πολύ υψηλούς φόρους όπως στη συγκεκριµένη 

περίπτωση της Ελλάδας όπου πολύ δύσκολα το σύνολο της κοινωνίας µπορεί 

να αντέξει µία ενδεχόµενη αύξηση της φορολογίας. Άρα αν το αφανές χρέος 

µιας χώρας υπολογίζεται σε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από το ποσοστό του 

ΑΕΠ π.χ 200% , το χρέος που αντιστοιχεί στο εµφανές χρέος είναι µόνο τµήµα 

αυτού. ∆ηλαδή το τµήµα που απαιτεί αύξηση της φορολογίας πέραν του 

ανεκτού. Αν θεωρηθεί ότι το ίδιο ποσοστό φορολογίας µε το σηµερινό είναι το 

µέγιστο ανεκτό, τότε από το αφανές χρέος θα έπρεπε να αφαιρεθεί το τµήµα 

που αντιστοιχεί στη µελλοντική αύξηση του ΑΕΠ.(Τήνιος (2010)Barr (2001),) 

 

   Στα διανεµητικά συστήµατα  θα πρέπει να επεµβαίνει η εκάστοτε 

Κυβέρνηση µε µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε να µειώνει τη συσσώρευση του 

χρέους σε επίπεδα ελεηγχόµενα. Τέλος θα µπορούσαµε επίσης να αναφέρουµε 

ότι ο σκοπός της κάθε Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση  της δικαιοσύνη µεταξύ 

γενεών  και συνεπώς να εξισορροπούν την φορολογική επιβάρυνση µεταξύ 

ανάµεσα τους.  

 

1.4   Θα συνείσφερε µία µετατόπιση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος από αµιγώς κρατικό σε ιδιωτικό σύστηµα ασφάλισης; 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε πόσο τεράστιες και πολύπλοκες είναι οι 

προσκλήσεις που δηµιουργούνται  από το δηµογραφικό φαινόµενο της 

γήρανσης του πληθυσµού. Αναλύσαµε σε θεωρητικό επίπεδο τις διαφορές 

µεταξύ των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και πως αντιδρούν  στο 

δηµογραφικό πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού.. 
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Το ερώτηµα που δηµιουργείται  είναι ότι οι περισσότερες χώρες που έχουν ήδη 

ένα τεράστιο  ∆ηµόσιο Χρέος θα τους συνείσφερε µία µετατόπιση και πως θα 

γινόταν αυτό; Θα ήτανε καλύτερα τα πράµατα ή θα δηµιουργούσε διάφορες 

παρενέργειες. 

   Σε πρώτη φάση θα εξετάσουµε τη περίπτωση µιας πλήρους µετατόπισης από 

κρατικό σύστηµα σε κεφαλαιοποιητικό . Κατά τη περίοδο της µετάβασης  οι 

εργαζόµενοι πρέπει να πληρώσουν για τις δικές τους συντάξεις και αυτές της 

προηγούµενης γενιάς. Άρα στην αρχή η δηµόσια δαπάνη αυξάνει. Αν 

ιδιωτικοποιηθεί ένα δηµόσιο διανεµητικό σύστηµα, η πρώτη γενιά πρέπει να 

πληρώνει για το σύστηµα δύο φορές. Με δεδοµένο ότι τµήµα της δαπάνης 

αυτής θα µεταβιβαστεί στον φορολογούµενο, σε περίπτωση µετάβασης σε 

κεφαλαιοποιητικό από διανεµητικό σύστηµα, στην µεταβατική περίοδο η 

ανάγκη δανεισµού του δηµοσίου θα είναι µεγαλύτερη. Όσο λιγότερο βιώσιµο 

είναι το παλαιό διανεµητικό σύστηµα, τόσο µεγαλύτερη και αυτή η ανάγκη για 

δανεισµό. (Barr(2001),) 

Αυτό δηµιουργεί τεράστιες ανισότητες µεταξύ των γενεών και πρέπει να 

θυµόµαστε ότι στόχος της κάθε Κυβέρνησης είναι να διατηρεί τις ισότητες 

µεταξύ των γενεών ως προς τα φορολογικά θέµατα. 

Στο διανεµητικό σύστηµα η πολιτική παρέµβαση είναι πιο εύκολη, θα πρέπει 

λοιπόν σε πρώτη φάση να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές για τη διαχείριση του 

αφανούς χρέους και να µετατοπίζει την ασφάλιση προς µεικτά συστήµατα 

ασφάλισης περιλαµβανοµένου και της ιδιωτικής µε τρόπο οµαλό έτσι ώστε να 

διατηρεί τις ισορροπίες µεταξύ των γενεών . 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 . Το Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης και οι 
προοπτικές του. 
 

2.1    Ελληνικό σύστημα Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης. 

 

 Ο θεσµός της κοινωνικής προστασίας εµφανίστηκε στη χώρα µας µε τη µορφή 

της κοινωνικής πρόνοιας στα επιζώντα µέλη των οικογενειών των 

εργαζοµένων και µετεξελίχτηκε στη µορφή της κοινωνικής ασφάλισης µε την 

κάλυψη των κινδύνων γήρατος , αναπηρίας και θανάτου . Μέχρι το τέλος το Β 

Παγκοσµίου Πολέµου η εξέλιξη του τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και των 

συντάξεων ήταν περιορισµένη και περιλάµβανε την προσπάθεια των 

εργατικών και επαγγελµατικών ενώσεων να αναπτύξουν αυτόνοµα , 

αυτοδιοικούµενα και αυτοχρηµατοδοτούµενα ασφαλιστικά ταµεία. 

 Το συνταξιοδοτικό σύστηµα αναπτύχθηκε σε µία σχετική µεγάλη χρονική 

περίοδο , κάτω από την επίδραση οικονοµικών , πολιτικών , ιστορικών και 

κοινωνικών συγκυριών καλύπτοντας σταδιακά σχετικά  το σύνολο του 

πληθυσµού . Στην αρχή τα επικίνδυνα επαγγέλµατα όπως ναυτικούς και µετά 

από λίγα χρόνια τους δηµόσιους υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούµενους 

Τα πρωταρχικά βήµατα για την εξέλιξη του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης 

για παροχή της κύριας σύνταξης ήταν µετά τη ψήφιση του νόµου 1846/51 για 

τη σύσταση και τη λειτουργία του ΙΚΑ . Οι κύριοι κλάδοι ήταν οι κλάδοι 

συντάξεων και ασθένειας που κάλυψε ασφαλιστικά τους εργαζόµενους των 

αστικών κέντρων ή και άλλων περιοχών στις οποίες υπήρχαν µονάδες 

βιοµηχανίας  ,  βιοτεχνίας , και διάφορες επαγγελµατικές οµάδες ανεξάρτητα 

από το τόπο απασχόλησης τους. Στη συνέχεια µετά τη ψήφιση του νόµου 

4169/61 ιδρύθηκε ο ΟΓΑ  ο οποίος κάλυψε ασφαλιστικά όλον το αγροτικό 
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πληθυσµό. Ο ΟΓΑ µετά το νόµο 1296/82 κάλυψε και όλους τους ηλικιωµένους 

άνω των 65 ετών µε ανεπαρκές εισόδηµα ,εάν δεν είχαν αποκτήσει 

ασφαλιστικά δικαιώµατα.(Ζερβού (2009),) 

Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 70́  τα µέτρα τα οποία είχαν παρθεί δεν 

έδιναν τη δυνατότητα κάλυψης ολόκληρου του πληθυσµού , ακόµη και ένα 

µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού που ήταν ασφαλισµένο είχε περιορισµένο 

επίπεδο ασφάλισης και οι συντάξεις της πλειοψηφίας των συνταξιούχων 

παρέµεναν σε χαµηλά επίπεδα. Στη συνέχεια το ΙΚΑ επεκτείνεται σε όλη τη 

χώρα και καλύπτει ασφαλιστικά για κύρια σύνταξη όλους του µισθωτούς και 

ηµεροµισθίους του µη αγροτικού τοµέα . Επίσης κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 80́  δίνονται αρκετά µεγάλες αυξήσεις στις συντάξεις που είχε 

ως αποτέλεσµα να µειώσει δραστικά το ποσοστό φτώχειας των ηλικιωµένων . 

Τα πρώτα µελανά σηµάδια κάνουν την εµφάνιση τους για τη βιωσιµότητα του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος από την ποσοτική και ποιοτική επέκταση του 

ασφαλιστικού φορέα. Γι αυτό οι πρώτες θεσµικές παρεµβάσεις της δεκαετίας 

του 90́ επικεντρώθηκαν σε ζητήµατα χρηµατοδότησης και προϋποθέσεων 

χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών καθώς και της οργάνωσης του 

συστήµατος. Για τη τόνωση της βιωσιµότητας του συστήµατος ψηφίστηκαν 

δύο ασφαλιστικοί νόµοι ( Ν.1902/90 και Ν.2084/92 ) µε πολύ σηµαντικούς 

περιορισµούς στα ασφαλιστικά δικαιώµατα και τις αυξήσεις των εισφορών. 

Με το Νόµο 2084/92 οδηγήθηκε στη δηµιουργία ενός νέου συστήµατος 

ασφάλισης , λιγότερου γενναιόδωρου αφού υπήρξε τριµερής χρηµατοδότησης 

για κύρια σύνταξη και ασθένειας , µε συµµετοχή των εργαζοµένων ,των 

εργοδοτών και του Κράτους, κατ αναλογία 2/9 ,4/9 ,3/9,αντίστοιχα.Το νέο 

σύστηµα ασφάλισης καλύπτει  οµοιόµορφα ενιαίες προϋποθέσεις σχετικά µε 

την ηλικία συνταξιοδότησης, τα ποσοστά αναπλήρωσης ,τις κατώτερες 

συντάξεις και τη επιβολή εισφορών.(Τήνιος(2010),) 

Παράλληλα µε την ασφάλιση για κύρια σύνταξη αναπτύχθηκε και η 

επικουρική ασφάλιση µε τη χορήγηση προσθέτων περιοδικών παροχών 
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συντάξεων  .∆ικαίωµα για επικουρική σύνταξη έχουν οι απασχολούµενοι µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας και ένα σχετικό µικρό ποσοστό των αυτοτελών 

απασχολούµενων. Η επικουρική ασφάλιση αναπτύχθηκε , όπως και η 

ασφάλιση για κύρια σύνταξη ,σταδιακά , µέσα από ένα µεγάλο αριθµό 

ασφαλιστικών φορέων χωρίς ενιαίους κανόνες και      προϋποθέσεις  και µε το 

δικό του καταστατικό το κάθε ταµείο. Αποφασιστικό βήµα για την έναρξη  της 

επικουρικής ασφάλισης ήταν  η ίδρυση του ΤΕΑΜ (Ν.997/79). 

  Συνοψίζοντας το Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι δηµόσιο ως προς 

τη διαχείριση , αναγκαστικό ως προς τη νοµική του µορφή , ορισµένων 

παροχών ως προς τη δοµή και ασφαλίζει κυρίως την εργασία . Ο κεντρικός 

άξονας λειτουργεί µε βάση το διανεµητικό  σύστηµα ( pay as you go ) , µε 

αυτόνοµους και αυτοδιοικούµενους ασφαλιστικούς φορείς υπό την εποπτεία 

κυρίως του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . Το 

Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από την αλληλεγγύη 

µεταξύ των  ατόµων µιας γενιάς αλλά και µεταξύ των γενεών ,από την 

πολυδιάσπαση και τον κατακερµατισµό τόσο στο οργανωτικό επίπεδο όσο και 

στο επίπεδο παροχών. 

2.2  Ο   κατακερµατισµός του συστήµατος. 

Το δηµόσιο σύστηµα συντάξεων στην Ελλάδα αναπτύχθηκε µε τρόπο 

αποσπασµατικό , ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας ήταν η πίεση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων η οποία είχε ως αποτέλεσµα 

την κατακερµατισµό του συστήµατος. Ο κατακερµατισµός αυτός γίνεται 

εµφανής σε  διαστάσεις όπου θα αναπτυχθούν ακριβώς από 

κάτω.(Τήνιος(2003),(2010),) 

 

• Η πρώτη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η κλαδική 

διάσταση που αφορά επαγγελµατικούς κλάδους. Υπάρχει πληθώρα 

φορέων ( Ασφαλιστικών Ταµείων ) που χορηγούν συντάξεις ανά τοµέα 

απασχόλησης ή επάγγελµα. Έχει διαπιστωθεί ότι ακόµα και εντός 
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ταµείου υπάρχουν κλαδικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις εισφορές 

και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. 

 

• Μία άλλη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η 

διαφοροποίηση ανάλογα µε το επίπεδο ή την βαθµίδα προστασίας. Το 

σύστηµα διαθέτει τρείς βαθµίδες παροχών που αποτελούνται από την 

κύρια σύνταξη ,τη επικουρική και το εφ ΄ άπαξ .Η κύρια σύνταξη και η 

επικουρική λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο και η καταβολή τους γίνεται 

ανά µήνα, δηλαδή είναι η κύρια πηγή αµοιβής των συνταξιούχων. Το 

εφάπαξ καταβάλλεται µία φορά , ακριβώς στη χρονική περίοδο τη 

στιγµή της συνταξιόδοτησης. Η διαφοροποίηση των τριών παροχών 

αυτών είναι ότι οι πληρωµές γίνονται σχεδόν πάντα σε διαφορετικούς 

λογαριασµούς από διαφορετικούς φορείς. 

 
 

• Επίσης µία πολύ εµφανής διάσταση είναι η διαφοροποίηση ανάλογα µε 

την ηλικιακή οµάδα ή κλάση των δικαιούχων. Υπάρχουν πάρα πολλές 

διαφορές µεταξύ των διάφορων ασφαλιστικών ταµείων ,αυτό όµως που 

µας κάνει πραγµατικά εντύπωση είναι η διαφοροποίηση της κλάσης 

µεταξύ των δικαιούχων που ανήκουν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

κυριότερη διαφοροποίηση αυτού του είδους είναι αυτή του «νέου 

συστήµατος » δηλαδή αυτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά µετά  

το 1993. 

 

• Μία πολύ σηµαντική διάσταση είναι η διαφοροποίηση µεταξύ φύλων . 

Στα περισσότερα ταµεία δεσπόζει µία  υπερπροστασία των γυναικών 

που έχει ως αποτέλεσµα να διατηρεί ανισότητες µεταξύ των 

ασφαλισµένων. 

 

• Τέλος , µία εξίσου σηµαντική διάσταση είναι  η διαφοροποίηση που 

οφείλεται στο ότι πολλά ταµεία συντάξεων χορηγούν παροχές υγείας σε 
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χρήµα και σε είδος. Οι παροχές αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση των δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων. 

 

  Ο  παρακάτω πίνακας  σκιαγραφεί τη δοµή του συστήµατος ανά κλάδο 

εργαζοµένων , ηλικιακή οµάδα  και επίπεδο προστασίας και µέθοδος 

χρηµατοδότησης. ∆ιακρίνονται έξι µεγάλοι κλάδοι δικαιούχων  αγρότες (και 

ανασφάλιστοι) ,∆ηµόσιοι Υπάλληλοι ,Μισθωτοί ιδιωτικού τοµέα, µισθωτοί 

∆έκο, αυτοαπασχολούµενοι και  ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
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Πίνακας 2.1 Το Ελληνικό σύστηµα συντάξεων 
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Το ασφαλιστικό σύστηµα  λόγω της πολυνοµίας και του κατακερµατισµού 

όπως διαπιστώσαµε από το πιο πάνω πίνακα έχει  ως αποτέλεσµα να 

λειτουργεί µε ανισότητες και να αντιµετωπίζει όµοιες περιπτώσεις πολιτών µε 

διαφορετικό τρόπο . Η κοινωνική ασφάλιση παρέχεται από µία πληθώρα 

φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 

διότι παρά την απαγόρευση ίδρυσης ταµείων κύριας ασφάλισης µετά την 

ίδρυση του ΙΚΑ ( ΑΝ 1846/51), συνεχίσθηκε η ίδρυση νέων ταµείων κυρίας 

ασφάλισης .Το ΙΚΑ ιδρύθηκε το 1936 και είναι ο µεγαλύτερος φορέας που 

παρέχει συντάξεις και ασφαλίζει κυρίως τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα , 

καταβάλει πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των συνταξιοδοτικών παροχών. 

Στο εσωτερικό του ΙΚΑ όµως  συνυπάρχουν πάνω από 600 καθεστώτα 

συνταξιοδότησης .  

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος δηµιουργεί επίσης εµπόδια 

στη µέτρηση του ασφαλιστικού δείκτη εξάρτησης. Στο Ελληνικό σύστηµα 

ασφάλισης η µετατροπή της εργασιακής πορείας σε ασφαλιστικό δικαίωµα 

δηµιουργεί πολλές φορές διπλογραφίας. Η κύρια αιτία είναι ότι ένας 

ασφαλισµένος έχει πολλαπλές συντάξεις όπως είναι η κύρια , η επικουρική ή 

πολλαπλά ασφαλιστικά δικαιώµατα π.χ ( σύνταξη χηρείας , σύνταξη από ίδιο 

δικαίωµα , άλλες πολλαπλές συντάξεις). Επίσης λόγω του κατακερµατισµού 

και της πολυπλοκότητας του συστήµατος δηµιουργείται µία ανισότητα στην 

ασφαλιστική παρουσία, δηλαδή κάποιοι πληρώνουν πολύ υψηλές εισφορές ως 

ποσοστό του εισοδήµατος και κάποιοι άλλοι ασφαλίζονται µε προαιρετικές 

ασφαλιστικές κλάσεις. 

    Επίσης είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα άλλο πρόβληµα που 

δηµιουργείται στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης λόγω του κατακερµατισµού 

των ταµείων είναι ότι η επικουρική σύνταξη µπορεί να θεωρείται διαφορετική 
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από την κύρια σύνταξη αλλά ο τρόπος λειτουργίας έχει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά µε τη κύρια. 

Όλα τα επικουρικά Ταµεία χρηµατοδοτούνται µε τρόπο διανεµητικό, δηλαδή 

ανήκουν και αυτά στο πρώτο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης µε τη µόνη 

διαφορά από τα κύρια Ταµεία να έχουν µεγαλύτερη περιουσία και λιγότερα 

συσσωρευµένα ελλείµµατα λόγω της νεότερης δηµιουργίας τους. Ένα άλλο 

κοινό χαρακτηριστικό είναι η υποχρεωτική τους ασφάλιση όπως δηλαδή 

αρµόζει στα διανεµητικά συστήµατα. Οι παροχές καθορίζονται διά νόµου µε 

βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης της συνταξιοδοτικής βάσης, δηλαδή όταν 

κάποιος συνταξιοδοτείται λαµβάνει δύο συντάξεις. Ο τρόπος υπολογισµού 

είναι ως ποσοστό του τελευταίου µισθού ή το µέσο όρο των τελευταίων 

µισθών. 

Συµπεραίνοντας οι επικουρικές συντάξεις έχουν τόσα κοινά χαρακτηριστικά 

µε τις κύριες συντάξεις έτσι ώστε να µην µπορούν να παίξουν διακριτό ρόλο 

στο συνολικό οικοδόµηµα της κοινωνικής προστασίας.Είναι προφανές ότι 

µεγαλώνουν τη παθολογία του συστήµατος και επιδεινώνουν τις επιπτώσεις 

του κατακερµατισµού.  

 Στη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων µετέχουν εκπρόσωποι των 

εργοδοτών ,των εργαζοµένων και του κράτους . Με αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει σε επιθυµητό βαθµό η αυτονοµία , η αυτοδιοίκηση και η 

αυτοχρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων . Ο κατακερµατισµός καθιστά 

το σύστηµα  συντάξεων αδιαφανές και ευάλωτο σε πολιτικές παρεµβάσεις δια 

µέσου αφανών έµµεσων επιδοτήσεων , η πιο σηµαντική είναι αυτή µεταξύ 

περίθαλψης και συντάξεων. 

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος όπως ακριβώς εξηγήσαµε πιο 

πάνω σε συνδυασµό µε την έλλειψη κινήτρων για παραµονή εργασίας 

δηµιουργεί τεράστια αγκάθια στη λύση του ασφαλιστικού προβλήµατος. Οι 

ασφαλισµένοι του Ελληνικού συστήµατος αφού δεν έχουν αυτά τα κίνητρα  

προσπαθούν συνεχώς να βρίσκουν τα µονοπάτια για την έξοδο τους από το 
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εργασιακό περιβάλλον. όταν προστεθεί και η απουσία του κοινωνικού κράτους 

τότε δηµιουργούνται τα  διοικητικά προβλήµατα του συστήµατος. Η κοινωνική 

πολιτική προϋποθέτει την αποτελεσµατική παραγωγή , αξιολόγηση και 

αξιοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την ευηµερία των πολιτών. Οι 

ελλείψεις στη διοικητική ικανότητα γίνονται αισθητές στους παρακάτω τοµείς. 

• Υπάρχει υψηλό κόστος διοίκησης του συστήµατος. Συµπεριλαµβάνεται 

η αδυναµία προγραµµατισµού και η έλλειψη προσαρµοστικότητας. 

• Η εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή µεγάλης κλίµακας δίνει απλόχερα 

κίνητρα στη γκρίζα οικονοµία και αντικίνητρα στην ανάπτυξη. 

• Οι αδυναµίες στη διοίκηση δυσχεραίνουν τη χάραξη κοινωνικής 

πολιτικής. Η µη λειτουργεία Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

σηµαίνει ότι τα στοιχειώδη στοιχεία όπως το ύψος των αποδοχών , η 

µέση σύνταξη δεν είναι ακόµα γνωστά 

Οι διοικητικές αυτές αδυναµίες ευθύνονται και για το χαµηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης , την απουσία πληροφόρησης , τη γραφειοκρατία και την 

αδιαφάνεια  

2.3.1   Η  γήρανση του πληθυσµού και η απήχηση στον Ελλαδικό 
χώρο. 

 

  Το δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όπως αναφέραµε 

πιο πάνω είναι αιτία του προσδόκιµο επιβίωσης, της γονιµότητας  και της  

µετανάστευσης. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα είναι ακριβώς το 

ίδιο που αντιµετωπίζει όλος ο αναπτυγµένος κόσµος. Στην Ελλάδα λοιπόν 

αντιµετωπίζουµε το ίδιο φαινόµενο µε κάποιες µικρές  διαφορές και µε 

διαφορετικές τάσεις. 

Όσον αφορά το αίτιο του προσδόκιµου επιβίωσης ένας πολύ σηµαντικός 

παράγοντας είναι η επιµήκυνση της ζωής. Η µείωση της θνησιµότητας των 

παιδιών σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια  , η πρόοδος της ιατρικής και της 
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βιολογίας και οι βελτιώσεις των συνθηκών ζωής από την εκπληκτική ανάπτυξη 

της τεχνολογίας οδήγησαν σε σηµαντικές αυξήσεις του ορίου ζωής. 

Όσον αφορά τη γονιµότητα  παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι υπάρχουν 

διάφορες διακυµάνσεις κατά την εξέλιξη των γεννήσεων από το 1921 έως το 

1993.Οι τάσεις αυτές είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα οι 

αυξοµειώσεις είναι πολύ πιο έντονες από τις υπόλοιπες χώρες . Την εξέλιξη 

αυτή µπορούµε να τη χωρίσουµε σε τρεις περιόδους.(Τήνιος (2010),) 

• Ο µεσοπόλεµος: Στη περίοδο αυτή υπάρχουν πολύ υψηλές γεννήσεις 

κυρίως για δύο λόγους. Τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανακοπή 

του µεγάλου µεταναστευτικού ρεύµατος που κυριαρχούσε πριν απο το  

1920. 

 

• Μετά το 1945 χαρακτηρίζεται η περίοδος των υψηλών γεννήσεων, 

φαίνεται χαρακτηριστικά στο σχεδιάγραµµα ότι οι γεννήσεις είναι πολύ 

υψηλότερες από τη προηγούµενο περίοδο. 

 

•  Η τρίτη  περίοδος χαρακτηρίζεται ως η περίοδος της χαµηλής 

γεννητικότητας, στην Ελλάδα αυτό βέβαια  παρατηρείτε µε λίγο 

καθυστέρηση ως προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η τάση αυτή 

ξεκινάει από το 1970 και µετά ακολουθεί ραγδαία πτώση  το 1980 .  
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∆ιάγραµµα 2.1 Εξέλιξη των γεννήσεων 1921-1991 

 

 

Όσον αφορά τη µετανάστευση µπορούµε να παρατηρήσουµε  στο παρακάτω 

διάγραµµα την ιδιορρυθµία της τη χρονική περίοδο από το 1950 έως το 

2008.Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου  η Ελλάδα ήταν µία χώρα αποστολής 

µεταναστών ενώ στη δεύτερη περίοδο το φαινόµενο αυτό αντιστράφηκε και η 

Ελλάδα µετατράπηκε σε χώρα µετανάστευσης άλλων . Από το παρακάτω 

πίνακα παρατηρούµε ότι  στη χρονική περίοδο 1945 έως 1965 µετανάστευσαν 

από την Ελλάδα περίπου 89.000 άτοµα. Ο αριθµός αυτός αυξάνεται µετά το 

1959 και κορυφώθηκε το 1965 όταν µεταναστεύσανε περίπου 120.000 άτοµα. 

Η πρώτη παλιννόστηση αρχίζει  από το 1975 έως το 1979 , 40.000 κάθε έτος 

και στο έτος 1975 είναι ο πρώτος χρόνος εισροής µεταναστών στην Ελλάδα . 

Το δεύτερο κύµα µεταναστών ξεκινάει από τα τέλη του 1980 οι γνωστοί σε 
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όλες τις αναπτυγµένες χώρες « οικονοµικοί µετανάστες».Ο αριθµός αυτός 

υπολογίζεται επισήµως στις 30.000 για κάθε ένα έτος .Ο αριθµός αυτός είναι 

πολύ µεγαλύτερος γιατί δεν συνυπολογίζεται ο αριθµός των παράνοµων 

µεταναστών. 

∆ιάγραµµα 2.2 Μετανάστευση και παλιννόστηση 1946-57 

 

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσµα να αυξάνουν το ποσοστό των  

ανθρώπων που είναι πάνω από 65 ετών ωε προς το ποσοστό ηλικίας µεταξύ 15 

έως 64 όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα. 
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∆ιάγραµµα2.3 Ποσοστό συνταξιούχων σε σχέση µε τα άτοµα ηλικίας 
15-64 
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2.3.2  Ο  ρόλος του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα. 

 

Το ελληνικό σύστηµα ασφάλισης εκτός απ’ ότι είναι κατακερµατισµένο όπως 
αναφέραµε στο κεφάλαιο 2.2  εξαιτίας του γεγονότος  ότι οι συντάξεις 
διατίθενται από πανσπερµία φορέων είναι και µονολιθικό .Το σύστηµα είναι 
µονολιθικό αφού όπως παρατηρούµε στο ακριβώς από κάτω διάγραµµα 
µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το ποσοστό υπερβαίνει το 98% από συντάξεις 
του πρώτου πυλώνα, δηλαδή τις  συντάξεις που εκ του νόµου είναι 
υποχρεωτικές . 
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∆ιάγραµµα 2.4 Ποσοστά Πυλώνων 

 

 

 

Ο προβληµατισµός για τη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος που 
αναπτύσσεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο καθώς και το ερώτηµα πως θα 
καλυφθεί το κόστος λόγω της αλλαγής του των δηµογραφικών και εργασιακών 
δεδοµένων είναι αυτό που µας απασχολεί έτσι ώστε να µην επιβαρυνθούν 
δυσανάλογα οι µελλοντικές γενεές από τη συνεχή αύξηση  του αφανούς χρέους 
.Στο παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε πόσο ανοδική είναι η 
αύξηση των δαπανών από τις κρατικές συνάξεις. 
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Πίνακας 2.2 ∆απάνες για συντάξεις δηµοσίου συστήµατος 
2007-2060 (Ποσοστά του ΑΕΠ) 

 

ΠΗΓΗ : EPC (2009,2001) 

Η Ελλάδα έχει την µεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες για τις κρατικές 

συντάξεις. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι η βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος είναι ένα σύνθετο πρόβληµα. Χρειάζεται µία σφαιρική 

µακροχρόνια προσέγγιση η οποία θα απαιτεί µία αναδιάρθρωση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος έτσι ώστε να διαµορφωθεί µία ολοκληρωµένη 

πρόταση για την επάρκεια των συντάξεων. 

Μία λύση αυτού του προβλήµατος θα µπορούσε να ήταν µία µετατόπιση του 

συστήµατος ασφάλισης προς τα µεικτά συστήµατα συνταξιοδότησης. Ο 
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δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας όπως είδαµε πιο πάνω αντιπροσωπεύουν το 

1,9% των ασφαλισµένων. Ποσοστό πάρα πολύ µικρό, σχεδόν µηδαµινό. Οπότε 

εδώ  µπορούµε να πούµε ότι δηµιουργείται ένα τεράστιο κίνητρο για αλλαγές 

και προσαρµογές που θα έχει ως αποτέλεσµα να µετατοπισθεί ένα ποσοστό 

των δαπανών προς τους συµπληρωµατικούς πυλώνες. Πρέπει να  υπάρξει µία  

υπάρξει συµπληρωµατική αποταµίευση για τις συντάξεις, µία αποταµίευση 

που θα προκύψει µόνο εάν θεσµοθετηθεί ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης και 

δοθούν συγκεκριµένα φορολογικά κίνητρα στο 2ο και 3ο Πυλώνα, αλλιώς   οι 

επόµενες γενιές θα έχουν να αντιµετωπίσουν  σοβαρότατο πρόβληµα 

επιβίωσης µε αντίκτυπο στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 

 

 

2.4.1  ∆ηµόσιο Χρέος 

Ορισµός 

∆ηµόσιο Xρέος είναι το σύνολο της οφειλής σε χρηµατικές µονάδες του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. ∆ηλαδή Κράτος, ΟΤΑ, Κοιν.Ασφ., ΝΠ∆∆ εκτός 

από ∆ΕΚΟ. Υπό την έννοια ευρύτερος δηµόσιος τοµέας συµπεριλαµβάνονται 

όλα τα επίπεδα δηµόσιας διοίκησης .Το δηµόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε 

έτος κατά το πόσο που ο ετήσιος κρατικός 

προϋπολογισµός παρουσιάζει έλλειµµα, ή αντιστρόφως µειώνεται κατά το ποσό 

που παρουσιάζει πλεόνασµα. Είναι η διαφορά που δηµιουργείται από τα έσοδα 

και τα έξοδα του κάθε Κράτους. Έσοδα θεωρούνται οι φόροι από τους πολίτες 

µίας Χώρας και έξοδα θεωρούνται π.χ οι δηµόσιες δαπάνες, η καταβολή των 

µισθών και των συντάξεων κ.α. Καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά 

της από το µεγαλύτερο µέρος των πολιτών του κράτους, δηλαδή 

των φορολογούµενων, το δηµόσιο χρέος έµµεσα είναι χρέος των 

φορολογούµενων.  

Η µέτρηση του δηµόσιου χρέους µετριέται  επί το ποσοστό του ΑΕΠ , στον 

αριθµητή βρίσκεται πάντα το συνολικό ποσό του χρέους και στο παρανοµαστή 

το συνολικό ποσό του µεγέθους του ΑΕΠ. Όσο µεγαλώνει το ποσό του ΑΕΠ 
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µειώνει το ποσοστό του χρέους άσχετα αν το χρέος σαν ποσό δεν έχει µειωθεί. 

Οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχει µια συνεχόµενη 

αύξηση του ΑΕΠ από χρόνο σε χρόνο. 

Οι κυβερνήσεις των χωρών δανείζονται από τις χρηµαταγορές και τις 

κεφαλαιαγορές µε σκοπό να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες που έχουν κάθε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος δανεισµού γίνεται µέσω των 

οµολόγων ,όταν πρόκειται η επιστροφή του κεφαλαίου να είναι µεγαλύτερη 

του έτους και µε έντοκα γραµµατεία όταν η επιστροφή του ανάλογου ποσού 

είναι να επιστραφεί σε λιγότερο από ένα έτος. Μία χώρα για να ενταχθεί στην 

ΟΝΕ θα πρέπει να έχει ποσοστό χρέους κάτω του 60% του ΑΕΠ σύµφωνα µε 

τη συνθήκη του Μάαστριχ το 1992.Ο κανόνας αυτός παρακάµφθηκε για να 

ενταχθεί στην ΟΝΕ η Ιταλία και το Βέλγιο που είχαν µεγαλύτερο ποσοστό 

χρέους από αυτό που όριζε η συνθήκη. Η Ελλάδα χάρις σε αυτή τη ρύθµιση 

εντάχθηκε στην ΟΝΕ αν και κάποιοι πιστεύουν ότι τροποποιήθηκαν κάποια 

στοιχεία για την ένταξη της.(Σηµ.Τήνιος(2011),) 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα βλέπουµε την εξέλιξη του δηµόσιου χρέους από το 

1970 έως το 2010. 
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∆ιάγραµµα 2.5 Εξέλιξη ∆ηµόσιου Χρέους 

 

 

Πηγή: http://www.capital.gr/stoupas/Article.aspx?id=961897 

 

Παρατηρούµε ότι από το 1970 έως το 1998 η τάση του ποσοστού του χρέους 

ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ  είναι ανοδική , όµως το ανώτατο ποσό του 

χρέους είναι περίπου λίγο πάνω από το 100%  ,από  το 1998 έως το 2007 

παρατηρούµε ότι το ποσοστό του χρέους έχει µία ελαφριά  καθοδική τάση που 

έχει  ως αποτέλεσµα να πέφτει και κάτω από το ποσοστό του 100%.Απο το 
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2008 και µετά παρατηρούµε µία αλµατώδης αύξηση του χρέους. Οι κυριότεροι 

λόγοι της τελευταίας αύξησης είναι ότι υπήρχε πτώση του ποσοστού του ΑΕΠ  

,υψηλά πραγµατικά επιτόκια αφού η ύφεση µείωσε το πληθωρισµό και τέλος η 

µεγάλη αύξηση του ελλείµµατος της Κυβέρνησης. 

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι η αύξηση των spreads (επιτοκίων) 

στα Ελληνικά οµόλογα σε σχέση µε τα επιτόκια δανεισµού των Γερµανικών 

οµολόγων. Ως βασική µέτρηση των επιτοκίων δανεισµού στην ΟΝΕ είναι τα 

επιτόκια των Γερµανικών οµολόγων δεκαετής λήξης . Η Γερµανική 

Κυβέρνηση δανείζεται στα 10ετή οµόλογα µε επιτόκιο 3% περίπου, οπότε 

όταν λέµε ότι τα επιτόκια δανεισµού των Ελληνικών οµολόγων είναι 300 

µονάδες βάσης εννοούµε ότι η Ελληνική κυβέρνηση δανείζεται µε 6%.Η 

Ελληνική Κυβέρνηση το 2008 δανειζόταν µε 230-280 µονάδες βάσης και τις 

σηµερινές µέρες θα δανειζόταν µε 24% αφού το spreads των Ελληνικών 

οµολόγων είναι περίπου στις 2.100 µονάδες βάσης. Από το Μάρτη του 2009 η 

Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται υπό την εποπτεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου όπου και δανείζεται από αυτό αφού θεωρητικά έχει αποκλειστεί από 

τις αγορές λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισµού. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο Χρέος παρουσιάζει µία δυναµική αφού το ποσοστό του 

χρέους ως προς του ΑΕΠ  είναι περίπου στο 158% κατά το έτος 2011 , 

ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από τη συνθήκη που ορίζει το Μαάστριχ.Το 

ποσοστό αυτό µπορεί να µειωθεί αν η ανάπτυξη είναι ταχύτερη και αν 

µειωθούν οι περιττές δηµόσιες δαπάνες.  

 

2.4.2  Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού. 

Η ανοιχτή µέθοδός συντονισµού αποφασίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

στη Λισαβόνα το 2000  και περιλαµβάνει τον καθορισµό κοινών γενικών 

στόχων και τη µετατροπή τους σε εθνικές στρατηγικές .Επίσης καθορίζει  την 

αξιολόγηση τους αυτών των σχεδίων και στρατηγικών µε άλλες κοινές 

εκθέσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 



47 

 

ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των Κρατών µελών περιλαµβάνει και η 

περιοδική παρακολούθηση των παραµέτρων και µεγεθών των ασφαλιστικών 

συστηµάτων µε βάση κοινά καθορισµένους δείκτες. Η ανοιχτή µέθοδος 

συντονισµού δροµολογήθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken 

το ∆εκέµβριο του 2001 και κατέληξε σε τρεις κοινά συµφωνηµένους βασικούς 

στόχους  τους οποίους  πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα 

συστήµατα συντάξεων , κρατικά και ιδιωτικά , των Κρατών µελών. Οι τρεις 

βασικοί σκοποί περιγράφονται ακριβώς από κάτω : 

• Επάρκεια των συντάξεων. Προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών 

εισοδηµάτων συνταξιοδότησης για όλους και τη πρόσβαση τους σε ένα 

σύστηµα  συντάξεων που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους µετά το έτος 

της συνταξιοδότησης τους  να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο σ’ 

ένα λογικό βαθµό για την εξυπηρέτηση  των  φυσικών  και  

προσωπικών  τους αναγκών. 

 

• Οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος. Σκοπός εδώ είναι να 

εξασφαλίσει την οικονοµική βιωσιµότητα των δηµόσιων και ιδιωτικών 

συνταξιοδοτικών προγραµµάτων .Να ισχυροποιηθεί το συνταξιοδοτικό 

σύστηµα έτσι ώστε να είναι ικανό να ανταπεξέλθει σε διάφορες 

δηµογραφικές και οικονοµικές προκλήσεις του µέλλοντος,όπως είναι η 

γήρανση του πληθυσµού. 

 

• ∆ιαφάνεια του συστήµατος. Προυποθέτει την εξασφάλιση ότι τα 

συνταξιοδοτικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δηλαδή ότι 

είναι καλά προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

γυναικών και των ανδρών και στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

κοινωνιών . 
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Οι  τρεις βασικοί σκοποί της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού  πρέπει να 

αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και δικαιοσύνης µεταξύ  εντός 

των γενεών .(Τήνιος (2010), Ζέρβου (2009),) 

Από το 2.000 και µετά την απόφαση της Ανοιχτής Μεθόδους Συντονισµού 

αρκετές χώρες  στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύοντας στα πλαίσια αυτής της 

µεθόδου αποφάσισαν να προβούν σε διάφορες µεταρρυθµίσεις για τη 

καλύτερη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος. Οι αλλαγές αυτές 

αφορούσαν τη δοµή του κάθε συστήµατος , αυξάνοντας το όριο εξόδου από 

την αγορά εργασίας δίνοντας διάφορα κίνητρα για την παραµονή τους στον 

εργασιακό χώρο. Στην Ελλάδα το σύστηµα άλλαξε µε τον Ν.3863/10. Ο 

νόµος αυτός ήταν ένα από τα πρώτα µέτρα που προέβλεπε το Μνηµόνιο 

σε συνεργασία µε την Ελληνική Κυβέρνηση  που ψηφίστηκε τον Ιούλιο 

του 2010. Ο βασικός  στόχος του συγκεκριµένου νόµου είναι η 

µακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, με βασική 

προτεραιότητα την αύξηση της συμμετοχής του ποσοστού στην αγορά 

εργασίας. Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των δαπανών  

για συντάξεις. Κάποιες σημαντικές αλλαγές αυτής της μεταρρύθμισης 

αφορούν: 

• Ηλικία συνταξιοδότησης. Πλέον απαιτούνται 40 χρόνια 

εισφοράς για πλήρη σύνταξη και η ελάχιστη ηλικία για να 

συνταξιοδοτηθεί κάποιος είναι τα 60 έτη σε αντίθεση με το 

παλαιό σύστημα που μπορούσε κάποιος να αποσυρθεί πολύ 

νωρίτερα από αυτή την ηλικία. 

• Ποσοστά αναπλήρωσης. Δημιουργούνται κίνητρα παραμονής 

στην εργασία επειδή η αναπλήρωση αυξάνεται αναλογικά με 

τον εργασιακό βίο κάθε ασφαλισμένου και προτείνονται νέα  

σχήματα ποσοστών αναπλήρωσης  μειωμένα βέβαια σε 
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σύγκριση με τα παλαιά που θα ισχύουν για όλους τους 

εργαζομένους για κάθε ταμείο. 

• Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ο νέος νόμος ζητάει την 

επανεξέταση των προϋποθέσεων για την συγκεκριμένη 

κατηγορία ασφάλισης για να μειωθούν οι περιπτώσεις που 

ανήκουν σε αυτήν. 

• Υπολογισμός ασφαλιστέου εισοδήματος. Πλέον το πόσο της 

σύνταξης που λαμβάνει κάποιος θα εξαρτάται από όλο το 

μήκος της εργασιακής ζωής του και όχι  τα καλύτερα 5 χρόνια 

από τα τελευταία 10 αντίστοιχα. 

• Απλούστευση. Η καινούρια μεταρρύθμιση προχώρησε σε 

ενσωμάτωση δεκατριών ασφαλιστικών ταμείων σε τρία. 

Συγκεκριμένα για αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό 

τομέα, τους αυτοτελούς απασχολούμενους και τις λοιπές 

κατηγορίες εργαζομένων τους ενσωμάτωσε σε ένα 

ασφαλιστικό ταμείο. 

• Τιμαριθμοποίηση συντάξεων. Θα αναπροσαρμόζονται οι 

συντάξεις με το νέο νόμο σύμφωνα με τον πληθωρισμό και 

όχι βάσει της εξέλιξης των μισθών όπως γίνεται σήμερα. 

• Δικλίδα ασφαλείας. Εάν δεν καταφέρουν όλες αυτές οι 

αλλαγές την επίτευξη του στόχου ώστε να μειώσουν τις 

μονάδες των συνταξιοδοτικών δαπανών στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα τότε θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση για 

επιπλέον διορθωτικές κινήσεις στην βασική και επικουρική 

σύνταξη.  

Πηγή: IMF 2010 
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
(2009,2012).ΑΠΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούµαστε µε  θέµατα που αφορούν την πρόβλεψη του 

πληθυσµού, την γονιµότητα, το προσδόκιµο ζωής, την µετανάστευση και την 

απασχόληση, δηλαδή όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις  συντάξεις .Η 

γήρανση του πληθυσµού είναι ένα από τα δηµογραφικά φαινόµενα που µας 

απασχολεί τα τελευταία έτη και εµείς θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε και 

να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα αυτού του φαινόµενου και πως επηρεάζουν 

τα συνταξιοδοτικά συστήµατα των διαφόρων χωρών µέσω των παρακάτω 

προβολών. Σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τις προβολές 

2009 για όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συντάξεις και σε δεύτερη 

φάση θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 

προβολών του 2009 και του 2012.Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι προβολές 

του 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε προπαρασκευαστικό στάδιο. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι και στις δύο προβολές η ανάλυση τους αφορά 

τις δαπάνες προβολών και όχι των εισφορών. 
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3.1 Πρόβλεψη πληθυσµού  

Η πρόβλεψη του πληθυσµού  για τα επόµενα 50 χρόνια  είναι ένα από τα 

δυσκολότερα καθήκοντα που µπορεί κάποιος να αναλάβει . Ως προς τους 

δηµογραφικούς παράγοντες θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι υπόκεινται σε 

πολύ µικρή  µεταβλητότητα ίσως και µηδαµινή έναντι των οικονοµικών 

παραγόντων για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Στις δαπάνες προβολών µπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι οι µεταβλητές παραµένουν σταθερές για την 

µακροοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιείται. Η πρόβλεψη του 

πληθυσµού που ονοµάζεται EUROPOP 2008 και EUROPOP 2010 

πραγµατοποιείται για 27 ευρωπαϊκές χώρες βασιζόµενη σε υποθέσεις για 

µελλοντικές τάσεις στην γονιµότητα, το προσδόκιµο όριο ζωής και την 

µετανάστευση (Ageing Report, 2009,2012).  

Στο σηµείο αυτό θα µελετήσουµε τις δαπάνες προβολών από το   Ageing 

Report του  2009 και του 2012 να δούµε αν έχουµε οµοιότητες , αν έχουν 

διαφορές και στο τέλος να προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα 

τους. Θα εξετάσουµε τις σχέσεις εξαρτήσεων των διαφόρων ηλικιακών 

κλάσεων, το ποσοστό της καθαρής µετανάστευσης , του προσδόκιµου ορίου 

ζωής. 

Ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαφύλαξη της 

διατηρισιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών . Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι διάφορες αναλύσεις και 

προβολές που αφορούν τις µελλοντικές προκλήσεις στη δηµοσιονοµική 

πολιτική. Η µελέτη του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού είναι µία 
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από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέσα από αυτές τις 

αναλύσεις και  προβολές  προσπαθεί να δώσει έµφαση στις συνέπειες αυτού 

του φαινοµένου. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν για το πως το 

βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των ηλικιωµένων. 

Η σοβαρότητα λοιπόν του προβλήµατος εξαρτάται από τη κάθε χώρα 

ξεχωριστά για το πως µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις δηµογραφικές 

προκλήσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία χρόνια. 

3.1.1. Γονιµότητα  

Η γονιµότητα έχει µειωθεί απότοµα τις τελευταίες δεκαετίας. Ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο µέσος αριθµός γεννήσεων 

ανά γυναίκα έχει πέσει από το υψηλό των 2,5 γεννήσεων ανά γυναίκα (baby 

boom ) στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960 (η κορύφωση αυτή βέβαια 

στη δεκαετία του 50 και του 60 δεν µπορεί να  θεωρηθεί κάτι το συνηθισµένο, 

δεν είναι στην ουσία   προποµπός για το κοντινό µέλλον)  κάτω από το επίπεδο 

αναπλήρωσης των 2,1 γεννήσεων ανά γυναίκα που χρειάζεται έτσι ώστε κάθε 

γενιά να αναπληρώνει πλήρως  τον εαυτό της (Ageing Report, 2009).  Τα 

χαµηλά αυτά επίπεδα γονιµότητας για δεκαετίες έχουν  προκαλέσει την 

γήρανση  του πληθυσµού καθώς µικρότερος αριθµός γεννήσεων σηµαίνει 

µειωµένος αριθµός παιδιών και ενηλίκων παραγωγικής ηλικίας. Φυσικά εδώ 

πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιµου ζωής όπως θα 
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δούµε στην επόµενη ενότητα που έχει ως αποτέλεσµα την µακροβιότητα του 

πληθυσµού.  

Μάλιστα οι συνολικοί δείκτες γονιµότητας είναι πιο κάτω από το όριο 

αναπλήρωσης σε όλα τα κράτη – µέλη αλλά ο ρυθµός µείωσης διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα σε µερικές χώρες η µείωση αυτή του δείκτη 

γονιµότητα παρουσιάστηκε  στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ενώ σε άλλες 

πραγµατοποιήθηκε στη δεκαετία του 90 και το 2000. Η αναβολή της γέννησης 

του πρώτου παιδιού είναι υπεύθυνη για την συνολική µείωση του δείκτη 

γονιµότητας στο µεγαλύτερο βαθµό. Συνοδεύεται όµως από την αύξηση του 

µεριδίου των παιδιών χωρίς αδέρφια και από υψηλότερο ποσοστό γυναικών 

στην ηλικία των 30 και 40 χωρίς παιδιά.  

Σε µερικά κράτη – µέλη ο δείκτης γονιµότητας είναι πάνω από 1,8 όπως στην 

∆ανία, την Γαλλία, την Ιρλανδία, την Φιλανδία, την Σουηδία και την Βρετανία. 

Στην αντίθετη όχθη βρίσκονται κράτη µε πολύ χαµηλό δείκτη γονιµότητας, 

κάτω από 1,4 ανά γυναίκα. Μερικά από αυτά τα κράτη είναι η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η 

Ουγγαρία, η Αυστρία, η  Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. 

Επιπλέον πρόσφατες τάσεις για τον δείκτη γονιµότητας  από το 2000 

διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών.  

Επιπλέον ο δείκτης γονιµότητας παρουσιάζει διαφορετικές τάσεις µεταξύ των 

µελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το 2000. Για παράδειγµα 

ο  δείκτης γονιµότητας έχει φθίνουσα πορεία στην Γερµανία, την Κύπρο, την 
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Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την 

Ρουµανία και την Σλοβακία. Από την άλλη υπάρχουν πρόσφατες αυξήσεις στο 

δείκτη γονιµότητας σε ένα µεγάλο πλήθος χωρών όπως η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η ∆ανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Φιλανδία, η 

Σουηδία και η Βρετανία.  

Στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαµορφώσουν τις 

µελλοντικές τάσεις στο δείκτη γονιµότητας. Για παράδειγµα η τάση για το 

ιδανικό πλήθος της οικογένειας και η δύναµη της επιθυµίας για την απόκτηση 

παιδιών  σε σχέση µε άλλους στόχους στη ζωή, η τάση στην εκπαίδευση και 

στην εργασία, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι µακροπρόθεσµες συνθήκες 

όπως οι εγκαταστάσεις για τα παιδιά, η στέγαση, η σταθερότητα των 

συντρόφων και οι βιοµετρικές συνθήκες θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του.  

Ας προχωρήσουµε πλέον σε µερικές υποθέσεις που διατυπώνονται στην 

µελέτη EUROP2008  σε σχέση µε τον δείκτη γονιµότητας. Έτσι λοιπόν η 

ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία υποθέτει / ελπίζει ότι η αναβολή για την 

γέννηση του πρώτου παιδιού θα µειωθεί µε αποτέλεσµα ο δείκτης γονιµότητας 

να αρχίσει να αυξάνεται. Μέχρι το 2060 εκτιµάται µια µετριοπαθής ανάταση 

του δείκτη γονιµότητας θα λάβει µέρος. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο δείκτης 

γονιµότητας θα αυξηθεί από τις 1,54 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2008 σε 1,60 

γεννήσεις το 2030 και περαιτέρω ακόµα το 2060, κοντά στο 1,64. Αυτό 

φαίνεται  ξεκάθαρα στο παρακάτω γράφηµα.  
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∆ιάγραµµα 3.1 Πρόβλεψη των δεικτών γονιµότητας, αριθµός 
γεννήσεων ανά γυναίκα 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση , EUROPOP 2008 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι στο  µεγαλύτερο πλήθος των χωρών υπάρχει αύξηση του 

δείκτη γονιµότητας ενώ στις υπόλοιπες υπάρχει σταθερότητα.  

Στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή µια παρόµοια αύξηση λαµβάνει µέρος, από 

1,55 γεννήσεις το 2008 θα φθάσουν στις 1,67 γεννήσεις το 2060. Σύµφωνα µε 

αυτή την πρόβλεψη ο συνολικός δείκτης γονιµότητας θα αυξηθεί σε όλα τα 

κράτη µέλη µε την εξαίρεση της Ιρλανδίας και της Γαλλίας στις οποίες θα 
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µειωθεί αλλά θα παραµείνει πάνω από 1,85 ενώ στην ∆ανία, την Φιλανδία, την 

Σουηδία και την Βρετανία θα παραµείνει σταθερός. Εποµένως ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας θα παραµείνει κάτω από το όριο αναπλήρωσης σε όλες τις 

χώρες για την περίοδο µέχρι το 2060 καθώς η ανοδική πορεία που υποθέτουµε 

είναι συντηρητική. Όσον αφορά τις µεγαλύτερες αυξήσεις στο δείκτη 

γονιµότητας προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στην Σλοβακία, την 

Πολωνία, την Ρουµανία και την Σλοβενία οι οποίες έχουν τους χαµηλότερους 

δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2008. Η αύξηση προβλέπεται να 

πραγµατοποιηθεί βαθµιαία µε ρυθµούς σε αυτές τις χώρες που προσεγγίζουν 

τον µέσο όρο της Ε.Ε. για το έτος 2060.  

Όσον αφορά το EUROP2010 που ακολουθεί ακριβώς από κάτω παρατηρούµε 

ότι οι οµοιότητες είναι πάρα πολλές ως προς το δείκτη γονιµότητας της κάθε 

γυναίκας στηη κάθε χώρα . Η µέση αύξηση στην Ευρωπαϊκή ζώνη είναι 0,12 

ενώ στις 27 χώρες της Ευρωζώνης  είναι 0,11.Οι χώρες που θα φτάσουν να 

έχουν πάνω από 1,80 δείκτη γονιµότητας είναι οι ίδιες που ήταν και το 2008 

στην αντίστοιχη πρόβλεψη. ∆ηλαδή είναι η Σουηδία, η Γαλλία , η Ιρλανδία , η 

Αγγλία , η ∆ανία και η Φιλανδία. 

Η ελαφρώς ανάπτυξη της γονιµότητας επιδεινώνει τη κατάσταση διότι θα 

αυξηθεί το ποσοστό της ηλικιακής κλάσης κάτω των 25 ετών δηλαδή µέχρι την 

ηλικία εισαγωγής στο εργασιακό περιβάλλον. 
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3.2 Προσδόκιµο ζωής  

Ένα άλλος σηµαντικός τοµέας είναι το προσδόκιµο όριο ζωής το οποίο 

εξετάζουµε στην παρούσα ενότητα.  Για πολύ µεγάλες χρονικές περιόδους το 

προσδόκιµο όριο ζωής έχει αυξηθεί στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές αυξήσεις στο 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα κράτη  µέλη και ειδικότερα στις γυναίκες. Οι 

αυξήσεις αυτές είναι περισσότερο εµφανείς στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή. 

Το αποτέλεσµα των αυξήσεων αυτών είναι η αύξηση του ποσοστού των 

ηλικιωµένων ανθρώπων σε σχέση µε τα παιδιά ή των ενηλίκων που βρίσκονται 

στην παραγωγική τους ηλικία. Μάλιστα το ποσοστό αυτό αυξάνει ακόµα 

περισσότερο και από την σηµαντική µείωση της γονιµότητας κατά την 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχουν 

δείκτες για το προσδόκιµο όριο ζωής. Ο ένας αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

κατά την γέννηση του ατόµου και ο άλλος αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

στην ηλικία των 65 ετών.  

Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι µεταξύ των χωρών η αύξηση του  

προσδόκιµου ορίου ζωής διαφοροποιείται µεταξύ του 1980 και του 2000. Οι 

γυναίκες έχουν κερδίσει πάνω από 5 έτη στην Γερµανία, την Ιταλία, το 

Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Μικρότερες 

αυξήσεις κάτω από τα 2,5 έτη παρατηρήθηκαν στην Βουλγαρία, την ∆ανία, 

την Εσθονία, την Λιθουανία και την Ολλανδία. Για την ίδια περίοδο το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες έχει αυξηθεί  κατά 5 έτη τουλάχιστον 

στην Γερµανία, την Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την 

Αυστρία, την Πορτογαλία, την Φιλανδία και την Βρετανία ενώ αυξήσεις κάτω 

από τα δύο έτη πραγµατοποιήθηκαν στην Βουλγαρία, την Εσθονία, την 

Ελλάδα, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Ρουµανία και την Σλοβακία.    

 Το 2006 το προσδόκιµο όριο ζωής για τις γυναίκες κινείται από τα 76,2 έτη 

στη Ρουµανία µέχρι τα 84,4 έτη στην Ισπανία και την Γαλλία ενώ για τους 

άνδρες κινείται από τα 65,3 έτη στην Λιθουανία µέχρι τα 78,8 έτη στην Κύπρο 

και την Σουηδία. Σε αντίθεση µε παλιότερες προβλέψεις η µελέτη του 
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EUROP2008 υποθέτει αύξηση στο προσδόκιµο όριο ζωής όπου οι βελτιώσεις 

στην θνησιµότητα προέρχονται από τις µεγαλύτερες ηλικίες.  

Κάποιες σηµαντικές αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής µπορεί να 

διατηρηθούν για την περίοδο πρόβλεψης παρόλο τον µεγάλο βαθµό 

διαφοροποίησης µεταξύ των κρατών – µελών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες θα αυξηθεί κατά 8,4 έτη για την 

προβλεπόµενη περίοδο, από τα 76 το 2008 θα πάει στα 84,5 έτη το 2060. Για 

τις γυναίκες η αύξηση αυτή θα είναι κατά 6,9 έτη, από τα 82 έτη το 2008 θα 

φθάσει τα 89 έτη το 2060. Φαίνεται ότι υπάρχει µια συνέχεις στη προσέγγιση 

του προσδόκιµου ορίου ζωής µεταξύ των δύο φύλων.   

Οι µεγαλύτερες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση και για 

τα δύο φύλα προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί στα νέα κράτη – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσδόκιµο όριο ζωής το 2008 έχει την χαµηλότερη 

τιµή στην Εσθονία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Σλοβακία, την Πολωνία, 

την Βουλγαρία και την Ρουµανία και κινείται από τα 66 έως τα 71 έτη. 

Μερικές πολύ µεγάλες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής συµβαίνουν σε 

κάποιες από τις χώρες αυτές µε αύξηση από 12 έως τα 14,5 έτη, την 

µεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά µέχρι το 2060 το 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα νέα µέλη και ειδικότερα για τους άνδρες θα 

παραµείνουν χαµηλότερα του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 

εξαίρεση της Κύπρου.  
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∆ιάγραµµα 3.2 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τους 
άνδρες 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση-EUROPOP2008 

 

∆ιάγραµµα 3.3 

 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση –EUROPOP2008 
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Παρατηρούµε ότι η µεταβλητότητα του προσδόκιµου ορίου ζωής για τα κράτη 

– µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπιέζεται κατά την διάρκεια του χρόνου 

από 13,1 έτη το 2008 κατά την γέννηση για τους άνδρες (Σουηδία 79 έτη και 

Λιθουανία 65 έτη) σε 5 έτη το 2060 (85,5 έτη στην Ιταλία µε 80,4 έτη στην 

Λιθουανία). Για τις γυναίκες η µείωση της διαφοράς στο προσδόκιµο όριο 

ζωής είναι µικρότερη, από 7,7 έτη το 2008 (84,3 έτη στη Γαλλία και 76,6 έτη 

στη Ρουµανία) σε 4,1 έτη το 2060 (90,1 έτη στη Γαλλία και 86,5 έτη στη 

Βουλγαρία).  

Στην  Ευρωπαϊκή Ένωση το προσδόκιµο όριο ζωής των 65 ετών αναµένεται να 

αυξηθεί κατά 5,5 έτη για τους άνδρες και κατά 5 έτη για τις γυναίκες για τη 

προβλεπόµενη περίοδο. Το 2060 το προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 

ετών θα φθάσει τα  21,8 έτη για τους άνδρες και τα 25,1 έτη για τις γυναίκες 

σύµφωνα µε την πρόβλεψη. Η διαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής µεταξύ 

ανδρών και γυναικών το 2060 αναµένεται να είναι 3,3 έτη, µικρότερη των 4,5 

ετών για το προσδόκιµο όριο ζωής στη γέννηση.  

∆ιάγραµµα 3.4  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τους άνδρες 

 

 

Πηγή : Ευρωπαική Ένωση- EUROPOP 2008 
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∆ιάγραµµα 3.5  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

 

3.3 Μετανάστευση  

 

Όσον αφορά το θέµα της µετανάστευσης οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει 

σταδιακά τόποι προορισµού µεταναστών. Πρόσφατα οι νότια Ευρωπαϊκές 

χώρες έγιναν ξεκάθαρα χώρες υποδοχής µεταναστών ενώ οι χώρες της 

κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης είναι σήµερα χώρες υποδοχής αλλά και 

προέλευσης των µεταναστών..  

Όσον αφορά την µεταβλητότητα των καθαρών εισροών για τους µετανάστες 

ανάµεσα στις χώρες αυτή είναι τεράστια. Παραδοσιακά η Γερµανία, η Γαλλία 

και η Βρετανία καταγράφουν το µεγαλύτερο πλήθος αφίξεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά υπάρχει µια πρόσφατη µεγάλη αύξηση  στην Ιταλία, την Ισπανία 
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και την Ιρλανδία οι οποίες από χώρες προέλευσης των µεταναστών έχουν γίνει 

χώρες υποδοχής των µεταναστών. Οι µελλοντικές τάσεις στην µετανάστευση 

είναι ίσως το δυσκολότερο που µπορεί να προβλεφθεί καθώς εξαρτώνται από 

µελλοντικά γεγονότα σε όλο τον κόσµο όπως οι οικονοµικοί,  κοινωνικοί, 

οικογενειακοί  και πολιτικοί παράγοντες.  Στην πραγµατικότητα οι δυνάµεις 

που επηρεάζουν την µετανάστευση µπορεί να αναγνωριστούν ως εξής: 

αλλαγές στις χώρες προέλευσης των µεταναστών, οι τάσεις που επικρατούν για 

την εικόνα των χωρών υποδοχής, κόστη µετανάστευσης και η δυνατότητα 

ελέγχου µη καταγεγραµµένων µεταναστών.   

Κάποιες υποθέσεις που πρέπει να ειπωθούν σε σχέση µε την µετανάστευση 

είναι οι παρακάτω: για την περίοδο πρόβλεψης οι ετήσιες καθαρές εισροές 

προστίθενται στο αθροιστικό µεταναστευτικό πλήθος των 59 εκατοµµυρίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλη την περίοδο πρόβλεψης ενώ ο κύριος όγκος 

των µεταναστών συγκεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή ζώνη  είναι 46,2 

εκατοµµύρια άνθρωποι. Η αυξανόµενη τάση αναµένεται να εξασθενήσει κατά 

την περίοδο πρόβλεψης  από το 1.680.000 ανθρώπους το 2008 (ισοδυναµεί µε 

το 0,33% του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε 980.000 ανθρώπους το 

2020 και έπειτα σε 800.00 άτοµα το 2060 (το 0,16% του πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι καθαρές µεταναστευτικές εισροές προβλέπεται να 

συγκεντρωθούν σε µερικές χώρες προορισµού όπως  η Ιταλία (12 εκατοµµύρια 

αθροιστικά µέχρι το 2060), η Ισπανία (11,6 εκατοµµύρια), η Γερµανία (8,2 

εκατοµµύρια) και η Βρετανία (7,8 εκατοµµύρια). Ποσοστιαία οι αθροιστικές 

καθαρές εισροές αντιστοιχούν στο 12% του συνολικού πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2008 και πάνω από το 20% για κράτη µέλη 

όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Λουξεµβούργο και η 

Κύπρος. Για τις περισσότερες χώρες που έχουν την εµπειρία των  εκροών 

τώρα, δηλαδή είναι χώρες από όπου φεύγουν οι µετανάστες (η Εσθονία, η 

Λιθουανία, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία) προβλέπεται ότι αυτό 

πρόκειται να αλλάξει τις επόµενες δεκαετίες.  
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∆ιάγραµµα 3.6  Σωρευτική Προβλεπόµενη  µετανάστευση ως % 
2008-2060 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πληθυσµιακή πρόβλεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

σύνολο της ο πληθυσµός της θα είναι ελαφρώς µεγαλύτερος  το 2060 από ότι 

είναι τώρα αλλά σηµαντικά γερασµένος. Ο συνολικός πληθυσµός προβλέπεται 

ότι θα αυξηθεί από 495,4 εκατοµµύρια το 2008 κατά 5% το 2035, δηλαδή θα 

είναι 520,1 εκατοµµύρια. Από εκεί και ύστερα ο πληθυσµός θα µειωθεί κατά 

3% περίπου. Ταυτόχρονα οι µισές περίπου χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

εµφανίζουν αύξηση για την προβλεπόµενη περίοδο ενώ ο πληθυσµός για τις 

άλλες µισές θα µειώνεται από 13% έως 25% µε την εξαίρεση της Ελλάδας, της 

Ιταλίας κα της Μάλτας µε µειώσεις στο σύνολο του πληθυσµού κατά 1% 

περίπου.  

Όµως µια πιο σηµαντική εξέλιξη από τον πληθυσµιακό όγκο είναι η εξέλιξη 

στην ηλικιακή κατανοµή. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του πληθυσµού για 
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την προβλεπόµενη περίοδο είναι η γήρανση του. Εµφανίζεται ξεκάθαρα στα 

παρακάτω γραφήµατα τύπου πυραµίδας. Οι ηλικιωµένοι άνθρωποι θα 

αντιστοιχούν σε ένα µεγάλο µερίδιο του πληθυσµού σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις. Αυτό οφείλεται στο ότι το προσδόκιµο ζωής αναµένεται να 

διατηρηθεί αλλά και να αυξηθεί κατά την προβλεπόµενη περίοδο.  Έτσι καθώς 

οι ηλικιωµένοι γίνονται περισσότεροι το πάνω µέρος της πυραµίδας γίνεται 

µεγαλύτερο. Την ίδια στιγµή η βάση της ηλικιακής πυραµίδας γίνεται 

µικρότερη λόγω των χαµηλών ρυθµών γεννήσεων που οδηγεί το µερίδιο των 

νέων ηλικιών σε συρρίκνωση. Συνέπεια αυτών είναι η ηλικιακή πυραµίδα 

βαθµιαία αλλάζει από πυραµίδα σε ορθογώνιο.  

Μια άλλη ένδειξη της γήρανσης του πληθυσµού είναι η αλλαγή στη 

προβλεπόµενη ηλικιακή διάµεσο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηλικιακή 

διάµεσος θα αυξηθεί από τα 40,4 έτη το 2008 στα 47,9 έτη το 2060. Η 

διαδικασία γήρανσης µπορεί να χαρακτηριστεί ως γήρανση από την κορυφή 

της πυραµίδας καθώς καταλήγει σε αυξηµένες προβλέψεις για την διάρκεια 

ζωής παρόλο την πρόβλεψη για καθαρές εισροές µεταναστών  και κάποια 

µείωση της γονιµότητας.  
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∆ιάγραµµα 3.7 Πρόβλεψη για το σύνολο του πληθυσµού σε απόλυτες 
και ποσοστιαίες µεταβολές για την περίοδο 2008-2060  

 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πρόβλεψη ο αριθµός των παιδιών θα µειωθεί βαθµιαία από το 

2020 και µετά. Ο ενεργός πληθυσµός θα φθάσει στο µέγιστο του το 2020 και 

αναµένεται να µειωθεί σταθερά από εκεί και πέρα. Θα µειωθεί κατά 15% στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη περίοδο. Παρόλα αυτά όµως ο 

ενεργός πληθυσµός προβλέπεται να αυξηθεί σε 7 µέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Σουηδία και η 

Βρετανία).  

Ο µεγαλύτερα ηλικιακά πληθυσµός, πάνω από τα 65 έτη θα αυξηθεί σηµαντικά 

κατά την προβλεπόµενη περίοδο. Το πλήθος τους σχεδόν θα διπλασιαστεί, από 

τα 85 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 151 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τον αριθµό των ατόµων σε πολύ µεγάλη 

ηλικία, άνω των 80 ετών και πάνω αναµένεται να αυξηθεί ακόµα περισσότερο, 

από τα 22 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 61 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν θα τριπλασιαστεί κατά την προβλεπόµενη 

περίοδο.  
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∆ιάγραµµα3.8 Πληθυσµιακές πυραµίδες (σε χιλιάδες) για τα έτη 2008 
έως 2060, EU27 
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Πίνακας  3.1 

Κορύφωση του συνολικού και του εργάσιµου ηλικιακού 
πληθυσµού 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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∆ιάγραµµα 3.9 Εκτιµώµενη αλλαγή στη παιδική και εργασιακή 
ηλικία  του πληθυσµού (% αλλαγή για την περίοδο 2008 – 2060) 

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.10 Εκτιμώμενη αλλαγή στην ηλικία του 65+ και 80+ του 

πληθυσμού(%αλλαγή για την περίοδο 2008-

2060)

Π

ηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Το µέγεθος των αλλαγών στο µερίδιο διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις θα κάνει πολύ δύσκολη την αναγνώριση, σύγκριση 

του πληθυσµού το 2060 σε σχέση µε σήµερα. Το 2008 το πλήθος των παιδιών 

είναι 3,5 φορές µεγαλύτερο από το πλήθος των ηλικιωµένων άνω των 80 ετών. 

Το 2060 τα παιδιά ακόµα θα ξεπερνάνε σε πλήθος   τους ηλικιωµένους άνω 

των 80 ετών αλλά µε πολύ µικρή διαφορά. Το πλήθος των ηλικιωµένων θα 
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αντιστοιχεί στο 80% του πλήθους των παιδιών. Σήµερα το πλήθος των 

ανθρώπων πάνω από 65 ετών ήδη ξεπερνάει το πλήθος των παιδιών αλλά είναι 

σχετικά κοντά ακόµα. Το 2060 ο αριθµός των ηλικιωµένων θα είναι διπλάσιος 

από τον αριθµό των παιδιών. Ακόµα κάτι αξιοπρόσεκτο στοιχείο της γήρανσης 

του πληθυσµού είναι η σταδιακή γήρανση των ηλικιωµένων καθώς οι 

ηλικιωµένοι αυξάνουν γρηγορότερα από κάθε άλλο κοµµάτι του ηλικιακού 

πληθυσµού.  

∆ιάγραµµα 3.11 Εκτίµηση του πληθυσµού  σε χιλιάδες 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Οι αλλαγές αυτές αναπαρίστανται στο µειούµενο µερίδιο του ενεργά ηλικιακού 

πληθυσµού και στο αυξανόµενο µερίδιο του ηλικιωµένου πληθυσµού. Το 

ποσοστό των παιδιών κάτω από 15 ετών προβλέπεται να παραµείνει σχεδόν 

σταθερό  µέχρι το 2060 στην Ε.Ε27 και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ευρωζώνης. Όσοι είναι 65 ετών και άνω θα αντιστοιχούν σε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό το 2060, το 30% του πληθυσµού, και µεταξύ αυτών που είναι άνω 

των 80 ετών θα αντιστοιχούν στο 12%, πολύ κοντά στο 14% των παιδιών.  
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∆ιάγραµµα 3.12 Εκτίµηση των αλλαγών στη δοµή του πληθυσµού για 
τις κύριες ηλικιακές οµάδες, EU27 (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Καθώς η µείωση του ποσοστού που αφορά τον ενεργό πληθυσµό και η αύξηση 

στο ποσοστό των ηλικιωµένων επηρεάζει το ποσοστό των εξαρτώµενων 

ανθρώπων σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό. Ο λόγος των ηλικιωµένων που 

εξαρτώνται ο οποίο ςυπολογίζεται ως ο λόγος των ανθρώπων άνω των 65 ετών 

και άνω σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί 

από το 25,4% στο 53,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη 

περίοδο. Η µεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται ότι θα συµβεί κατά την περίοδο 

2012 έως το 2035 όπου θα υπάρχει για κάθε έτος 2% αύξηση. Αυτό σηµαίνει 

ότι η ΕΕ θα µετακινηθεί από τον λόγο των τεσσάρων εργαζόµενων ανθρώπων 

για κάθε εξαρτώµενο άτοµο άνω των 65 ετών στον λόγο 2 προς 1.  

Ο λόγος εξάρτησης των ηλικιωµένων που υπολογίζεται ως αριθµός των 

ατόµων άνω των 80 ετών διαιρεµένο µε το πλήθος του ενεργού πληθυσµού 

αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο από τρεις φορές από 6,5% στο 22% για 

την προβλεπόµενη περίοδο. Η προσθήκη του αριθµού των παιδιών στους 

υπολογισµούς καταλήγει σε µεγαλύτερη αύξηση στον λόγο των εξαρτώµενων 

ανθρώπων προς τον ενεργό πληθυσµό.  Ο συνολικός λόγος των εξαρτώµενων 



73 

 

ανθρώπων που περιλαµβάνει τα παιδιά κάτω των 15 ετών και τους 

ηλικιωµένους άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον πληθυσµό από 15 έως 64 ετών 

προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 30 µονάδες, από το 48,7% στο 78,5%.  

Διάγραμμα 3.13 Ο λόγος εξάρτησης των ατόμων άνω των 65 ετών σε 

σχέση με τον εργαζόμενο πληθυσμό 

(%)

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.14 Ο λόγος εξάρτησης των ατόµων άνω των 80 ετών σε 
σχέση µε τον εργαζόµενο πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

∆ιάγραµµα 3.15 Ο λόγος εξάρτησης των παιδιών κάτω των 15 ετών 
και των ατόµων άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον εργαζόµενο 
πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.16 Αλλαγές στο σύνολο του πληθυσµού, φυσική εξέλιξη 
και καθαρές εισροές λόγω µετανάστευσης (σε χιλιάδες)  

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.4 Απασχόληση  

Για το θέµα της απασχόλησης παρατηρούµε ότι υπάρχει µια ανοδική 

µετακίνηση των ποσοστών απασχόλησης για τις ηλικιακές οµάδες άνω των 45 

κυρίως και κυρίως για τις γυναίκες ενώ για τις νεαρές ηλικίες τα ποσοστά 

παραµένουν σταθερά ή αυξάνονται ελάχιστα µε το πέρασµα του χρόνου. Το 

συνολικό ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες από 15 έως 64 ετών στην 

EU27 αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,6 ποσοστιαίες µονάδες  για την περίοδο 

2007 έως 2060 (από 70,6% το 2007 θα καταλήξει στο 74,1% το 2060). Για την 

περιοχή της ευρωζώνης µια παρόµοια αύξηση αναµένεται  από το 70,8% το 

2007 στο 74,5% το 2060. Για την ηλικιακή οµάδα των 15 έως 71 ετών τα 

τρέχοντα και τα προβλεπόµενα ποσοστά απασχόλησης της αύξησης είναι 

µικρότερα. Σχεδόν όλη η αύξηση προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι το 

2020. Παρόλα αυτά από το 2020 µέχρι το 2060 το συνολικό εργατικό δυναµικό 

αναµένεται να µειωθεί κατά 13,6% που ισοδυναµεί σε 33 εκατοµµύρια άτοµα 
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(24,4 εκατοµµύρια αν συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007)  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθώς η θετική τάση στη γυναικεία απασχόληση αντιστρέφεται ενώ 

επιπλέον και η ανδρική απασχόληση µειώνεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

αναµενόµενη πτώση στο εργατικό δυναµικό µεταξύ του 2020 και του 2060 

είναι 12,6% που ισοδυναµεί σε 20,4 εκατοµµύρια άτοµα (13 εκατοµµύρια αν 

συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007).  

∆ιάγραµµα 3.17  Ποσοστά απασχόλησης  

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.18 Ποσοστά απασχόλησης ανά φύλο για την περίοδο 

2007-

2060

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 

 

 

3.5 Η επίδραση της γήρανσης στις δηµόσιες δαπάνες  

Στο  γράφηµα 20 παρατηρούµε την αύξηση των δηµοσίων δαπανών, 

συντάξεις, υγεία, µακροπρόθεσµη φροντίδα, εκπαίδευση και επιδόµατα 

ανέργων µεταξύ του 2007 κα του 2060. Στην Ευρωπαϊκή ένωση ως σύνολο 

αλλά και στην ευρωπαϊκή ζώνη το κόστος της γήρανσης είναι 4,75% και 

5,25% αντίστοιχα ως ποσοστό του ΑΕΠ για την περίοδο µέχρι το 2060. Η 

µεγαλύτερη αύξηση σχετίζεται µε τις συντάξεις καθώς αυξάνουν κατά 2,5% 

και 2,75% του ΑΕΠ αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την Ευρωπαϊκή ζώνη.  Η υγεία και η µακροπρόθεσµη φροντίδα αυξάνουν κατά 

1,5% και 1% του ΑΕΠ αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή  Ένωση και την 
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ευρωζώνη. Τέλος η εκπαίδευση και τα επιδόµατα ανεργίας αναµένεται να 

µειωθούν κατά 0,25% του ΑΕΠ.   

  

 ∆ιάγραµµα 3.19 Το κόστος της γήρανσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
EU27 

 

Πηγή: Euro stat, Europop2008 

Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι η µεγάλη ποικιλία µεταξύ των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η επίδραση της γήρανσης είναι διαφορετική 

από χώρα σε χώρα. Συγκεκριµένα χωρίζονται σε τρεις οµάδες όπως µας 

φανερώνουν τα επόµενα τρία γραφήµατα. Οι διαφορές στα κράτη µέλη 

αντανακλούν κυρίως τα έξοδα στις συντάξεις. Παρατηρούµε µια αρκετά 

περιορισµένη αύξηση στα έξοδα των συντάξεων για την Εσθονία και την 

Λιθουανία (µια µικρή µείωση στην Πολωνία) ενώ αρκετά µεγάλη πάνω από το 

10% του ΑΕΠ για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα και 

την Σλοβενία.  
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 ∆ιάγραµµα 3.20 Κράτη µέλη µε υψηλό κόστος γήρανσης ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι πασιφανής η αύξηση των δαπανών από 

το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι δεν 

αυξάνουν µόνο τα έξοδα για συντάξεις αλλά αυξάνονται και τα έξοδα για 

περίθαλψη της υγείας και τη µακροχρόνια φροντίδα .Οι δαπάνες για 

εκπαίδευση και για ανεργία στο σύνολο της Ευρωζώνης φαίνονται να 

παραµένουν σταθερές. Στην Ελλάδα η αύξηση των δαπανών για συντάξεις 

είναι πολύ µεγάλη , το θέµα  όµως που προκύπτει  είναι τι γίνεται  µε τις 

δαπάνες της ανεργίας. Η ανεργία στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια 

αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς µε αποτέλεσµα και την αύξηση των δαπανών 
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για τους ανέργους. Αν αθροίσουµε όλες αυτές τις δαπάνες µπορούµε να 

αναρωτηθούµε αν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις έχουν υποεκτιµήσει το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.21  Κράτη µέλη µε µεσαίο κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.22  Κράτη µέλη µε χαµηλό κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.6 Σύγκριση και συσχέτιση Ageing Report 2009 και 2012. 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε αν υπάρχουν κοινά 

στοιχεία ή διαφορές στις δύο αυτές έρευνες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ξανά 

ότι η έρευνα του Ageing Report 2012 βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό 

στάδιο,. Η ολοκλήρωση της έρευνας επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί στους 
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επόµενους προσεχούς µήνες . Πρώτα απ’ όλα θα ξεκινήσουµε µε τους πίνακες 

που έχουν εκτιµηθεί και στις δύο έρευνες όπως είναι το συνολικό ποσό 

προβλεπόµενης συσσωρευτικής µετανάστευσης της κάθε χώρας ,το εργατικό 

δυναµικό της ηλικιακής κλάσης από 15 ετών έως 64 για τη χρονολογική 

περίοδο από το 2010 έως το 2060,την ηλικιακή κλάση της ηλικίας από 15 έως 

64 και 65 και πάνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού. Επίσης θα 

συγκρίνουµε το πίνακα εξάρτησης των ηλικιωµένων από 65 ετών και πάνω ως 

προς το ποσοστό του εργατικού δυναµικού δηλαδή της ηλικιακής κλάσης 15 

ετών έως 64,επίσης θα εξετάσουµε τους δείκτες γονιµότητας για κάθε γυναίκα 

της κάθε χώρας .Τέλος θα µελετήσουµε το αναµενόµενο όριο προσδόκιµο 

ζωής κατά τη χρονική στιγµή της γέννησης για άντρες και για γυναίκες και τη 

καθαρή µετανάστευση των Ευρωπαϊκών χωρών για το διάστηµα 2010 έως 

2060. 
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Πίνακας 3.2 ∆ιαφορά της προβλεπόµενη συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP 2010-EUROPOP 2008 
  

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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∆ιάγραµµα 3.23 ∆ιαφορά της προβλεπόµενης συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP2010-EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.3 ∆ιαφορά στο εργατικό δυναµικό 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008).Ηλικίας (15-64) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 

 

 



86 

 

 

Πίνακας 3.4 ∆ιαφορά του συνολικό ποσού του πληθυσµού 0-
14(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.5 ∆ιαφορά του συνόλου πληθυσµού 65 και 
πάνω(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.6 ∆ιαφορά του δείκτη εξάρτησης 65 και άνω /15-
64(EUROPOP2010-2008) 

 

 Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.7 ∆ιαφορά του δείκτη Γονιµότητας 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.8 ∆ιαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά τη 
στιγµή της γέννησης (EUROPOP2010 – EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

 

 

 

 

. 
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Πίνακας 3.9 ∆ιαφορά καθαρή µετανάστευση 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι και δύο προβολές του Ageing Report 

του 2009 και 2012 µπορεί να έχουν σε κάποιες προβολές διαφορές αλλά είναι 

µηδαµινές αφού στο µέσο όρο των 27 χωρών όπως µπορούµε να δούµε από 

τους παραπάνω πίνακες δεν έχουν ουσιαστικές και µεγάλες αποκλίσεις. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες προβολές και αναλογιστικές µελέτες 
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αναδεικνύουν το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όλο και εντονότερα 

και τις  επιπτώσεις που θα δηµιουργήσουν στα ασφαλιστικά ταµεία αν δεν 

παρθούν κάποια αναγκαία µέτρα και µεταρρυθµίσεις όπως είναι η αύξηση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης, αφού µπορεί να αλλάξει ο οικονοµικός και ο 

ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης . Από το 2000 και µετά , κάποιες χώρες 

ξεκίνησαν να αναθεωρούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα τους µε διάφορες 

µεταρρυθµίσεις και κάποιες άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα άργησαν να 

µπουν σε αυτή τη διαδικασία θεωρώντας ότι υπάρχει ακόµα χρόνος για να 

επανεξετάσουν το συγκεκριµένο θέµα. Ο παρακάτω πίνακας που υπάρχει στο 

Ageing Report 2012 µας δείχνει για κάθε χώρα από τις 22 τη µεταβολή στα 

όρια συνταξιοδότησης. 

Όσον αφορά τις διαφορές µεταξύ των δύο προβολών που αξίζει να 

αναφερθούµε αναλυτικά έχουµε για τους άνδρες των 22 χωρών που έχουν 

προβεί σε µεταρρυθµίσεις διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές ως 

προς το προβλεπόµενο  όριο εξόδου από την αγορά εργασίας τη χρονική 

στιγµή του 2060.Οι χώρες οι οποίες φθάνουν το όριο εξόδου στα 65 είναι η 

Ιταλία, η Κύπρος, η Τσέχικη ∆ηµοκρατία, η Σουηδία, η Γερµανία, η Ισπανία , 

το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ∆ανία. Χώρες που προσεγγίζουν τα 64 έτη είναι η 

Πορτογαλία, η Εσθονία και η Βουλγαρία. Χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 

63 και 64 ετών είναι η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Ρουµανία , η Φιλανδία , η 

Μάλτα,  η Ολλανδία, η Ελλάδα και η Λετονία. Οι χώρες που έχει µεταφερθεί 

το όριο συνταξιοδότησης µεταξύ των 62 και 63 είναι η Γαλλία και η Αυστρία. 

Τέλος η χώρα που είναι µεταξύ 61 και 62 είναι η Σλοβακία .Όσον αφορά τη 

µετατόπιση του ορίου συνταξιοδότησης για τις γυναίκες στις 22 χώρες που 

έχουν προβεί σε µεταρρυθµίσεις παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι οι 

χώρες που έχουν µεταφέρει το όριο πάνω από την ηλικία των 65 είναι η 

Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ισπανία. Οι χώρες που είναι µεταξύ των 

64 και 65 είναι η Πορτογαλία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Σουηδία και η 

Τσέχικη ∆ηµοκρατία. Οι χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 63 και 64 είναι η 

Σλοβενία, η Κύπρος, η Λετονία ,η Φιλανδία ,η Ελλάδα και η Ιταλία. Οι χώρες 

που είναι µεταξύ των 62 και 63 είναι η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η 
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Αυστρία ,η Μάλτα, η Γαλλία και η Ουγγαρία. Οι χώρες που βρίσκονται κάτω 

από τα 62 έτη είναι η Πολωνία και η Σλοβακία. Αναλυτικοτέρα στο παρακάτω 

πίνακα. 
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∆ιάγραµµα 3.24∆ιαφορά στο όριο εξόδου από την αγορά εργασίας 
µετά τις µεταρρυθµίσεις για άντρες και γυναίκες. 
 

 

Πηγή: EPC 

 

 

Σηµαντικό ρόλο στις αλλαγές αυτές που αφορά το όριο εξόδου από την αγορά 

εργασίας έχει διαδραµατίσει η ανοιχτή µέθοδος  συντονισµού όπως αναφέραµε 
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λεπτοµερώς στο προηγούµενο κεφάλαιο αλλά και στις µεταρρυθµίσεις που 

έχουν προβεί στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στην Ελλάδα 

µετά τη ψήφιση του νόµου 3863/10 τον Ιούλιο του 2010  είναι πρωτοφανής η 

αύξηση του ορίου εξόδου. Το θέµα που αναδύεται είναι κατά πόσο µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις αυτές και αν τα αποτελέσµατα από αυτές 

τις µεταρρυθµίσεις  θα είναι τα αναµενόµενα των προβολών. Η πιστή  τήρηση 

των µεταρρυθµίσεων αλλά και η συνεχής προσαρµογή της δοµής του 

ασφαλιστικού συστήµατος θα πρέπει να είναι αναγκαία έτσι ώστε αυτές οι 

προβολές να µην µείνουν  ευσεβείς πόθοι.. 

Κατά τη διάρκεια µεταξύ του 2008 και 2011 υπήρξαν κάποιες αλλαγές στα 

κοινωνικά-πολιτικά συστήµατα της Ευρωζώνης και γενικότερα της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. ∆ηµιουργήθηκε µία κρίση από τη κατάρρευση του 

τεράστιου επενδυτικού οίκου Lehman Brothers και η κρίση από τη 

κατάρρευση αυτή µεταδόθηκε σε όλη τη Παγκόσµια Οικονοµία. Τα θέµατα 

πλέον που απασχολούν όλους τους Παγκόσµιους Μηχανισµούς είναι η 

διατήρηση του χρέους της κάθε χώρας σε διαχειρίσιµα επίπεδα . Όσον αφορά 

την ευρύτερη περιοχή της Ευρωζώνης οι Ευρωπαϊκοί Μηχανισµοί έκριναν πως 

προς το παρών τρεις χώρες πρέπει να µπουν κάτω από την επιτήρηση του 

∆ιεθνής Νοµισµατικού Ταµείου Στήριξης για να µπορέσουν να διατηρήσουν 

το χρέος. Οι τρεις αυτές χώρες είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που υπάρχει µία διαφορά µεταξύ των δύο 

προβολών του Ageing Report του 2009 και 2012 ως προς την ανάπτυξη του 

ΑΕΠ. Ο πίνακας που ακολουθεί διατυπώνει το µέσο όρο της πορείας του ΑΕΠ 

για το σύνολο των 27 χωρών. 
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∆ιάγραµµα 3.25 Πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ των 27 

 

 

 

Παρατηρούµε µία πολύ σηµαντική απόκλιση των καµπυλών από το 2008 και 

µετά, οι καµπύλες αυτές  αρχίζουν να τέµνουν από το 2040 και µετά. Ο 

βασικότερος λόγος αυτής της απόκλισης είναι ο λόγος που αναφέραµε λίγο πιο 

πάνω. Το διάγραµµα αυτό µπορούµε να πούµε ότι είναι αρκετά αισιόδοξο και 

η εκτίµηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι η ύφεση θα είναι µεγαλύτερη 

από ότι φαίνεται διότι τη χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση 

δε συµπεριλαµβάνει το σύνολο της ύφεσης. Όποτε  τα αποτελέσµατα θα είναι 

σίγουρα πιο επίπονα . Με την πτώση του ΑΕΠ θα αναµένουµε και λιγότερα 

έσοδα για κάθε χώρα στο Κρατικό Προυπολογισµό, οι δαπάνες όπως δείξαµε 

σε πιο πάνω διαγράµµατα αυξάνονται µε ταχύτατους ρυθµούς µε αποτέλεσµα 

το χρέος και το αφανές χρέος να διογκώνονται σε υψηλά επίπεδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   ∆απάνες Προβολών    ΙΝΕ ΓΣΕΕ   2003-2007 
 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα νέα κράτη µέλη αποτελεί νέα 

πρόκληση για την Ελληνική οικονοµία αλλά και την επιλογή µιας µακράς 

ανάπτυξης για ολόκληρη την Ευρωζώνη.  Απαιτείται να είναι πολιτικά , 

οικονοµικά και κοινωνικά συντεταγµένη προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο 

το κοινωνικό κεκτηµένο και το Ευρωπαϊκό µοντέλο, υποµονεύοντας την 

αλληλεγγύη και τη συνοχή στο εσωτερικό της ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 

πραγµατοποιηθεί οι έρευνες που θα ασχοληθούµε σε αυτό το σηµείο του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ (2003,2007) όπου η βασική και η κεντρική επιδίωξη αφορά την 

ελληνική οικονοµία. Αναφέροντας τις βασικές εξελίξεις που συντελούνται τα 

τελευταία χρόνια αλλά και τις πιθανές εξελίξεις των επόµενων χρόνων. 

Στο σηµείο αυτό θα δούµε τι απεικονίζουν οι παρακάτω πίνακες στην έρευνα 

που έγινε το 2003 για του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ  και ποιες θα είναι οι εξελίξεις και 

προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 

είναι διαφορετική από τις προβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού η 

συγκεκριµένη προβολή ασχολείται µε τις εισφορές της χώρας και όχι µε τις 

δαπάνες. Επίσης οι αναλογιστές κάνουν διάφορες υποθέσεις µε την αύξηση 

του ΑΕΠ για να µελετήσουν µέχρι ποια χρονική περίοδο µπορεί να αντέξει το 

Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης 

Στο παρακάτω  πίνακα παρατηρούµε το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ στην 

Ελλάδα έως το 2002 και προβλέπει τι θα γίνει το 2003 και 2004. Απο το 1994 

και για τα επόµενα 9 χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ είναι συνεχόµενη και µε 

σταθερές αυξητικές τάσεις όπως παρατηρούµε ακριβώς από κάτω. 
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∆ιάγραµµα 4.1 Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ στην Ελλάδα(%)1992-2002 
και πρόβλεψη για το 2003-2004 

 

 

 

Στη συνέχεια βλέπουµε την αύξηση του ΑΕΠ για το έτος 2002 της Ελλάδος σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση µε 

ρυθµό ανάπτυξης 4% και είναι πίσω από την Ιρλανδία η οποία έχει 6% ρυθµό 

ανάπτυξης. 
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∆ιάγραµµα 4.2 Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2002.Ετήσιος ρυθµός 
µεταβολής % 

 

 

 

 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει  την πραγµατική αύξηση της 

παραγωγικότητας της Ελλάδος σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαικές  χώρες 

της ΟΝΕ.Η Ελλάδα και σε αυτό το πίνακα κατέχει τη δεύτερη θέση µε ετήσιο 

ποσοστό 3,2%.Η Ιρλανδία έχει το µεγαλύτερο ποσοστό µε ετήσιο ρυθµό 

ανάπτυξης 3,8%  
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∆ιάγραµµα 4.3 Η αύξηση της παραγωγικότητας 1996-2002.Μέσος 
ετήσιος ρυθµός µεταβολής % 
 

 

 

 

Η άνοδος του ΑΕΠ των ετών 1996 εως και 2003 σηµατοδοτεί πιθανότατα µία 

µονιµότερη αλλαγή στους ρυθµούς ανάπτυξης της παραγωγικότητας και 

συνεχώς συγκλίνει τη ψαλίδα σε σχέση µε τις Βόρειες αναπτυγµένες χώρες της 

Ευρώπης σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες . Αυτό που ισχυε το 2003,τη 

χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα δεν ισχύει στη σηµερινή 

περίοδο. Η χώρα µας διανύει το τρίτο συνεχόµενο έτος ύφεσης µε πολύ 

σηµαντική πτώση του ΑΕΠ 

 

Στο σηµείο αυτό προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την  αναµενόµενη εξέλιξη 

της οικονοµικής βιωσιµότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αποδίδουν τα  παρακάτω 

διαγράµµατα. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε το 2007 για το λογαριασµό της 

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ . Με βασική προϋπόθεση  την επακριβή εφαρµογή και τήρηση των 



101 

 

ρυθµίσεων του Ν. 3029/2002 και κυρίως των αναφεροµένων στην ετήσια 

χρηµατοδότηση (1% του ΑΕΠ) του Ιδρύµατος, µε δεδοµένη εισπραξιµότητα 

100% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένων και εργοδοτών.. 

Αναλυτικότερα, κατά τη διενέργεια των αναλογιστικών αυτών προσεγγίσεων, 

έχουν συνδυασθεί ποικίλα σενάρια: 

• εναλλακτικών ετήσιων ρυθµών ανάπτυξης (αυξήσεων του ΑΕΠ) 3% η 
4% η 5%, 

• εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης (µε η χωρίς τη συµµετοχή του 
Κράτους), 

• εναλλακτικών ηλικιών συνταξιοδότησης 61, 62, 63, 64 ή 65 έτη ηλικίας. 
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∆ιάγραµµα 4.4 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 61 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 61ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2023 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2022, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.5 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 62 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 62ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2024 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει µέχρι το 2023, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.6 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 63 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 63ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2024 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπρακτική ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.7 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 64 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 64ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το  έτος 2026 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο πριν από  το έτος  2025 και τέλος µε 

ετήσια ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την 

προϋπόθεση ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 

100%. 
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∆ιάγραµµα 4.8 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 65 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 65ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πριν από το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2025 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2024, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 

Η αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε αφορά τα έσοδα του 

ασφαλιστικού συστήµατος και µέχρι ποια χρονιά µπορεί να αντέξει το 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Παρατηρούµε ότι παρόλο που συνεχώς 

αυξάνει το ΑΕΠ µε βάση την υπόθεση των αναλογιστών, συµπεραίνουµε ότι 

όσο πιο µεγάλη η αύξηση του ΑΕΠ  τόσο πιο λίγο µπορεί να αντέξει το 
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σύστηµα. Αυτό γίνεται διότι οι εισφορές που έχουν συσσωρευτεί όλα τα 

χρόνια του εργάσιµου βίου είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδα για συντάξεις. Ο 

νόµος του 1992 που αφορούσε τα άτοµα που αποχωρούσαν από την αγορά 

εργασίας , προέβλεπε  τη δυνατότητα να λαµβάνουν σύνταξη το µέσο όρο των 

τελευταίων τριών ετών. Εφόσον υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, σηµατοδοτεί και 

αύξηση της παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα αύξηση των µισθών. 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα µας δείχνει τον αριθµο των συνταξιοδοτήσεων  ανά 

έτος που βοηθάει την αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε. 

∆ιάγραµµα 4.9 Αριθµός συνταξιοδοτήσεων Ανά έτος 

 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
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Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη πορεία των µισθών των ατόµων που είναι 

ασφαλισµένοι στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης.Η πορεία όλων των 

παρακάτων οµάδων είναι ανοδική. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.10 Κατανοµή Μέσου Μηνιαίου Μισθού Ανά Ηλικία και 
Φύλο 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 

 S Λ 

 

 

Γνωρίζουµε ότι η αύξηση της απασχόλησης και ο περιορισµός της 

ανασφάλιστης εργασίας ενισχύουν την οικονοµική βιωσιµότητα του 

συστήµατος ασφάλισης , στη συγκεκριµένη περίπτωση της κοινωνικής 

ασφάλισης αφού το Ελληνικό σύστηµα όπως αναφέραµε πιο πάνω είναι 

διανεµητικό . ∆ηλαδή  αυξάνουν τις  εισφορές και τις  εισροές του ενώ 

παράλληλα  βελτιώνουν τη σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους. Ένας 

άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι η   βελτίωση των µισθών και των αµοιβών 
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οι οποίοι οδηγούν σε βελτιώσεις των ετήσιων εισροών του συστήµατος. Οι 

γενικές αυτές αρχές ισχύουν, απολύτως, σε οποιοδήποτε σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση, ότι  το σύστηµα αυτό έχει δοµηθεί σωστά. 

 

 

 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2003,2007) ΚΑΙ 
ΤΩΝ AGEING REPORT (2009,2012) 
 

Οι προβολές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  έχουν πραγµατοποιήθει σε  προγενέστερα χρόνια 

απ’ ότι οι προβολές του Ageing Report . Ένα κοινό σηµείο σε αυτές τις 

προβολές  είναι η µεταβολή του δηµογραφικού δείκτη εξάρτησης από το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού µε αποτέλεσµα την συνεχή αύξηση 

του ποσοστού των ηλικιωµένων. 

Οι προβολές αυτές διαφέρουν ως προν τη µεθοδολογία της ανάλυσης τους.Οι 

προβολές της Ευρωπαικης Ένωσης µελετούν και εξετάζουν τις προβολές των 

δαπανών ενώ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µελετούν τα έσοδα στο σύστηµα ασφάλισηςΜία 

µεγάλη διαφορά που παρατηρούµε είναι ότι οι έρευνες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µε βάση 

την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας που είχε ήδη 

πραγµατοποιηθεί τα προηγούµενα χρόνια , έδειχναν ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ 

θα συνεχιζόταν και τα επόµενα χρόνια αλλά ίσως µε µικρότερο ρυθµό 

ανάπτυξης.Επίσης οι προβολές του Αgeing Report του 2009 έδειχναν ακριβώς 

το ίδιο γεγονός,δηλαδή µικρή αύξηση του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας.Η 

κρίση όµως που έχει δηµιουργηθεί στην ευρύτατη περιοχή της Ευρωζώνης έχει 

αλλάξει αρκετά τους ρυθµούς ανάπτυξης αρκετών χωρών 

συµπεριλαµβάνοντας και ην Ελλάδα.Η προπαρασκευαστική έρευνα του 

Ageing Report  του 2012 αφού είναι και η  πιο πρόσφατη αποτυπώνει αυτή την 

ύφεση όχι µόνο του Ελληνικού Κράτους αλλά στο µέσο όρο του συνόλου της 

Ευρωζώνης. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ    5 . Συµπεράσµατα 

 
Όλο και περισσότερες έρευνες , µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι τάσεις αύξησης των 

ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και 

την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης, Γονιµότητα και 

Μετανάστευση) . Οι προβολές που χρησιµοποιήθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια είχαν ως στόχο να µελετήσουµε και να αναλύσουµε το πρόβληµα 

που δηµιουργείται από το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι έρευνες 

αυτές έγιναν σε  προγενέστερα χρόνια, οπότε τα συµπεράσµατα που 

προσπαθήσαµε να εξάγουµε είναι πολύ πιθανό να περιέχουν και αρκετή 

ποσότητα αισιοδοξία αφού τα τελευταία δύο έτη παρατηρείται µία ύφεση της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. 

Οι δηµογραφικές εξελίξεις δηλαδή µεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε συνδυασµό 

µε το χαµηλό δείκτη γονιµότητας θα οδηγήσουν σε σηµαντική άνοδο του 

δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων ( το ποσοστό των ατόµων άνω των 65 ετών ως 

προς τον πληθυσµό σε ηλικία απασχόλησης) σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει σηµαντικά τις δαπάνες για 

συντάξεις και υγεία και θα περιορίσει τον αριθµό εκείνων που καταβάλλουν 

εισφορές. Ο βαθµός στον οποίο οι συνέπειες αυτές θα επηρεάσουν το βιοτικό 

επίπεδο στις επιµέρους χώρες θα εξαρτηθεί τόσο από τις αρχικές 

δηµοσιονοµικές τους επιδόσεις όσο και από τις προσπάθειες που γίνονται για 

την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 

του πληθυσµού, καθώς και για τον εξορθολογισµό των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσµού θα είναι 

εντονότερες, µεταξύ άλλων και επειδή ο λόγος του δηµόσιου χρέους προς το 

ΑΕΠ βρίσκεται σήµερα σε πολύ υψηλό επίπεδο 
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   Οι δηµογραφικές εξελίξεις καθορίζουν µια σειρά οικονοµικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού, όπως το µέγεθος της αγοράς εργασίας του 

µέλλοντος που έχει σχέση µε το ύψος χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών 

συστηµάτων και ο αριθµός µελλοντικών συνταξιούχων που έχει άµεση σχέση 

µε το ύψος της δαπάνης  για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά 

και άλλων που συνδέονται µε τη γήρανση, όπως παροχών υγείας και 

φροντίδας. Με δεδοµένο το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού, θα  

πρέπει να εξετάσουµε τις διάφορες  επιπτώσεις στα δηµοσιονοµικά-

µακροοικονοµικά  µεγέθη από τις οποίες  θα εξαρτηθεί σε ποιο  βαθµό και µε 

ποιο τρόπο θα ανταποκριθεί ο  δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας στην αυξηµένη 

ζήτηση για παροχές,. Επίσης σε ποιο βαθµό θα µπορέσει να καλύψει τις  

ανάγκες των συνταξιούχων. 

Η γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί ή µάλλον καλυτέρα διογκώνει τα 

προβλήµατα στα διάφορα συστήµατα ασφάλισης είτε αυτά είναι δηµόσια είτε 

αυτά είναι ιδιωτικά. Στο κεφάλαιο 1 γίνετε εκτενέστερη αναφορά για τις δοµές 

και τις διαφορές µεταξύ της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Σε 

πρώτη µατιά µπορούµε να πούµε ότι η ιδιωτική ασφάλιση φαίνεται να αντιδρά 

καλυτέρα στο φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού σε µικροοικονοµικέ 

επίπεδο αλλά δεν ισχύει το ίδιο σε µακροχρόνιο επίπεδο αφού ο βασικός της 

άξονας είναι η κεφαλαιοποίηση των εισφορών /ασφαλίστρων  για την  

πληρωµή της σύνταξης όταν φτάσουν στο έτος συνταξιοδότησης. Αντιθέτως 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η γήρανση του πληθυσµού επηρεάζει σε πολύ 

µεγάλο βαθµό την κοινωνική ασφάλιση αφού υπάρχει σχέση αλληλεγγύης 

µεταξύ των γενεών. Σε αυτό λοιπόν το σηµείο δίνεται η απάντηση στο 

ερώτηµα που θέσαµε παραπάνω, δηλάδη να υπάρξει µία µετατόπιση από το 

δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα.  

Το µεγάλο ζήτηµα λοιπόν που δηµιουργείται είναι αν πρέπει να υπάρξει 

µία πλήρη µετατόπιση του συστήµατος ; 

Στο σηµείο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε κάποιους µύθους που έχει παραθέσει ο 

Νicholas Barr στο βιβλίο του The Welfare State As Piggy Bank (2001) που 
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προσπαθεί εµµέσως να απαντήσει στο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού 

αν συνίσταται στην µετατροπή του υπάρχοντος κρατικού-διανεµητικού 

συστήµατος συντάξεων σε ιδιωτικό-κεφαλαιοποιητικό.  

Ο Νicholas Barr αναφέρει ότι αν ένα σύστηµα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στα 

κίνητρα εργασίας ή αντίστοιχα προσφέρει  κίνητρα για πρώιµη 

συνταξιοδότηση δεν έχει σχέση µε την κεφαλαιοποίηση. Το Σουηδικό 

σύστηµα το οποίο είναι διανεµητικό διατηρεί όλα τα κίνητρα για παραµονή 

εργασίας και αντιθέτως υπάρχουν πολλά κεφαλαιοποιητικά συστήµατα τα 

οποία εµπεριέχουν κίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης. Άρα σηµασία έχει πως 

λειτουργεί το σύστηµα και τι πιστεύουν οι ασφαλισµένοι, δηλαδή πως 

ανταποκρίνεται στους ασφαλισµένους το κάθε σύστηµα είτε αυτό είναι 

διανεµητικό είτε κεφαλαιοποιητικό. Βασικός στόχος κάθε συστήµατος είναι να 

δώσει σηµασία στην οικονοµική ευηµερία δηλαδή ότι είναι πιθανό η 

περισσότερη εργασία να αποτιµάται σε όρους ευηµερίας .  

Επίσης ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι πολλά ιδιωτικά συστήµατα 

συντάξεων έχουν καταστραφεί από κυβερνητικές πράξεις ή πολιτικών 

αδρανειών (π.χ. τα αποτελέσµατα του υπερπληθωρισµού στη Λατινική 

Αµερική αλλά και στην Ευρώπη πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο).  Οι 

πολιτικοί δεν είναι οι µόνοι που προσφέρουν υποσχέσεις που δεν µπορούν να 

εκπληρώσουν. Σε κάθε σύστηµα λοιπόν είτε αυτό είναι διανεµητικό είτε 

κεφαλαιοποιητικό ο ρόλος του κράτους είναι εξαιρετικά σηµαντικός για την 

εξασφάλιση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Η αλλαγή του συστήµατος 

δεν είναι πανάκεια. 

Η γήρανση του πληθυσµού είτε σε κεφαλαιοποιητικά είτε σε διανεµητικά 

συστήµατα µειώνει αναποφευκτα το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού και 

εποµένως θέτει σε αµφιβολία τη γενική ανάπτυξη. Γίνεται αντιληπτό ότι τα 

συστήµατα ασφάλισης θα πρέπει να να προσαρµοστούν για να ανατραπούν οι 

αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού. 
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Η αντιµετώπιση  της γήρανσης του πληθυσµού για τη διατήρηση των δαπανών 

της κάθε χώρας προϋποθέτει µία σειρά  µεταρρυθµίσεων και τη πιστή τήρηση 

τους. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες περιλαµβάνουν την εισαγωγή στα 

συστήµατα στοιχείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, τον περιορισµό της 

πρόωρης συνταξιοδότησης, την αύξηση του αριθµού των ετών για τον 

υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται το 

ποσοστό αναπλήρωσης και τις µεταβολές στον τρόπο αναπροσαρµογής των 

συντάξεων. Οι µεταρρυθµίσεις είναι συνήθως δυσκολότερες σε χώρες όπου οι 

παράµετροι των συστηµάτων συνταξιοδότησης θεσπίστηκαν σε εποχές που το 

προσδόκιµο ζωής ήταν πολύ χαµηλότερο. Η µετάβαση ενός µέρους ασφάλισης  

από τα διανεµητικά στα κεφαλαιοποιητικά σε συνδυασµό µε τις απαραίτητες 

και αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θα συµβάλουν στις προσπάθειες των χωρών για 

τη διατήρηση του χρέους σε διαχειρίσιµα επίπεδα.                                           

Συνοψίζοντας , όλες αυτές οι προσαρµογές αφορούν τη συµµετοχή του 

εργατικού δυναµικού , δηλαδή να δουλεύουν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

από το ποσοστό του πληθυσµού και να δωθεί µεγαλύτερη έµφαση στη 

παραγωγικότητα. 

Κρίσιµη Ερώτηση « Πως ανταποκρινόµαστε στις 
προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσµού» 

 

   Από µακροοικονοµική σκοπιά  της θεωρίας και της ανάλυσης  παρατηρούµε 

ότι το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι καθόλου ένα ζήτηµα 

αµελητέο και θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβληµα στην  καταβολή των 

συντάξεων στις επόµενες γενιές αν δεν παρθούν γενναίες αποφάσεις . Η 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών µας αποτελεί έναν 

από τους βασικούς παράγοντες της στρατηγικής µας για την έξοδο από την 

κρίση . Πρέπει να χαραχθούν σαφείς στρατηγικές για την περίοδο που θα 

ακολουθήσει την κρίση, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των 

µέτρων στήριξης βραχυπρόθεσµα έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι  συνθήκες 
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για µια βιώσιµη και ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη στο µέλλον . Το θέµα 

αυτό από µικροοικονοµική πλευράς δηµιουργεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας» 

για παρεµβάσεις σε βραχυπρόθεσµο χρόνο, όπου είναι απαραίτητο να γίνουν 

άµεσα κάποιες προσαρµογές και κάποιες µεταρρυθµίσεις. Όπως 

• Περισσότεροι εργαζόµενοι 

     Αυτό που απαιτείται  είναι περισσότεροι εργαζόµενοι αφού η δηµογραφία 

επηρεάζει άµεσα το δείκτη εξάρτησης. Ο οικονοµικός δείκτης εξαρτάται από 

τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Οπότε µία αύξηση της 

συµµετοχής  στην αγορά εργασίας µπορεί εύκολα να αντισταθµίσει δυσµενείς 

δηµογραφικές εξελίξεις. 

• Μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι 

  Έχει παρατηρηθεί ότι η µέση ηλικίας  αποχώρησης από την εργασία 

µειώνεται συστηµατικά από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80,παρόλο που 

υπάρχουν µικρές αυξήσεις των ελάχιστων ορίων συνταξιοδότησης της 

περιόδου 1990-92.Η µείωση της µέσης ηλικίας αποχώρησης από την εργασία 

οφείλεται τόσο σε παράγοντες προσφοράς ( όρια ηλικίας , έλλειψη σταδιακής 

συνταξιοδότησης ) αλλά και  της ζήτησης εργασίας . 

 

• Μετανάστες 

Το µεγάλο κύµα µετανάστευσης έπαιξε σηµαντικό ρόλο στις δεκαετίες που 

πέρασαν. Το µεταναστευτικό απόθεµα των γειτονικών χωρών περιορίζεται µε 

αποτέλεσµα να γίνονται εµφανή τα όρια αξιοποίησης αυτού του παράγοντα ως 

στρατηγική επίλυση του ασφαλιστικού. 

 

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
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Στο συγκεκριµένο στάδιο θα εξετάσουµε πως  από τους λιγότερους αυριανούς 

εργαζόµενους  θα είναι σε θέση να αυξήσουν τη παραγωγικότητα τους έτσι  

ώστε να  µπορέσουν να στηρίξουν τους πολυπληθέστερους συνταξιούχους. 

Ένας τρόπος είναι η αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου κατά κεφαλή 

εργαζοµένου µέσω επενδύσεων. Θα µπορούσαµε να πούµε µία τάση προς 

αποταµίευση. Ένας άλλος τρόπος είναι η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

µέσω της αναδιάρθρωσης και της συνεχώς εκπαίδευσης έτσι  ώστε η 

αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης να έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής. Οι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

εργασιακού βίου. Εδώ τίθεται µια µικρή παραβολή που έχει να κάνει σχέση µε 

το πως δουλεύουµε και όχι µε το πόσο. Τέλος τα συστήµατα ασφάλισης πρέπει 

να ενισχύουν τη προσαρµοστικότητα που έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής των εργαζοµένων.  

 

 

• Καλύτερη κατανοµή των βαρών 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα διάφορα συνταξιοδοτικά συστήµατα έχουν διάφορες 

ανισότητες µεταξύ των  ατόµων που είναι ασφαλισµένα σε ένα οργανωµένο 

κοινωνικό σύστηµα. Μία εµφανή ανισότητα για παράδειγµα είναι η πρόωρη 

συνταξιοδότηση ορισµένων κοινωνικών οµάδων. Το αποτέλεσµα αυτής της 

ανισότητας  είναι παρά πολύ αρνητική αφού αυξάνει τα έξοδα ενός 

συνταξιοδοτικού συστήµατος  εις βάρος των παραγωγικών µονάδων. Οπότε 

απαιτείται µία βελτίωση της κατανοµής των βαρών  µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της παραγωγής. .  

Η αναβολή της εφαρµογής πολιτικών  µεταρρυθµίσεων όπως η διασφάλιση της 

βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος, η εξυγίανση των δηµόσιων 

οικονοµικών, η ενίσχυση της απασχόλησης για την αντιµετώπιση των 
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συνεπειών της γήρανσης του πληθυσµού µεταθέτει και επιδεινώνει το 

πρόβληµα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι επόµενες γενεές. 
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                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Στη παρούσα µελέτη εξετάζουµε το µακροοικονοµικό θέµα του συστήµατος 

συντάξεων και της γήρανσης του πληθυσµού. Στόχος µας είναι να εξετάσουµε 

το σύστηµα των συντάξεων στην Ελλάδα σε πρώτη φάση και έπειτα σε ένα 

γενικότερο Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο πλαίσιο. Επιπλέον µελετάµε την 

επίδραση της γήρανσης  ή της  αύξησης του προσδόκιµου ορίου ζωής στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα, αν δηµιουργεί ελλείµµατα; Ποια είναι η 

δηµοσιονοµική οπτική της επίδρασης της γήρανσης του πληθυσµού στο 

συνταξιοδοτικό σύστηµα; Και πως θα συνείσφερε  µετατόπιση του από το 

αµιγώς κρατικό προς µεικτά συστήµατα ασφάλισης 
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                                             ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις µέρες µας ο κόσµος οδηγείται προς ένα πρωτοφανές , παγκόσµιο , χάσµα 

γενεών όπου η µέση ηλικία έχει µία συνεχή αυξητική τάση κυρίως στις 

αναπτυγµένες χώρες, γεγονός που ανατρέπει τη συνολική εικόνα ολόκληρου 

του πλανήτη όπως ήδη ξέραµε µέχρι σήµερα . ∆ηµιουργεί τεράστιες πιέσεις 

στην παγκόσµια οικονοµία και επιβάλλει νέα δεδοµένα στο γεωπολιτικό χάρτη 

. Στον ανεπτυγµένο κόσµο οι γεννήσεις είναι λιγότερες σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια , οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια αφού έχει 

αυξηθεί  σηµαντικά το προσδόκιµο όριο ζωής και τα προγράµµατα κοινωνικής 

προστασίας που έχουν σχεδιαστεί στο παρελθόν έχουν άλλα δεδοµένα µε άλλη 

πληθυσµιακή κάλυψη και οικονοµική κατανοµή µε αποτέλεσµα να αδυνατούν 

σήµερα να στηρίξουν τις ανάγκες της κοινωνίας. 

  Όλο και περισσότερες έρευνες µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Οι τάσεις αύξησης 

των ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν 

και την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα 

και Μετανάστευση) . Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µία συστηµατική 

εξέταση των µακροχρόνιων προοπτικών για βασικές κοινωνικοασφαλιστικές 

παραµέτρους , όπως το εργατικό δυναµικό και οι συνταξιούχοι . Με βάση τις 
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εναλλακτικές υποθέσεις για τις πιθανές εξελίξεις στα σχετικά µεγέθη , 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι η σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους µε 

βεβαιότητα  θα τείνει να µεταβληθεί επί το δυσµενέστερον. 

Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατεπέκταση της Παγκόσµιας 

Οικονοµίας είναι η διαφύλαξη της διατήρησης  των δηµόσιων οικονοµικών . 

Το βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των 

ηλικιωµένων γι αυτό και η διατήρηση του προϋποθέτει κάποιες αναγκαίες 

µεταρρυθµίσεις . Θα πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατήρηση των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία  χρόνια. 

 Στο κεφάλαιο ένα δίνουµε µία θεωρητική προσέγγιση για τον ορισµό της 

ασφάλισης , της κοινωνικής και ιδιωτικής , µία προσέγγιση για τη γήρανση του 

πληθυσµού και το αφανές χρέος που δηµιουργεί . Στο κεφάλαιο δύο 

προσπαθούµε να µελετήσουµε την απήχηση που έχει στο Ελληνικό 

συνταξιοδοτικό σύστηµα  το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού και την 

σχέση σύνδεσης του Αφανούς µε το ∆ηµόσιο Ελληνικό χρέος . Στο κεφάλαιο 

τρία παρουσιάζουµε και αναλύουµε τις δαπάνες προβόλων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση .  Στο κεφάλαιο τέσσερα θα 

προσπαθήσουµε να αναλύσουµε και να εξηγήσουµε τις προβολές του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ από την πλευρά των εισφορών και πόσο µπορεί να αντέξει το σύστηµα 

ασφάλισης µε ορισµένες υποθέσεις . Στο κεφάλαιο πέντε θα αναφέρουµε τα 

συµπεράσµατα µας ,  για το πώς ανταποκρινόµαστε στις προκλήσεις της 

γήρανσης του πληθυσµού και αν θα µας συνείσφερε µία πλήρη µετατόπιση του 

ασφαλιστικού συστήµατος από τα αµιγώς κρατικά σε κεφαλαιοποιητικά .  

Τέλος θα αναφέρουµε κάποιες αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα δίνουν 

κίνητρα για εργασία ανεξαρτήτως του συστήµατος που έχει η κάθε χώρα. 
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          ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1. Πυλώνες Ασφάλισης – θεωρητική προσέγγιση 
 

1.1.1  Τι είναι Ασφάλιση ;∆οµή και διάρθρωση του ασφαλιστικού 
συστήµατος 

  Η έννοια της ασφάλισης είναι πάρα πολύ σηµαντική και υψίστης 

σηµάσια,αφου δίνεται η δυνατότητα σε ένα άτοµο ή σε ένα  νοικοκυριό να  

έχει τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει διάφορους κινδύνους  που µπορούν να 

παρουσιαστούν σε βραχυπρόθεσµους αλλά κυρίως σε µεταγενέστερους 

χρόνους. Η αβεβαιότητα αυτή έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να 

κατευθύνονται  σε ένα οργανωµένο σύστηµα ασφάλισης. Τέτοιοι κίνδυνοι 

µπορεί να είναι η παύση εργασίας λόγω γήρατος,απόλυσης, ασθένειας ή 

αναπηρίας, ο θάνατος, η ασθένεια ή ο τραυµατισµός, η απώλεια προσωπικών 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λόγω κλοπής ή πυρκαγιάς), ή γενικά η εµφάνιση 

αστικών ευθυνών απέναντι σε τρίτους.Η ανάγκη για µείωση των µελλοντικών  

κινδύνων εµφανίζεται συγχρόνως για τα µέλη µίας κοινωνίας, αν και οι 

κίνδυνοι δεν γίνονται πραγµατικότητα για όλους, ή µε την ίδια συχνότητα ή 

την ίδια στιγµή. Σε συλλογικό επίπεδο µπορούµε να αντιληφθούµε την 

αβεβαιότητα ως µια εξωτερική κοινωνική επιβάρυνση, την οποία, µε τη 

δηµιουργία ενός ασφαλιστικού συστήµατος, τα άτοµα περιορίζουν µέσω της 

εσωτερικοποιήση της. 

   Η βασική δοµή ενός ασφαλιστικού συστήµατος για παροχή συντάξεων 

περιλαµβάνει πολλά και διάφορα χαρακτηριστικά, τα οποία διαµορφώνουν τη 

συνολική του εικόνα . Κεντρικός ρόλος σε  όλα τα ασφαλιστικά συστήµατα 

µπορούµε να πούµε ότι είναι η διοίκηση του συστήµατος, η οποία λαµβάνει τις 

αποφάσεις σχετικά µε τους όρους που συµµετέχουν σε αυτό οι ασφαλισµένοι 

και οι δικαιούχοι, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές/ασφάλιστρα και λαµβάνουν 

παροχές .Τα χρήµατα αυτά που συσσωρεύονται από τα ασφάλιστρα/εισφορές η 

κεντρική διοίκηση τα αναθέτει σε έναν ειδικό χειριστή ο οποίος µπορεί να 

λειτουργεί είτε εσωτερικά στο φορέα ή να είναι εξωτερικός (outsourcing). 

 



11 

 

1.1.2 Θεωρία Κοινωνικής-Ιδιωτικής Ασφάλισης , διάκριση µεταξύ 
συστηµάτων Ασφάλισης και η κύρια διάκριση στους Βασικούς 
Πυλώνες. 

 

   Η ασφάλιση διαχωρίζεται κυρίως σε δύο µορφές ,την ιδιωτική και την 

κοινωνική . Για τον ασφαλισµένο η ιδιωτική και η κοινωνική ασφάλιση 

αποτελούν την ίδια λειτουργία ,δηλαδή πληρώνει εισφορές/ασφάλιστρα για να 

έχει το δικαίωµα στο άµεσο µέλλον να εισπράξει τη σύνταξη του .Όταν θα 

φτάσει στο χρονικό σηµείο της συνταξιοδότησης θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον µία κύρια πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη των αναγκών 

του. 

  Η ιδιωτική ασφάλιση αν ακολουθεί τη κεφαλαιοποιητική σχέση λειτουργεί 

όπως η ατοµική αποταµίευση .Η πληρωµή των συντάξεων βασίζεται στην 

απόδοση του κεφαλαίου που δηµιουργείται από τις εισφορές που έχουν 

δηµιουργηθεί από τα εργασιακά χρόνια .Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αυστηρώς 

ανταποδοτική, ενώ το ύψος των συντάξεων τίθεται σε κίνδυνο από παράγοντες 

που µειώνουν την απόδοση του κεφαλαίου ,το πληθωρισµό και την απόδοση 

της οικονοµίας(συµπεριλαµβανόµενης εµµέσως και της δηµογραφίας). 

    Η κοινωνική ασφάλιση που ακολουθεί το διανεµητικό τρόπο  έχει ως βάση 

την αλληλεγγύη των γενεών .Η πληρωµή των εκάστοτε συνταξιούχων γίνεται 

από τις εισφορές των εκάστοτε εργαζοµένων .Μπορούµε λοιπόν να 

καταλάβουµε ότι ο τρόπος σύνδεσης τους είναι  έµµεσος .Αφού υπάρχει η 

σύνδεση αυτή µεταξύ των γενεών είναι ορατός ο κίνδυνος που δηµιουργείται 

στην αποπληρωµή των συντάξεων .Τα έσοδα λοιπόν εξαρτώνται από τον 

αριθµό των εργαζοµένων και το ποσό των εισφορών που καταβάλουν κατά την 

εργασιακή τους εποχή . Αντιθέτως τα έξοδα έχουν άµεση σχέση µε τον αριθµό 

των συνταξιούχων για τη καταβολή των συντάξεων και των κοινωνικών 

παροχών . Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται όταν υπάρχει ανισότητα µεταξύ 

των εσόδων και των εξόδων . Όταν το αθροισµάτων εξόδων είναι µεγαλύτερο 

από το άθροισµα των εσόδων υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα. 
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    Τα είδη των συντάξεων κατατάσσονται συνήθως σε τρείς πυλώνες , αφού σε 

συστήµατα πολλαπλών πυλώνων το εισόδηµα κάποιου που έχει αποχωρήσει 

από την εργασία µπορεί να  περιέχει όλων των ειδών τις συντάξεις . Η 

διάκριση των πυλώνων έχει ως εξής : (Τήνιος (2010),Καραβίτης (2011),) 

• 1ος πυλώνας:∆ηµόσιες συντάξεις 

  Συνήθως αναφέρεται ως σύστηµα δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης. 

Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι συντάξεις χρηµατοδοτούνται από 

εισφορές που πληρώνονται  στην ίδια χρονική περίοδο. Πρόκειται, δηλαδή, για 

ένα διανεµητικό σύστηµα (unfunded ή pay-as-you-go system-PAYG), µε την 

έννοια ότι η παρούσα γενεά εργαζοµένων χρηµατοδοτεί παρελθούσες γενεές 

(αλληλεγγύη γενεών). Η συµµετοχή στο σύστηµα κατά κανόνα είναι 

υποχρεωτική, συνήθως µέσω της νοµοθεσίας. Οι εισφορές είναι συνήθως 

συνάρτηση του ύψους των αποδοχών. Οι παροχές του συστήµατος, οι οποίες 

έχουν τη µορφή τακτικών καταβολών σύνταξης ή/και εφ’ άπαξ πληρωµής, 

είναι εγγυηµένες από το δηµόσιο και συνήθως προκαθορισµένες, υπό την 

έννοια ότι ορίζεται κάποιο ποσό είτε ως απόλυτο µέγεθος, είτε σε σχέση µε 

κάποιο µέγεθος αναφοράς (για παράδειγµα, οι αποδοχές, τα έτη ασφάλισης 

κ.α. 

• 2ος πυλώνας: Συλλογικές ( επαγγελµατικές) συντάξεις 

     Ο δεύτερος πυλώνας περιλαµβάνει κυρίως συλλογικά συνταξιοδοτικά 

σχήµατα, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελµατικές τάξεις ή οµάδες 

εργαζοµένων µε  κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. απασχολούνται στον ίδιο φορέα ή 

στην ίδια επιχείρηση). Υπ’ αυτή την έννοια την έννοια, Επαγγελµατικά Ταµεία 

µπορούν να συσταθούν από επαγγελµατικές ή συνδικαλιστικές ενώσεις ή/και 

εργοδότες, µεµονωµένους ή σε οµάδες (π.χ. σε κλαδικό επίπεδο). Στα 

Επαγγελµατικά Ταµεία η συµµετοχή µπορεί να είναι υποχρεωτική ή 

προαιρετική µε προκαθορισµένες είτε τις παροχές , είτε τις εισφορές .Όσον 

αφορά  το ύψος τους κατά κανόνα δεν είναι εγγυηµένο και συνήθως εξαρτάται 

από την απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων . Η διοίκηση και η διαχείριση 
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του Ταµείου µπορεί να ασκείται από αυτόνοµα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταµεία, 

ασφαλιστικές εταιρείες ή τις επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούν το Ταµείο. 

Συνοξίζοντας η χρηµατοδότηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι γίνετε µε 

κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.   

 

• 3ος πυλώνας:  Ατοµικές συντάξεις 

 

  Στον τρίτο πυλώνα συνήθως εντάσσονται ατοµικά µακροπρόθεσµα 

αποταµιευτικά προγράµµατα µε σκοπό την παροχή σύνταξης στο µέλλον. Οι 

παροχές του συστήµατος αυτού δεν εξαρτώνται από παραµέτρους της 

απασχόλησης . ∆ηλαδή θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελούν µορφή 

αποταµιεύσης , αφού δεν περιέχεται η έννοια της αλληλεγγύης µεταξύ ατόµων 

και η χρηµατοδότησης γίνονται µε τη µορφή της κεφαλαιοποίησης. 

Η κατηγοριοποίηση των συντάξεων δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος , αφού η 

Παγκόσµια Τράπεζα έχει κάποιες διαφορές από την κατηγοριοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τα Ελληνικά κλαδικά Ταµεία κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης έχουν στοιχεία τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου πυλώνα . 

Αρκετές φορές η κατηγοριοποίηση γίνεται µε βάση του τρόπου 

χρηµατοδότησης και αρκετά συχνά παρατηρούµε διαφωνίες για το που 

κατατάσσεται το κάθε συγκεκριµένο σύστηµα . Στο παρακάτω σχήµα 

µπορούµε να το δούµε πιο αναλυτικά. 
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Σχήµα 1.1 Είδη συνταξιοτικής κάλυψη και πυλώνες 

 

 

     ∆ιανεµητικά και κεφαλαιοποητικά συνταξιοδοτικά συστήµατα 

 

    Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν η κατηγοριοποίηση των συντάξεων σε 

πυλώνες δεν είναι ποτέ µία απλή µέθοδος  Τα συστήµατα ιδιωτικής  ασφάλισης 

λειτουργούν ως κεφαλαιοποιητικά συστήµατα σχηµατίζοντας αποθεµατικά από 

τις εισφορές των ασφαλισµένων , οι οποίες θα χρηµατοδοτήσουν  αργότερα τις 

συντάξεις .Στα συνταξιοδοτικά διανεµητικά συστήµατα οι συντάξεις 

χρηµατοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζοµένων και συµβάλουν στη 
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µεταφορά της αγοραστικής δύναµης από τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό 

προς τα µη οικονοµικά ενεργό λόγω ηλικίας , αναπηρίας ή ασθένειας . Τα 

διανεµητικά συστήµατα µπορούµε να πούµε ότι λειτουργούν µε βάση την αρχή 

της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών , που σηµαίνει ότι οι συντάξεις της 

παρούσας γενιάς εργαζοµένων , όταν θα αποχωρήσουν από την αγορά 

εργασίας , θα χρηµατοδοτηθούν από τις εισφορές της επόµενης γενιάς. 

 

1.2.1 Γήρανση του πληθυσµού 

Οι τάσεις αύξησης του σχετικού βάρους των ηλικιωµένων δηµιουργείται 

κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και την κινητήρια δύναµη των 

προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης , Γονιµότητα και Μετανάστευση) . 

(Τήνιος(2010),(2003) 

Αναλυτικά έχουµε: 

1) Προσδόκιµο  Επιβίωσης 

 

   Αναµένεται  να συνεχιστεί την αυξητική του τάση, δηλαδή   όλο και 

περισσότεροι θα ζουν περισσότερα χρόνια , όχι λόγω της µείωσης της 

θνησιµότητας  αλλά λόγω της επιµήκυνσης της ζωής τους . Αυτή η τάση θα 

συνεχιστεί ίσως µε µικρότερη ταχύτητα από ότι ήταν τα τελευταία χρόνια αν 

και κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα συνεχιστεί µε την ίδια ή  και ίσως µε 

µεγάλη ταχύτητα λόγω της τροµερής ανάπτυξης της βιοιατρικής. 

 

2) Γονιµότητα 

 

  Κύρια επίδραση στην δηµογραφία άσκησε η απότοµη πτώση στις γεννήσεις 

µετά το 1980.Τη περίοδο αυτή ο συγκεκριµένος δείκτης βρίσκεται σε πάρα 

πολύ χαµηλά επίπεδα από αυτά που απαιτούνται για την αναπλήρωση του 
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πληθυσµού. Η πτώση αυτή οδηγεί σε παρεπόµενες εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας µετά την δεκαετία του 2000 , αφού τα άτοµα που γεννήθηκαν µετά τη 

µεταστροφή της γεννητικότητας θα αρχίσουν να εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας  µετά το 2010. 

 

 
3) Μετανάστευση 

 

  Η  µετανάστευση εκτός της άµεσης επίπτωσης στο πληθυσµό επηρεάζει και 

την ηλικιακή του δοµή  και εποµένως την δύναµη του για την αύξηση . Η 

πρόβλεψη για το δηµογραφικό θέµα της µετανάστευσης είναι αβέβαιη και 

αρκετά απροσδιόριστη γιατί εξαρτάται από κοινωνικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. 

Το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι µόνο Ελληνικό ή µόνο 

Ευρωπαϊκό αλλά είναι ένα πρόβληµα παγκόσµιας εµβέλειας . Σε όλες τις 

αναπτυγµένες χώρες από καιρό ήταν γνωστό ότι από το 2000 και µετά θα 

έπρεπε να αναµένονται δυσµενείς εξελίξεις . Σηµαντικός παράγοντας που 

συνέβαλε στη γήρανση του πληθυσµού είναι το γνωστό σε όλους µας baby-

boom δηλαδή η αυξηµένη τάση για γέννηση των παιδιών . Η τάση αυτή 

δηµιουργήθηκε αµέσως µετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και µετά τη παύση του 

πολέµου της Κορέας . Η γενιά του Baby boom πλησίασε στη συνταξιοδότηση 

από το 2000 και µετά . Η  δηµογραφική µεταβολή αυτή µειώνει συνεχώς το 

κλάσµα των εργαζόµενων µε των συνταξιούχων αφού ο παρανοµαστής όλο και 

συνεχώς αυξάνεται . Αντίθετα ο αριθµητής έχει τάσεις καθοδικές αφού η 

µείωση της γονιµότητας από το 80 και µετά µειώνει  όλο και περισσότερο τον 

αριθµό του παρανοµαστή . Συνοψίζοντας όλες οι χώρες αντιµετωπίζουν το ίδιο 

πρόβληµα αλλά µε διαφορετική τάση. 
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1.2.2  Τα προβλήµατα που δηµιουργεί η γήρανση του πληθυσµού στο 
σύστηµα ασφάλισης µε αποτέλεσµα την αύξηση του χρέους και 
κυρίως του αφανούς χρέους 

 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να δείξουµε τα διάφορα προβλήµατα που 

δηµιουργεί το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού . Θα 

χρησιµοποιήσουµε κάποιους δείκτες για να µας βοηθήσουν στην ανάλυση 

τους. 

Η αύξηση του προσδόκιµου ορίου ζωής συνεπάγεται άµµεσα ότι οι 

συνταξιούχοι θα βρίσκονται περισσότερα χρόνια στην ηλικία της απολαβής 

της συντάξης.Ο παρακάτω πίνακας µας δείχνει για άτοµα που είναι ήδη στα 65 

χρόνια ζωής πόσα χρόνια έχουν ακόµα για να ζήσουν. Γίνετε αντιληπτό από το 

1960 και µετά η τάση είναι συνεχώς ανοδική .Οι  ηλικιωµένοι θα ζουν όλο και 

περισσότερα χρόνια . Άντρες και γυναίκες έχουν αυξητικές τάσεις , όπως και 

το σύνολο των χωρών φαίνεται να εµφανίζει ανοδικές τάσεις µε πρωτοποριακή 

πρωτιά τη χώρα της Ιαπωνίας . Οι γυναίκες της Ιαπωνίας µε βάση τη 

συγκεκριµένη προβολή µπορούν να ζήσουν τέσσερα χρόνια περισσότερα από 

τις γυναίκες της Ελλάδος . Παρότι που υπάρχει αύξηση πέντε ετών στις 

Ελληνίδες µπορούµε να υποθέσουµε ότι η αύξηση αυτή µπορεί να είναι και 

µεγαλύτερη αφού βιολογικά αυτό µπορεί να υποστηριχθεί , το ίδιο µπορεί να 

ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες . Όποτε καταλαβαίνουµε ότι αν δεν υπάρχει 

κάποια µεταρρύθµιση για αλλαγή του ορίου συνταξιοδότησης αυτό σηµαίνει 

ότι τα έξοδα στο Κρατικό προϋπολογισµό θα αυξάνονται συνεχώς. 
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Πίνακας 1.1Προσδόκιµο επιβίωσης στην ηλικία των 65 ετών 
1960-2007, Ελλάδα και διεθνείς συγκρίσεις 
 

 Άνδρες Γυναίκες 

 1960 1970 1990 2007 1960 1970 1990 2007 

Ελλάδα 13,4 13,9 15,7 17,4 14,6 15,2 18,0 19,6 

ΗΠΑ* 12,8 13,1 15,1 17,0 15,8 17,0 18,9 20,3 

Ιταλία* 13,4 13,3 15,1 17,9 15,3 16,1 18,8 21,8 

Γαλλία* 12,5 13,0 15,5 18,0 15,6 16,8 19,8 22,3 

Ισ̟ανία 13,2 13,3 15,4 17,8 15,3 16,0 19,0 22,0 

Ια̟ωνία 11,6 12,5 16,2 18,6 14,1 15,3 20,0 23,6 

Πηγή: EPC,Health data (2009) 

 

Στο παρακάτω πίνακα θέλουµε να δείξουµε την αναλογία που ισχύει  ως 

εξέλιξης του δηµογραφικού φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού . Ο 

λόγος είναι ως εξής : στον αριθµητή του κλάσµατος βρίσκονται άτοµα ηλικίας 

65+ και στο παρανοµαστή  βρίσκονται άτοµα ηλικίας από 15 έως 64 ετών . 

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι συγκεκριµένες προβολές έγιναν µέσα στα πλαίσια 

της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. .Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού 

δροµολογήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken το ∆εκέµβριο του 

2001 και κατέληξε σε  κοινά συµφωνηµένους βασικούς στόχους  τους οποίους  

πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα συστήµατα συντάξεων , είτε 

κρατικά είτε ιδιωτικά όλων των Κρατών Μελών . Η κάθε Κυβέρνηση της κάθε 
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χώρας είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του χρέους των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων και η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των µελών 

θα συνείσφερε σε µία πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των δυσκολιών .  Στο 

παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το πρόβληµα αυτό το έχουν 

όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες µε λίγο διαφορετική τάση . Η Ελλάδα µαζί µε την 

Ισπανία φαίνονται να κατέχουν πρωταρχικές θέσεις . Το µέσο όρο της 

Ευρώπης των 27 µελών είναι στο 53%,το µέσο όρο της Ευρώπης των 15 είναι 

στο 51% ενώ  Ελλάδα βρίσκεται στο 57% 

 

Πίνακας 1.2 ∆ηµογραφικός δείκτης εξάρτησης - 2007-2060 
(Άτοµα 65±/άτοµα 15-64) 
 

 2007 2010 2015 2020 2030 2040 2050 2060 

Ισ̟ανία 30% 31% 32% 35% 46% 55% 56% 59% 

Βέλγιο 30% 31% 34% 35% 42% 54% 59% 59% 

∆ανία 26% 26% 28% 31% 38% 42% 44% 46% 

Γερµανία 26% 27% 29% 31% 37% 45% 53% 55% 

Ιρλανδία 26% 28% 32% 34% 37% 41% 42% 47% 

Γαλλία 25% 26% 29% 33% 39% 44% 45% 45% 

Ιταλία 25% 26% 27% 29% 38% 46% 48% 51% 

Κύ̟ρος 25% 26% 32% 37% 44% 45% 47% 49% 

Κάτω Χώρες 24% 24% 26% 27% 34% 46% 59% 59% 

Αυστρία 24% 25% 27% 29% 33% 37% 38% 42% 

Πορτογαλία 23% 25% 29% 32% 38% 43% 41% 43% 

Φινλανδία 21% 23% 27% 31% 40% 47% 46% 47% 

Σουηδία 18% 18% 20% 22% 27% 31% 38% 44% 

Μ. Βρετανία 16% 17% 18% 20% 25% 31% 40% 44% 

Ελλάδα 28% 28% 31% 33% 38% 48% 57% 57% 

Εϋ27 25% 26% 28% 31% 38% 45% 50% 53% 

Ευΐ5 26% 27% 30% 32% 39% 46% 50% 51% 

Πηγή: EPC (2009). 
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Όσον αφορά τον Οικονοµικό ∆είκτη Εξάρτησης δηλαδή ένα µέσο που δείχνει 

την λειτουργία της οικονοµίας είναι η σχέση των ατόµων 65+ στον αριθµητή 

και των απασχολούµενων µεταξύ της ηλικίας 15-64 στο παρανοµαστή . Ο 

δείκτης αυτός είναι υψίστης σηµασίας αφού από ο τρόπος λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας καθορίζει το ποσοστό των ατόµων που είναι στο 

παρανοµαστή ή στον αριθµητή. Για κάθε χώρα τα αποτελέσµατα αυτά έχουν 

µεγάλη διαφορά από τον δηµογραφικό δείκτη εξάρτησης αφού είναι σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι τα κίνητρα για τη παραµονή εργασίας σε κάθε χώρα είναι 

πολύ διαφορετικά . Επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν 

αυτόν το δείκτη είναι οι γυναίκες αφού η διαφορά στο ποσοστό συµµετοχής 

τους στην απασχόληση έχει τη µεγαλύτερη διακύµανση στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έχει παρατηρηθεί στις χώρες της Ε.Ε η καθυστέρηση 

των νέων εργαζοµένων στην αγορά εργασίας είτε επειδή οι ίδιοι επιθυµούν να 

παραµείνουν για περισσότερα χρόνια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε επειδή 

υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας ( ανεργία νέων ). 

 

 Στο παρακάτω πίνακα θα δούµε πως η πορεία του πληθυσµού µεταβάλλει τη 

κατάσταση στο δείκτη εξάρτησης του ασφαλιστικού συστήµατος, δηλαδή τη 

σχέση µεταξύ ασφαλισµένων και συνταξιούχων. ∆ηλαδή πόσοι ασφαλισµένοι 

χρειάζονται για έναν συνταξιούχο. Τα αποτελέσµατα από αυτά που µπορούµε 

να διαπιστώσουµε είναι οδυνηρά κυρίως µετά το 2020 για το σύνολο των 

χωρών  εκτός από τις Βόρειες χώρες( ∆ανία, Ιρλανδία, Σουηδία) και τις κάτω 

Χώρες. Η Ελλάδα φαίνεται να είναι στη πιο δυσµενή θέση αφού για κάθε ένα 

συνταξιούχο θα χρειάζεται έναν ασφαλισµένο  
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Πίνακας 1.3 Ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης, 2007-2060 
(Σχέση ασφαλισµένου/συνταξιούχου) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Ιταλία 67% 65% 66% 76% 90% 94% 95% 

Γερµανία 62% 62% 64% 76% 85% 88% 91% 

Βέλγιο 58% 58% 65% 76% 83% 87% 90% 

Κύ̟ρος 30% 32% 40% 51% 59% 73% 86% 

Γαλλία 55% 58% 64% 73% 78% 79% 80% 

Φινλανδία 56% 57% 66% 74% 74% 75% 78% 

Ισ̟ανία 38% 37% 39% 47% 61% 75% 77% 

Σουηδία 39% 40% 48% 54% 59% 60% 65% 

Ιρλανδία 28% 28% 30% 35% 41% 50% 53% 

∆ανία 47% 49% 57% 57% 57% 53% 50% 

Κάτω Χώρες 30% 30% 35% 39% 42% 41% 42% 

Ελλάδα 57% 56% 59% 70% 86% 99% 102% 

Πηγή: EPC (2009). 

 

 

Ο ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης προκύπτει λοιπόν από το πως το 

ασφαλιστικό σύστηµα και η ασφαλιστική νοµοθεσία της κάθε χώρας 

επηρεάζουν την αγορά εργασίας. ∆ηλαδή πόσοι από τους εργαζοµένους είναι 

ασφαλισµένοι και πληρώνουν εισφορές και πόσοι από τους µη οικονοµικά 

ενεργούς δικαιούνται συνδροµή µέσω των συντάξεων. Η αντιστοίχιση των 
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δικαιωµάτων σε εργαζοµένους στα περισσότερα συστήµατα είναι µία σχετικά 

απλή διαδικασία. Στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης αυτό δεν ισχύει. 

   Στο παρακάτω πίνακα βλέπουµε τις δαπάνες των χωρών ως προϊόν. Οι 

δαπάνες έχουν αυξητική τάση για όλες τις χώρες µε τη διαφορά ότι κάποιες 

έχουν µεγάλες τάσεις και άλλες λιγότερες. Με εξαίρεση τη Σουηδία η οποία 

φαίνεται να ελέγχει το ποσοστό των δαπανών. Η Ελλάδα και σε αυτό το 

πινάκα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό σε αντίθεση µε άλλες χώρες που έχουν το 

ίδιο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού. Εκτός όµως από τις δαπάνες για 

συντάξεις της κάθε χώρας είναι πολύ σηµαντικό να δούµε τι γίνεται µε τη 

πορεία του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Έχει µεγάλη σηµασία αν το ΑΕΠ αυξάνει , 

παραµένει σταθερό ή να έχει τάσεις για µείωση. Το ΑΕΠ έχει άµεση σχέση µε 

τη παραγωγικότητα , οπότε µπορούµε να καταλάβουµε και να υποθέσουµε ότι 

όσο αυξάνει το ΑΕΠ της κάθε χώρας , θα αυξάνουν και τα έσοδα. Στη 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην Ελλάδα βλέπουµε µέσω των προβολών να 

αυξάνουν σηµαντικά τα έξοδα και από την άλλη πλευρά η χώρα να έχει για 

τρίτη συνεχόµενη χρονιά µία πολύ σηµαντική πτώση στο ΑΕΠ. Το γεγονός 

αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διόγκωση του προβλήµατος. Το ίδιο παράδειγµα 

που αναφέραµε για την Ελλάδα είναι πιθανόν να συµβαίνει και µε άλλες 

χώρες. 
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 Πίνακας 1.4∆απάνες για συντάξεις δηµόσιου συστήµατος 
2007-2060: Συντονισµένη προβολή  (Ποσοστά του ΑΕΠ) 
 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Μεταβολή 2000-

2050 

Ισ̟ανία 8,4 8,9 9,5 10,8 13,2 15,5 15,1 7,1 

Κύ̟ρος 6,3 6,9 8,9 10,8 12,8 15,5 17,7 9,2 

Βέλγιο 10 10,3 11,8 13,9 14,6 14,7 14,7 4,7 

Ιταλία 14 14 14,1 14,8 15,6 14,7 13,6 0,7 

Γαλλία 13 13,5 13,6 14,2 14,4 14,2 14 1,2 

Αυστρία 12,8 12,7 13 13,8 13,9 14 13,6 1,2 

Πορτογαλία 11,4 11,9 12,4 12,6 12,5 13,3 13,4 1,9 

Φινλανδία 10 10,7 12,6 13,9 13,6 13,3 13,4 3,3 

Γερµανία 10,4 10,2 10,5 11,5 12,1 12,3 12,8 1,9 

Ιρλανδία 5,2 5,5 6,4 7,5 8,7 10,5 11,3 5,3 

Ολλανδία 6,6 6,5 7,8 9,3 10,3 10,3 10,5 3,7 

∆ανία 9,1 9,4 10,6 10,6 10,4 9,6 9,2 0,5 

Σουηδία 9,5 9,6 9,4 9,5 9,4 9 9,4 -0,5 

Μ. Βρετανία 6,6 6,7 6,9 7,6 8 8,1 9,3 1,5 

ΕΛΛΑ∆Α 11,7 11,6 13,2 17,1 21,4 24 24,1 12,3 

Πηγή: OECD (2009, 2001). 

 

 

   Σε αυτό το σηµείο πρέπει να κάνουµε µία αναφορά ότι από µακροοικονοµική 

σκοπιά, θεωρούµε ότι οι συντελεστές µεταβλητότητας παραµένουν σταθεροί 

όπως η ηλικία συνταξιοδότησης . Οι   διάφορες µεταβλητές µπορούν να 
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αλλάξουν µελλοντικά µε την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές  θεωρούνται 

νοµοθετηµένες  Η διαφορά στο παραπάνω πίνακα είναι εντυπωσιακή στο ότι 

κάποιες χώρες όπως η Ιταλία , η Γαλλία που αντιµετωπίζουν σε ίδια επίπεδα το 

πρόβληµα της γήρανση του  πληθυσµού φαίνετε να ελεγχούν σε καλυτέρα 

επίπεδα τα έξοδα για δαπάνες γιατί από το 2000 και µετά έχουν πάρει κάποια 

αναγκαία µέτρα για µεταρρυθµίσεις όπως η αύξηση του ορίου 

συνταξιοδότησης, εξίσωση στα όρια συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών-

γυναικών και σε εξορθολογισµό µεταξύ διαφόρων κλάσεων των διαφόρων 

κοινωνικών οµάδων. 

 

1.3 Αφανές χρέος 

Με τον όρο αφανές χρέος εννοούµε µαθηµατικά την διαφορά που υπάρχει 

µεταξύ εσόδων και εξόδων, για να το υπολογίσουµε όµως σε κάθε χρονική 

περίοδο θα πρέπει να υπολογίζουµε τη διαφορά των αναµενόµενων εσόδων και 

εξόδων στο µέλλον  στη βάση των σηµερινών συντάξεων και εισφορών. Οπότε 

για κάθε χρόνο σηµειώνουµε τη διαφορά (το τρέχον έλλειµµα  κάθε χρόνο). Το 

ποσό αυτό χρειάζεται µία αναγωγή στο παρόντα χρόνο έτσι ώστε να 

υπολογιστεί σε παρούσα αξία. (Τήνιος (2010),) 

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε πως σχετίζεται το αφάνες χρέος µε το 

κανονικό δηµόσιο χρέος 

Στη παραπάνω ενότητα είδαµε ότι η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού 

αυξάνει σε µεγάλο βαθµό τις συνολικές δαπάνες για τη πληρωµή  των 

συνταξιούχων ,οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντική είναι η επιβάρυνση του 

αφανούς χρέους σε ένα σύστηµα ασφάλισης. Εδώ αυτό πρέπει να πούµε ότι το 

αφανές χρέος δε προσµετράται στο ∆ηµόσιο χρέος που εµφανίζει η κάθε χώρα 

ξεχωριστά. Στο σηµείο αυτό είναι πρέπει να τονίσουµε πόσο επικίνδυνο και 

λεπτό ζήτηµα είναι η µέτρηση του αφανούς χρέους . Οι µετρήσεις αυτές δεν 

είναι συγκεκριµένες και απολύτως τεκµηριωµένες αφού κάνουµε µια σειρά 

υποθέσεις για το µέλλον .Ορισµένες εκτιµήσεις µπορούµε να πούµε ότι είναι 
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σχεδόν ασφαλείς όπως είναι οι δηµογραφικές αναλύσεις, από την άλλη πλευρά 

όµως υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα για την πρόβλεψη του ρυθµού ανάπτυξης 

του ΑΕΠ , για το ποσοστό ανεργίας των µελλοντικών ετών κ.λπ. Μπορούµε 

δηλαδή να τις χαρακτηρίσουµε κάπως παρακινδυνευµένες. 

 

    Η φύση του αφανούς χρέους σε κεφαλαιοποιητικά συστήµατα µπορούµε να 

πούµε ότι όταν έχουµε ένα  ισορροπηµένο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα η 

παρούσα αξία της διαφοράς πληρωµών και εισπράξεων είναι µηδέν. Όλα αυτά 

προκύπτουν ότι δεν υπάρχει σχέση αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών. 

     Αν κάνουµε αντίστοιχο υπολογισµό σε διανεµητικά συστήµατα θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι  υποχρεώσεις είναι οι µελλοντικές υπεσχηµένες 

συντάξεις, και τα έσοδα προκύπτουν από την   επιβάρυνση για την 

χρηµατοδότησή τους.(Ασφάλιστρα-Εισφορές). Εδώ τον ρόλο του ενεργητικού 

παίζει η δυνατότητα που έχει το Κράτος να επιβάλλει φορολογία (και 

εισφορές) για να χρηµατοδοτεί τις υποχρεώσεις του. Αν η µελλοντική 

φοροδοτική ικανότητα αρκεί για να καλύψει τις υποχρεώσεις του κράτους, 

τότε το ενεργητικό θα ισούται µε το παθητικό και η καθαρή παρούσα αξία των 

υποχρεώσεων θα είναι µηδέν.  Όµως, η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να 

µεταβάλλει  και τις µελλοντικές πληρωµές (π.χ. αλλάζοντας την 

αναπροσαρµογή των συντάξεων) 

 

Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι  η βιωσιµότητα ενός διανεµητικού συστήµατος 

είναι ένα πολιτικό ζήτηµα που αναφέρεται στο κατά πόσον το εκλογικό σώµα 

θεωρεί ότι οι υποσχέσεις που χορηγούνται δικαιολογούν την επιπλέον 

φορολογία που απαιτείται για να χρηµατοδοτηθούν. Η παρούσα πρακτική που 

αναφέραµε ακριβώς από πάνω είναι να µην συνυπολογίζεται το αφανές χρέος 

µαζί µε το ∆ηµόσιο χρέος . Αυτό ισοδυναµεί µε το να θεωρείται εξ ορισµού η 

παρούσα αξία του ίση µε µηδέν (δηλαδή θεωρείται ότι η δυνατότητα επιβολής 

φορολογίας επαρκεί πάντοτε για να χρηµατοδοτηθούν οι σηµερινές 

συνταξιοδοτικές υποσχέσεις). 
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 Ένα τεράστιο ερωτηµατικό δηµιουργείται λοιπόν από τη µέτρηση του 

αφανούς χρέους και για τη πιθανή µελλοντική αύξηση της φορολογίας για την 

κάλυψη αυτής της πιθανής ανισότητας. Η κάθε Κυβέρνηση όπως ήδη έχουµε 

αναφέρει µπορεί να αυξήσει τη φορολογία αλλά πρέπει να συµπεριλάβουµε ότι 

δεν έχει την απεριόριστη δυνατότητα για πολύ µεγάλες αυξήσεις και ειδικά 

όταν µια Χώρα έχει ήδη παρά πολύ υψηλούς φόρους όπως στη συγκεκριµένη 

περίπτωση της Ελλάδας όπου πολύ δύσκολα το σύνολο της κοινωνίας µπορεί 

να αντέξει µία ενδεχόµενη αύξηση της φορολογίας. Άρα αν το αφανές χρέος 

µιας χώρας υπολογίζεται σε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από το ποσοστό του 

ΑΕΠ π.χ 200% , το χρέος που αντιστοιχεί στο εµφανές χρέος είναι µόνο τµήµα 

αυτού. ∆ηλαδή το τµήµα που απαιτεί αύξηση της φορολογίας πέραν του 

ανεκτού. Αν θεωρηθεί ότι το ίδιο ποσοστό φορολογίας µε το σηµερινό είναι το 

µέγιστο ανεκτό, τότε από το αφανές χρέος θα έπρεπε να αφαιρεθεί το τµήµα 

που αντιστοιχεί στη µελλοντική αύξηση του ΑΕΠ.(Τήνιος (2010)Barr (2001),) 

 

   Στα διανεµητικά συστήµατα  θα πρέπει να επεµβαίνει η εκάστοτε 

Κυβέρνηση µε µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε να µειώνει τη συσσώρευση του 

χρέους σε επίπεδα ελεηγχόµενα. Τέλος θα µπορούσαµε επίσης να αναφέρουµε 

ότι ο σκοπός της κάθε Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση  της δικαιοσύνη µεταξύ 

γενεών  και συνεπώς να εξισορροπούν την φορολογική επιβάρυνση µεταξύ 

ανάµεσα τους.  

 

1.4   Θα συνείσφερε µία µετατόπιση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος από αµιγώς κρατικό σε ιδιωτικό σύστηµα ασφάλισης; 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε πόσο τεράστιες και πολύπλοκες είναι οι 

προσκλήσεις που δηµιουργούνται  από το δηµογραφικό φαινόµενο της 

γήρανσης του πληθυσµού. Αναλύσαµε σε θεωρητικό επίπεδο τις διαφορές 

µεταξύ των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και πως αντιδρούν  στο 

δηµογραφικό πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού.. 
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Το ερώτηµα που δηµιουργείται  είναι ότι οι περισσότερες χώρες που έχουν ήδη 

ένα τεράστιο  ∆ηµόσιο Χρέος θα τους συνείσφερε µία µετατόπιση και πως θα 

γινόταν αυτό; Θα ήτανε καλύτερα τα πράµατα ή θα δηµιουργούσε διάφορες 

παρενέργειες. 

   Σε πρώτη φάση θα εξετάσουµε τη περίπτωση µιας πλήρους µετατόπισης από 

κρατικό σύστηµα σε κεφαλαιοποιητικό . Κατά τη περίοδο της µετάβασης  οι 

εργαζόµενοι πρέπει να πληρώσουν για τις δικές τους συντάξεις και αυτές της 

προηγούµενης γενιάς. Άρα στην αρχή η δηµόσια δαπάνη αυξάνει. Αν 

ιδιωτικοποιηθεί ένα δηµόσιο διανεµητικό σύστηµα, η πρώτη γενιά πρέπει να 

πληρώνει για το σύστηµα δύο φορές. Με δεδοµένο ότι τµήµα της δαπάνης 

αυτής θα µεταβιβαστεί στον φορολογούµενο, σε περίπτωση µετάβασης σε 

κεφαλαιοποιητικό από διανεµητικό σύστηµα, στην µεταβατική περίοδο η 

ανάγκη δανεισµού του δηµοσίου θα είναι µεγαλύτερη. Όσο λιγότερο βιώσιµο 

είναι το παλαιό διανεµητικό σύστηµα, τόσο µεγαλύτερη και αυτή η ανάγκη για 

δανεισµό. (Barr(2001),) 

Αυτό δηµιουργεί τεράστιες ανισότητες µεταξύ των γενεών και πρέπει να 

θυµόµαστε ότι στόχος της κάθε Κυβέρνησης είναι να διατηρεί τις ισότητες 

µεταξύ των γενεών ως προς τα φορολογικά θέµατα. 

Στο διανεµητικό σύστηµα η πολιτική παρέµβαση είναι πιο εύκολη, θα πρέπει 

λοιπόν σε πρώτη φάση να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές για τη διαχείριση του 

αφανούς χρέους και να µετατοπίζει την ασφάλιση προς µεικτά συστήµατα 

ασφάλισης περιλαµβανοµένου και της ιδιωτικής µε τρόπο οµαλό έτσι ώστε να 

διατηρεί τις ισορροπίες µεταξύ των γενεών . 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 . Το Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης και οι 
προοπτικές του. 
 

2.1    Ελληνικό σύστημα Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης. 

 

 Ο θεσµός της κοινωνικής προστασίας εµφανίστηκε στη χώρα µας µε τη µορφή 

της κοινωνικής πρόνοιας στα επιζώντα µέλη των οικογενειών των 

εργαζοµένων και µετεξελίχτηκε στη µορφή της κοινωνικής ασφάλισης µε την 

κάλυψη των κινδύνων γήρατος , αναπηρίας και θανάτου . Μέχρι το τέλος το Β 

Παγκοσµίου Πολέµου η εξέλιξη του τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και των 

συντάξεων ήταν περιορισµένη και περιλάµβανε την προσπάθεια των 

εργατικών και επαγγελµατικών ενώσεων να αναπτύξουν αυτόνοµα , 

αυτοδιοικούµενα και αυτοχρηµατοδοτούµενα ασφαλιστικά ταµεία. 

 Το συνταξιοδοτικό σύστηµα αναπτύχθηκε σε µία σχετική µεγάλη χρονική 

περίοδο , κάτω από την επίδραση οικονοµικών , πολιτικών , ιστορικών και 

κοινωνικών συγκυριών καλύπτοντας σταδιακά σχετικά  το σύνολο του 

πληθυσµού . Στην αρχή τα επικίνδυνα επαγγέλµατα όπως ναυτικούς και µετά 

από λίγα χρόνια τους δηµόσιους υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούµενους 

Τα πρωταρχικά βήµατα για την εξέλιξη του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης 

για παροχή της κύριας σύνταξης ήταν µετά τη ψήφιση του νόµου 1846/51 για 

τη σύσταση και τη λειτουργία του ΙΚΑ . Οι κύριοι κλάδοι ήταν οι κλάδοι 

συντάξεων και ασθένειας που κάλυψε ασφαλιστικά τους εργαζόµενους των 

αστικών κέντρων ή και άλλων περιοχών στις οποίες υπήρχαν µονάδες 

βιοµηχανίας  ,  βιοτεχνίας , και διάφορες επαγγελµατικές οµάδες ανεξάρτητα 

από το τόπο απασχόλησης τους. Στη συνέχεια µετά τη ψήφιση του νόµου 

4169/61 ιδρύθηκε ο ΟΓΑ  ο οποίος κάλυψε ασφαλιστικά όλον το αγροτικό 
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πληθυσµό. Ο ΟΓΑ µετά το νόµο 1296/82 κάλυψε και όλους τους ηλικιωµένους 

άνω των 65 ετών µε ανεπαρκές εισόδηµα ,εάν δεν είχαν αποκτήσει 

ασφαλιστικά δικαιώµατα.(Ζερβού (2009),) 

Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 70́  τα µέτρα τα οποία είχαν παρθεί δεν 

έδιναν τη δυνατότητα κάλυψης ολόκληρου του πληθυσµού , ακόµη και ένα 

µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού που ήταν ασφαλισµένο είχε περιορισµένο 

επίπεδο ασφάλισης και οι συντάξεις της πλειοψηφίας των συνταξιούχων 

παρέµεναν σε χαµηλά επίπεδα. Στη συνέχεια το ΙΚΑ επεκτείνεται σε όλη τη 

χώρα και καλύπτει ασφαλιστικά για κύρια σύνταξη όλους του µισθωτούς και 

ηµεροµισθίους του µη αγροτικού τοµέα . Επίσης κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 80́  δίνονται αρκετά µεγάλες αυξήσεις στις συντάξεις που είχε 

ως αποτέλεσµα να µειώσει δραστικά το ποσοστό φτώχειας των ηλικιωµένων . 

Τα πρώτα µελανά σηµάδια κάνουν την εµφάνιση τους για τη βιωσιµότητα του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος από την ποσοτική και ποιοτική επέκταση του 

ασφαλιστικού φορέα. Γι αυτό οι πρώτες θεσµικές παρεµβάσεις της δεκαετίας 

του 90́ επικεντρώθηκαν σε ζητήµατα χρηµατοδότησης και προϋποθέσεων 

χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών καθώς και της οργάνωσης του 

συστήµατος. Για τη τόνωση της βιωσιµότητας του συστήµατος ψηφίστηκαν 

δύο ασφαλιστικοί νόµοι ( Ν.1902/90 και Ν.2084/92 ) µε πολύ σηµαντικούς 

περιορισµούς στα ασφαλιστικά δικαιώµατα και τις αυξήσεις των εισφορών. 

Με το Νόµο 2084/92 οδηγήθηκε στη δηµιουργία ενός νέου συστήµατος 

ασφάλισης , λιγότερου γενναιόδωρου αφού υπήρξε τριµερής χρηµατοδότησης 

για κύρια σύνταξη και ασθένειας , µε συµµετοχή των εργαζοµένων ,των 

εργοδοτών και του Κράτους, κατ αναλογία 2/9 ,4/9 ,3/9,αντίστοιχα.Το νέο 

σύστηµα ασφάλισης καλύπτει  οµοιόµορφα ενιαίες προϋποθέσεις σχετικά µε 

την ηλικία συνταξιοδότησης, τα ποσοστά αναπλήρωσης ,τις κατώτερες 

συντάξεις και τη επιβολή εισφορών.(Τήνιος(2010),) 

Παράλληλα µε την ασφάλιση για κύρια σύνταξη αναπτύχθηκε και η 

επικουρική ασφάλιση µε τη χορήγηση προσθέτων περιοδικών παροχών 
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συντάξεων  .∆ικαίωµα για επικουρική σύνταξη έχουν οι απασχολούµενοι µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας και ένα σχετικό µικρό ποσοστό των αυτοτελών 

απασχολούµενων. Η επικουρική ασφάλιση αναπτύχθηκε , όπως και η 

ασφάλιση για κύρια σύνταξη ,σταδιακά , µέσα από ένα µεγάλο αριθµό 

ασφαλιστικών φορέων χωρίς ενιαίους κανόνες και      προϋποθέσεις  και µε το 

δικό του καταστατικό το κάθε ταµείο. Αποφασιστικό βήµα για την έναρξη  της 

επικουρικής ασφάλισης ήταν  η ίδρυση του ΤΕΑΜ (Ν.997/79). 

  Συνοψίζοντας το Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι δηµόσιο ως προς 

τη διαχείριση , αναγκαστικό ως προς τη νοµική του µορφή , ορισµένων 

παροχών ως προς τη δοµή και ασφαλίζει κυρίως την εργασία . Ο κεντρικός 

άξονας λειτουργεί µε βάση το διανεµητικό  σύστηµα ( pay as you go ) , µε 

αυτόνοµους και αυτοδιοικούµενους ασφαλιστικούς φορείς υπό την εποπτεία 

κυρίως του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . Το 

Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από την αλληλεγγύη 

µεταξύ των  ατόµων µιας γενιάς αλλά και µεταξύ των γενεών ,από την 

πολυδιάσπαση και τον κατακερµατισµό τόσο στο οργανωτικό επίπεδο όσο και 

στο επίπεδο παροχών. 

2.2  Ο   κατακερµατισµός του συστήµατος. 

Το δηµόσιο σύστηµα συντάξεων στην Ελλάδα αναπτύχθηκε µε τρόπο 

αποσπασµατικό , ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας ήταν η πίεση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων η οποία είχε ως αποτέλεσµα 

την κατακερµατισµό του συστήµατος. Ο κατακερµατισµός αυτός γίνεται 

εµφανής σε  διαστάσεις όπου θα αναπτυχθούν ακριβώς από 

κάτω.(Τήνιος(2003),(2010),) 

 

• Η πρώτη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η κλαδική 

διάσταση που αφορά επαγγελµατικούς κλάδους. Υπάρχει πληθώρα 

φορέων ( Ασφαλιστικών Ταµείων ) που χορηγούν συντάξεις ανά τοµέα 

απασχόλησης ή επάγγελµα. Έχει διαπιστωθεί ότι ακόµα και εντός 
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ταµείου υπάρχουν κλαδικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις εισφορές 

και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. 

 

• Μία άλλη διάσταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η 

διαφοροποίηση ανάλογα µε το επίπεδο ή την βαθµίδα προστασίας. Το 

σύστηµα διαθέτει τρείς βαθµίδες παροχών που αποτελούνται από την 

κύρια σύνταξη ,τη επικουρική και το εφ ΄ άπαξ .Η κύρια σύνταξη και η 

επικουρική λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο και η καταβολή τους γίνεται 

ανά µήνα, δηλαδή είναι η κύρια πηγή αµοιβής των συνταξιούχων. Το 

εφάπαξ καταβάλλεται µία φορά , ακριβώς στη χρονική περίοδο τη 

στιγµή της συνταξιόδοτησης. Η διαφοροποίηση των τριών παροχών 

αυτών είναι ότι οι πληρωµές γίνονται σχεδόν πάντα σε διαφορετικούς 

λογαριασµούς από διαφορετικούς φορείς. 

 
 

• Επίσης µία πολύ εµφανής διάσταση είναι η διαφοροποίηση ανάλογα µε 

την ηλικιακή οµάδα ή κλάση των δικαιούχων. Υπάρχουν πάρα πολλές 

διαφορές µεταξύ των διάφορων ασφαλιστικών ταµείων ,αυτό όµως που 

µας κάνει πραγµατικά εντύπωση είναι η διαφοροποίηση της κλάσης 

µεταξύ των δικαιούχων που ανήκουν στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

κυριότερη διαφοροποίηση αυτού του είδους είναι αυτή του «νέου 

συστήµατος » δηλαδή αυτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά µετά  

το 1993. 

 

• Μία πολύ σηµαντική διάσταση είναι η διαφοροποίηση µεταξύ φύλων . 

Στα περισσότερα ταµεία δεσπόζει µία  υπερπροστασία των γυναικών 

που έχει ως αποτέλεσµα να διατηρεί ανισότητες µεταξύ των 

ασφαλισµένων. 

 

• Τέλος , µία εξίσου σηµαντική διάσταση είναι  η διαφοροποίηση που 

οφείλεται στο ότι πολλά ταµεία συντάξεων χορηγούν παροχές υγείας σε 
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χρήµα και σε είδος. Οι παροχές αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση των δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων. 

 

  Ο  παρακάτω πίνακας  σκιαγραφεί τη δοµή του συστήµατος ανά κλάδο 

εργαζοµένων , ηλικιακή οµάδα  και επίπεδο προστασίας και µέθοδος 

χρηµατοδότησης. ∆ιακρίνονται έξι µεγάλοι κλάδοι δικαιούχων  αγρότες (και 

ανασφάλιστοι) ,∆ηµόσιοι Υπάλληλοι ,Μισθωτοί ιδιωτικού τοµέα, µισθωτοί 

∆έκο, αυτοαπασχολούµενοι και  ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
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Πίνακας 2.1 Το Ελληνικό σύστηµα συντάξεων 
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Το ασφαλιστικό σύστηµα  λόγω της πολυνοµίας και του κατακερµατισµού 

όπως διαπιστώσαµε από το πιο πάνω πίνακα έχει  ως αποτέλεσµα να 

λειτουργεί µε ανισότητες και να αντιµετωπίζει όµοιες περιπτώσεις πολιτών µε 

διαφορετικό τρόπο . Η κοινωνική ασφάλιση παρέχεται από µία πληθώρα 

φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται 

διότι παρά την απαγόρευση ίδρυσης ταµείων κύριας ασφάλισης µετά την 

ίδρυση του ΙΚΑ ( ΑΝ 1846/51), συνεχίσθηκε η ίδρυση νέων ταµείων κυρίας 

ασφάλισης .Το ΙΚΑ ιδρύθηκε το 1936 και είναι ο µεγαλύτερος φορέας που 

παρέχει συντάξεις και ασφαλίζει κυρίως τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα , 

καταβάλει πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των συνταξιοδοτικών παροχών. 

Στο εσωτερικό του ΙΚΑ όµως  συνυπάρχουν πάνω από 600 καθεστώτα 

συνταξιοδότησης .  

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος δηµιουργεί επίσης εµπόδια 

στη µέτρηση του ασφαλιστικού δείκτη εξάρτησης. Στο Ελληνικό σύστηµα 

ασφάλισης η µετατροπή της εργασιακής πορείας σε ασφαλιστικό δικαίωµα 

δηµιουργεί πολλές φορές διπλογραφίας. Η κύρια αιτία είναι ότι ένας 

ασφαλισµένος έχει πολλαπλές συντάξεις όπως είναι η κύρια , η επικουρική ή 

πολλαπλά ασφαλιστικά δικαιώµατα π.χ ( σύνταξη χηρείας , σύνταξη από ίδιο 

δικαίωµα , άλλες πολλαπλές συντάξεις). Επίσης λόγω του κατακερµατισµού 

και της πολυπλοκότητας του συστήµατος δηµιουργείται µία ανισότητα στην 

ασφαλιστική παρουσία, δηλαδή κάποιοι πληρώνουν πολύ υψηλές εισφορές ως 

ποσοστό του εισοδήµατος και κάποιοι άλλοι ασφαλίζονται µε προαιρετικές 

ασφαλιστικές κλάσεις. 

    Επίσης είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα άλλο πρόβληµα που 

δηµιουργείται στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης λόγω του κατακερµατισµού 

των ταµείων είναι ότι η επικουρική σύνταξη µπορεί να θεωρείται διαφορετική 
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από την κύρια σύνταξη αλλά ο τρόπος λειτουργίας έχει πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά µε τη κύρια. 

Όλα τα επικουρικά Ταµεία χρηµατοδοτούνται µε τρόπο διανεµητικό, δηλαδή 

ανήκουν και αυτά στο πρώτο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης µε τη µόνη 

διαφορά από τα κύρια Ταµεία να έχουν µεγαλύτερη περιουσία και λιγότερα 

συσσωρευµένα ελλείµµατα λόγω της νεότερης δηµιουργίας τους. Ένα άλλο 

κοινό χαρακτηριστικό είναι η υποχρεωτική τους ασφάλιση όπως δηλαδή 

αρµόζει στα διανεµητικά συστήµατα. Οι παροχές καθορίζονται διά νόµου µε 

βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης της συνταξιοδοτικής βάσης, δηλαδή όταν 

κάποιος συνταξιοδοτείται λαµβάνει δύο συντάξεις. Ο τρόπος υπολογισµού 

είναι ως ποσοστό του τελευταίου µισθού ή το µέσο όρο των τελευταίων 

µισθών. 

Συµπεραίνοντας οι επικουρικές συντάξεις έχουν τόσα κοινά χαρακτηριστικά 

µε τις κύριες συντάξεις έτσι ώστε να µην µπορούν να παίξουν διακριτό ρόλο 

στο συνολικό οικοδόµηµα της κοινωνικής προστασίας.Είναι προφανές ότι 

µεγαλώνουν τη παθολογία του συστήµατος και επιδεινώνουν τις επιπτώσεις 

του κατακερµατισµού.  

 Στη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων µετέχουν εκπρόσωποι των 

εργοδοτών ,των εργαζοµένων και του κράτους . Με αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει σε επιθυµητό βαθµό η αυτονοµία , η αυτοδιοίκηση και η 

αυτοχρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων . Ο κατακερµατισµός καθιστά 

το σύστηµα  συντάξεων αδιαφανές και ευάλωτο σε πολιτικές παρεµβάσεις δια 

µέσου αφανών έµµεσων επιδοτήσεων , η πιο σηµαντική είναι αυτή µεταξύ 

περίθαλψης και συντάξεων. 

Ο κατακερµατισµός του Ελληνικού συστήµατος όπως ακριβώς εξηγήσαµε πιο 

πάνω σε συνδυασµό µε την έλλειψη κινήτρων για παραµονή εργασίας 

δηµιουργεί τεράστια αγκάθια στη λύση του ασφαλιστικού προβλήµατος. Οι 

ασφαλισµένοι του Ελληνικού συστήµατος αφού δεν έχουν αυτά τα κίνητρα  

προσπαθούν συνεχώς να βρίσκουν τα µονοπάτια για την έξοδο τους από το 
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εργασιακό περιβάλλον. όταν προστεθεί και η απουσία του κοινωνικού κράτους 

τότε δηµιουργούνται τα  διοικητικά προβλήµατα του συστήµατος. Η κοινωνική 

πολιτική προϋποθέτει την αποτελεσµατική παραγωγή , αξιολόγηση και 

αξιοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την ευηµερία των πολιτών. Οι 

ελλείψεις στη διοικητική ικανότητα γίνονται αισθητές στους παρακάτω τοµείς. 

• Υπάρχει υψηλό κόστος διοίκησης του συστήµατος. Συµπεριλαµβάνεται 

η αδυναµία προγραµµατισµού και η έλλειψη προσαρµοστικότητας. 

• Η εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή µεγάλης κλίµακας δίνει απλόχερα 

κίνητρα στη γκρίζα οικονοµία και αντικίνητρα στην ανάπτυξη. 

• Οι αδυναµίες στη διοίκηση δυσχεραίνουν τη χάραξη κοινωνικής 

πολιτικής. Η µη λειτουργεία Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

σηµαίνει ότι τα στοιχειώδη στοιχεία όπως το ύψος των αποδοχών , η 

µέση σύνταξη δεν είναι ακόµα γνωστά 

Οι διοικητικές αυτές αδυναµίες ευθύνονται και για το χαµηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης , την απουσία πληροφόρησης , τη γραφειοκρατία και την 

αδιαφάνεια  

2.3.1   Η  γήρανση του πληθυσµού και η απήχηση στον Ελλαδικό 
χώρο. 

 

  Το δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όπως αναφέραµε 

πιο πάνω είναι αιτία του προσδόκιµο επιβίωσης, της γονιµότητας  και της  

µετανάστευσης. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα είναι ακριβώς το 

ίδιο που αντιµετωπίζει όλος ο αναπτυγµένος κόσµος. Στην Ελλάδα λοιπόν 

αντιµετωπίζουµε το ίδιο φαινόµενο µε κάποιες µικρές  διαφορές και µε 

διαφορετικές τάσεις. 

Όσον αφορά το αίτιο του προσδόκιµου επιβίωσης ένας πολύ σηµαντικός 

παράγοντας είναι η επιµήκυνση της ζωής. Η µείωση της θνησιµότητας των 

παιδιών σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια  , η πρόοδος της ιατρικής και της 
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βιολογίας και οι βελτιώσεις των συνθηκών ζωής από την εκπληκτική ανάπτυξη 

της τεχνολογίας οδήγησαν σε σηµαντικές αυξήσεις του ορίου ζωής. 

Όσον αφορά τη γονιµότητα  παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι υπάρχουν 

διάφορες διακυµάνσεις κατά την εξέλιξη των γεννήσεων από το 1921 έως το 

1993.Οι τάσεις αυτές είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα οι 

αυξοµειώσεις είναι πολύ πιο έντονες από τις υπόλοιπες χώρες . Την εξέλιξη 

αυτή µπορούµε να τη χωρίσουµε σε τρεις περιόδους.(Τήνιος (2010),) 

• Ο µεσοπόλεµος: Στη περίοδο αυτή υπάρχουν πολύ υψηλές γεννήσεις 

κυρίως για δύο λόγους. Τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανακοπή 

του µεγάλου µεταναστευτικού ρεύµατος που κυριαρχούσε πριν απο το  

1920. 

 

• Μετά το 1945 χαρακτηρίζεται η περίοδος των υψηλών γεννήσεων, 

φαίνεται χαρακτηριστικά στο σχεδιάγραµµα ότι οι γεννήσεις είναι πολύ 

υψηλότερες από τη προηγούµενο περίοδο. 

 

•  Η τρίτη  περίοδος χαρακτηρίζεται ως η περίοδος της χαµηλής 

γεννητικότητας, στην Ελλάδα αυτό βέβαια  παρατηρείτε µε λίγο 

καθυστέρηση ως προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η τάση αυτή 

ξεκινάει από το 1970 και µετά ακολουθεί ραγδαία πτώση  το 1980 .  
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∆ιάγραµµα 2.1 Εξέλιξη των γεννήσεων 1921-1991 

 

 

Όσον αφορά τη µετανάστευση µπορούµε να παρατηρήσουµε  στο παρακάτω 

διάγραµµα την ιδιορρυθµία της τη χρονική περίοδο από το 1950 έως το 

2008.Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου  η Ελλάδα ήταν µία χώρα αποστολής 

µεταναστών ενώ στη δεύτερη περίοδο το φαινόµενο αυτό αντιστράφηκε και η 

Ελλάδα µετατράπηκε σε χώρα µετανάστευσης άλλων . Από το παρακάτω 

πίνακα παρατηρούµε ότι  στη χρονική περίοδο 1945 έως 1965 µετανάστευσαν 

από την Ελλάδα περίπου 89.000 άτοµα. Ο αριθµός αυτός αυξάνεται µετά το 

1959 και κορυφώθηκε το 1965 όταν µεταναστεύσανε περίπου 120.000 άτοµα. 

Η πρώτη παλιννόστηση αρχίζει  από το 1975 έως το 1979 , 40.000 κάθε έτος 

και στο έτος 1975 είναι ο πρώτος χρόνος εισροής µεταναστών στην Ελλάδα . 

Το δεύτερο κύµα µεταναστών ξεκινάει από τα τέλη του 1980 οι γνωστοί σε 
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όλες τις αναπτυγµένες χώρες « οικονοµικοί µετανάστες».Ο αριθµός αυτός 

υπολογίζεται επισήµως στις 30.000 για κάθε ένα έτος .Ο αριθµός αυτός είναι 

πολύ µεγαλύτερος γιατί δεν συνυπολογίζεται ο αριθµός των παράνοµων 

µεταναστών. 

∆ιάγραµµα 2.2 Μετανάστευση και παλιννόστηση 1946-57 

 

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσµα να αυξάνουν το ποσοστό των  

ανθρώπων που είναι πάνω από 65 ετών ωε προς το ποσοστό ηλικίας µεταξύ 15 

έως 64 όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα. 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

∆ιάγραµµα2.3 Ποσοστό συνταξιούχων σε σχέση µε τα άτοµα ηλικίας 
15-64 
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2.3.2  Ο  ρόλος του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα. 

 

Το ελληνικό σύστηµα ασφάλισης εκτός απ’ ότι είναι κατακερµατισµένο όπως 
αναφέραµε στο κεφάλαιο 2.2  εξαιτίας του γεγονότος  ότι οι συντάξεις 
διατίθενται από πανσπερµία φορέων είναι και µονολιθικό .Το σύστηµα είναι 
µονολιθικό αφού όπως παρατηρούµε στο ακριβώς από κάτω διάγραµµα 
µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι το ποσοστό υπερβαίνει το 98% από συντάξεις 
του πρώτου πυλώνα, δηλαδή τις  συντάξεις που εκ του νόµου είναι 
υποχρεωτικές . 
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∆ιάγραµµα 2.4 Ποσοστά Πυλώνων 

 

 

 

Ο προβληµατισµός για τη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος που 
αναπτύσσεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο καθώς και το ερώτηµα πως θα 
καλυφθεί το κόστος λόγω της αλλαγής του των δηµογραφικών και εργασιακών 
δεδοµένων είναι αυτό που µας απασχολεί έτσι ώστε να µην επιβαρυνθούν 
δυσανάλογα οι µελλοντικές γενεές από τη συνεχή αύξηση  του αφανούς χρέους 
.Στο παρακάτω πίνακα µπορούµε να διαπιστώσουµε πόσο ανοδική είναι η 
αύξηση των δαπανών από τις κρατικές συνάξεις. 
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Πίνακας 2.2 ∆απάνες για συντάξεις δηµοσίου συστήµατος 
2007-2060 (Ποσοστά του ΑΕΠ) 

 

ΠΗΓΗ : EPC (2009,2001) 

Η Ελλάδα έχει την µεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες για τις κρατικές 

συντάξεις. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι η βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος είναι ένα σύνθετο πρόβληµα. Χρειάζεται µία σφαιρική 

µακροχρόνια προσέγγιση η οποία θα απαιτεί µία αναδιάρθρωση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος έτσι ώστε να διαµορφωθεί µία ολοκληρωµένη 

πρόταση για την επάρκεια των συντάξεων. 

Μία λύση αυτού του προβλήµατος θα µπορούσε να ήταν µία µετατόπιση του 

συστήµατος ασφάλισης προς τα µεικτά συστήµατα συνταξιοδότησης. Ο 
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δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας όπως είδαµε πιο πάνω αντιπροσωπεύουν το 

1,9% των ασφαλισµένων. Ποσοστό πάρα πολύ µικρό, σχεδόν µηδαµινό. Οπότε 

εδώ  µπορούµε να πούµε ότι δηµιουργείται ένα τεράστιο κίνητρο για αλλαγές 

και προσαρµογές που θα έχει ως αποτέλεσµα να µετατοπισθεί ένα ποσοστό 

των δαπανών προς τους συµπληρωµατικούς πυλώνες. Πρέπει να  υπάρξει µία  

υπάρξει συµπληρωµατική αποταµίευση για τις συντάξεις, µία αποταµίευση 

που θα προκύψει µόνο εάν θεσµοθετηθεί ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης και 

δοθούν συγκεκριµένα φορολογικά κίνητρα στο 2ο και 3ο Πυλώνα, αλλιώς   οι 

επόµενες γενιές θα έχουν να αντιµετωπίσουν  σοβαρότατο πρόβληµα 

επιβίωσης µε αντίκτυπο στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 

 

 

2.4.1  ∆ηµόσιο Χρέος 

Ορισµός 

∆ηµόσιο Xρέος είναι το σύνολο της οφειλής σε χρηµατικές µονάδες του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. ∆ηλαδή Κράτος, ΟΤΑ, Κοιν.Ασφ., ΝΠ∆∆ εκτός 

από ∆ΕΚΟ. Υπό την έννοια ευρύτερος δηµόσιος τοµέας συµπεριλαµβάνονται 

όλα τα επίπεδα δηµόσιας διοίκησης .Το δηµόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε 

έτος κατά το πόσο που ο ετήσιος κρατικός 

προϋπολογισµός παρουσιάζει έλλειµµα, ή αντιστρόφως µειώνεται κατά το ποσό 

που παρουσιάζει πλεόνασµα. Είναι η διαφορά που δηµιουργείται από τα έσοδα 

και τα έξοδα του κάθε Κράτους. Έσοδα θεωρούνται οι φόροι από τους πολίτες 

µίας Χώρας και έξοδα θεωρούνται π.χ οι δηµόσιες δαπάνες, η καταβολή των 

µισθών και των συντάξεων κ.α. Καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά 

της από το µεγαλύτερο µέρος των πολιτών του κράτους, δηλαδή 

των φορολογούµενων, το δηµόσιο χρέος έµµεσα είναι χρέος των 

φορολογούµενων.  

Η µέτρηση του δηµόσιου χρέους µετριέται  επί το ποσοστό του ΑΕΠ , στον 

αριθµητή βρίσκεται πάντα το συνολικό ποσό του χρέους και στο παρανοµαστή 

το συνολικό ποσό του µεγέθους του ΑΕΠ. Όσο µεγαλώνει το ποσό του ΑΕΠ 
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µειώνει το ποσοστό του χρέους άσχετα αν το χρέος σαν ποσό δεν έχει µειωθεί. 

Οπότε καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντικό είναι να υπάρχει µια συνεχόµενη 

αύξηση του ΑΕΠ από χρόνο σε χρόνο. 

Οι κυβερνήσεις των χωρών δανείζονται από τις χρηµαταγορές και τις 

κεφαλαιαγορές µε σκοπό να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες που έχουν κάθε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος δανεισµού γίνεται µέσω των 

οµολόγων ,όταν πρόκειται η επιστροφή του κεφαλαίου να είναι µεγαλύτερη 

του έτους και µε έντοκα γραµµατεία όταν η επιστροφή του ανάλογου ποσού 

είναι να επιστραφεί σε λιγότερο από ένα έτος. Μία χώρα για να ενταχθεί στην 

ΟΝΕ θα πρέπει να έχει ποσοστό χρέους κάτω του 60% του ΑΕΠ σύµφωνα µε 

τη συνθήκη του Μάαστριχ το 1992.Ο κανόνας αυτός παρακάµφθηκε για να 

ενταχθεί στην ΟΝΕ η Ιταλία και το Βέλγιο που είχαν µεγαλύτερο ποσοστό 

χρέους από αυτό που όριζε η συνθήκη. Η Ελλάδα χάρις σε αυτή τη ρύθµιση 

εντάχθηκε στην ΟΝΕ αν και κάποιοι πιστεύουν ότι τροποποιήθηκαν κάποια 

στοιχεία για την ένταξη της.(Σηµ.Τήνιος(2011),) 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα βλέπουµε την εξέλιξη του δηµόσιου χρέους από το 

1970 έως το 2010. 
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∆ιάγραµµα 2.5 Εξέλιξη ∆ηµόσιου Χρέους 

 

 

Πηγή: http://www.capital.gr/stoupas/Article.aspx?id=961897 

 

Παρατηρούµε ότι από το 1970 έως το 1998 η τάση του ποσοστού του χρέους 

ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ  είναι ανοδική , όµως το ανώτατο ποσό του 

χρέους είναι περίπου λίγο πάνω από το 100%  ,από  το 1998 έως το 2007 

παρατηρούµε ότι το ποσοστό του χρέους έχει µία ελαφριά  καθοδική τάση που 

έχει  ως αποτέλεσµα να πέφτει και κάτω από το ποσοστό του 100%.Απο το 
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2008 και µετά παρατηρούµε µία αλµατώδης αύξηση του χρέους. Οι κυριότεροι 

λόγοι της τελευταίας αύξησης είναι ότι υπήρχε πτώση του ποσοστού του ΑΕΠ  

,υψηλά πραγµατικά επιτόκια αφού η ύφεση µείωσε το πληθωρισµό και τέλος η 

µεγάλη αύξηση του ελλείµµατος της Κυβέρνησης. 

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι η αύξηση των spreads (επιτοκίων) 

στα Ελληνικά οµόλογα σε σχέση µε τα επιτόκια δανεισµού των Γερµανικών 

οµολόγων. Ως βασική µέτρηση των επιτοκίων δανεισµού στην ΟΝΕ είναι τα 

επιτόκια των Γερµανικών οµολόγων δεκαετής λήξης . Η Γερµανική 

Κυβέρνηση δανείζεται στα 10ετή οµόλογα µε επιτόκιο 3% περίπου, οπότε 

όταν λέµε ότι τα επιτόκια δανεισµού των Ελληνικών οµολόγων είναι 300 

µονάδες βάσης εννοούµε ότι η Ελληνική κυβέρνηση δανείζεται µε 6%.Η 

Ελληνική Κυβέρνηση το 2008 δανειζόταν µε 230-280 µονάδες βάσης και τις 

σηµερινές µέρες θα δανειζόταν µε 24% αφού το spreads των Ελληνικών 

οµολόγων είναι περίπου στις 2.100 µονάδες βάσης. Από το Μάρτη του 2009 η 

Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται υπό την εποπτεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου όπου και δανείζεται από αυτό αφού θεωρητικά έχει αποκλειστεί από 

τις αγορές λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισµού. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο Χρέος παρουσιάζει µία δυναµική αφού το ποσοστό του 

χρέους ως προς του ΑΕΠ  είναι περίπου στο 158% κατά το έτος 2011 , 

ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από τη συνθήκη που ορίζει το Μαάστριχ.Το 

ποσοστό αυτό µπορεί να µειωθεί αν η ανάπτυξη είναι ταχύτερη και αν 

µειωθούν οι περιττές δηµόσιες δαπάνες.  

 

2.4.2  Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού. 

Η ανοιχτή µέθοδός συντονισµού αποφασίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

στη Λισαβόνα το 2000  και περιλαµβάνει τον καθορισµό κοινών γενικών 

στόχων και τη µετατροπή τους σε εθνικές στρατηγικές .Επίσης καθορίζει  την 

αξιολόγηση τους αυτών των σχεδίων και στρατηγικών µε άλλες κοινές 

εκθέσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 



47 

 

ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των Κρατών µελών περιλαµβάνει και η 

περιοδική παρακολούθηση των παραµέτρων και µεγεθών των ασφαλιστικών 

συστηµάτων µε βάση κοινά καθορισµένους δείκτες. Η ανοιχτή µέθοδος 

συντονισµού δροµολογήθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken 

το ∆εκέµβριο του 2001 και κατέληξε σε τρεις κοινά συµφωνηµένους βασικούς 

στόχους  τους οποίους  πρέπει να εξυπηρετούν και να συµβιβάσουν τα 

συστήµατα συντάξεων , κρατικά και ιδιωτικά , των Κρατών µελών. Οι τρεις 

βασικοί σκοποί περιγράφονται ακριβώς από κάτω : 

• Επάρκεια των συντάξεων. Προϋποθέτει την εξασφάλιση επαρκών 

εισοδηµάτων συνταξιοδότησης για όλους και τη πρόσβαση τους σε ένα 

σύστηµα  συντάξεων που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους µετά το έτος 

της συνταξιοδότησης τους  να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο σ’ 

ένα λογικό βαθµό για την εξυπηρέτηση  των  φυσικών  και  

προσωπικών  τους αναγκών. 

 

• Οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος. Σκοπός εδώ είναι να 

εξασφαλίσει την οικονοµική βιωσιµότητα των δηµόσιων και ιδιωτικών 

συνταξιοδοτικών προγραµµάτων .Να ισχυροποιηθεί το συνταξιοδοτικό 

σύστηµα έτσι ώστε να είναι ικανό να ανταπεξέλθει σε διάφορες 

δηµογραφικές και οικονοµικές προκλήσεις του µέλλοντος,όπως είναι η 

γήρανση του πληθυσµού. 

 

• ∆ιαφάνεια του συστήµατος. Προυποθέτει την εξασφάλιση ότι τα 

συνταξιοδοτικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δηλαδή ότι 

είναι καλά προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

γυναικών και των ανδρών και στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

κοινωνιών . 
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Οι  τρεις βασικοί σκοποί της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού  πρέπει να 

αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και δικαιοσύνης µεταξύ  εντός 

των γενεών .(Τήνιος (2010), Ζέρβου (2009),) 

Από το 2.000 και µετά την απόφαση της Ανοιχτής Μεθόδους Συντονισµού 

αρκετές χώρες  στην Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύοντας στα πλαίσια αυτής της 

µεθόδου αποφάσισαν να προβούν σε διάφορες µεταρρυθµίσεις για τη 

καλύτερη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος. Οι αλλαγές αυτές 

αφορούσαν τη δοµή του κάθε συστήµατος , αυξάνοντας το όριο εξόδου από 

την αγορά εργασίας δίνοντας διάφορα κίνητρα για την παραµονή τους στον 

εργασιακό χώρο. Στην Ελλάδα το σύστηµα άλλαξε µε τον Ν.3863/10. Ο 

νόµος αυτός ήταν ένα από τα πρώτα µέτρα που προέβλεπε το Μνηµόνιο 

σε συνεργασία µε την Ελληνική Κυβέρνηση  που ψηφίστηκε τον Ιούλιο 

του 2010. Ο βασικός  στόχος του συγκεκριµένου νόµου είναι η 

µακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, με βασική 

προτεραιότητα την αύξηση της συμμετοχής του ποσοστού στην αγορά 

εργασίας. Το επιθυμητό αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των δαπανών  

για συντάξεις. Κάποιες σημαντικές αλλαγές αυτής της μεταρρύθμισης 

αφορούν: 

• Ηλικία συνταξιοδότησης. Πλέον απαιτούνται 40 χρόνια 

εισφοράς για πλήρη σύνταξη και η ελάχιστη ηλικία για να 

συνταξιοδοτηθεί κάποιος είναι τα 60 έτη σε αντίθεση με το 

παλαιό σύστημα που μπορούσε κάποιος να αποσυρθεί πολύ 

νωρίτερα από αυτή την ηλικία. 

• Ποσοστά αναπλήρωσης. Δημιουργούνται κίνητρα παραμονής 

στην εργασία επειδή η αναπλήρωση αυξάνεται αναλογικά με 

τον εργασιακό βίο κάθε ασφαλισμένου και προτείνονται νέα  

σχήματα ποσοστών αναπλήρωσης  μειωμένα βέβαια σε 
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σύγκριση με τα παλαιά που θα ισχύουν για όλους τους 

εργαζομένους για κάθε ταμείο. 

• Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ο νέος νόμος ζητάει την 

επανεξέταση των προϋποθέσεων για την συγκεκριμένη 

κατηγορία ασφάλισης για να μειωθούν οι περιπτώσεις που 

ανήκουν σε αυτήν. 

• Υπολογισμός ασφαλιστέου εισοδήματος. Πλέον το πόσο της 

σύνταξης που λαμβάνει κάποιος θα εξαρτάται από όλο το 

μήκος της εργασιακής ζωής του και όχι  τα καλύτερα 5 χρόνια 

από τα τελευταία 10 αντίστοιχα. 

• Απλούστευση. Η καινούρια μεταρρύθμιση προχώρησε σε 

ενσωμάτωση δεκατριών ασφαλιστικών ταμείων σε τρία. 

Συγκεκριμένα για αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό 

τομέα, τους αυτοτελούς απασχολούμενους και τις λοιπές 

κατηγορίες εργαζομένων τους ενσωμάτωσε σε ένα 

ασφαλιστικό ταμείο. 

• Τιμαριθμοποίηση συντάξεων. Θα αναπροσαρμόζονται οι 

συντάξεις με το νέο νόμο σύμφωνα με τον πληθωρισμό και 

όχι βάσει της εξέλιξης των μισθών όπως γίνεται σήμερα. 

• Δικλίδα ασφαλείας. Εάν δεν καταφέρουν όλες αυτές οι 

αλλαγές την επίτευξη του στόχου ώστε να μειώσουν τις 

μονάδες των συνταξιοδοτικών δαπανών στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα τότε θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση για 

επιπλέον διορθωτικές κινήσεις στην βασική και επικουρική 

σύνταξη.  

Πηγή: IMF 2010 
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                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
(2009,2012).ΑΠΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούµαστε µε  θέµατα που αφορούν την πρόβλεψη του 

πληθυσµού, την γονιµότητα, το προσδόκιµο ζωής, την µετανάστευση και την 

απασχόληση, δηλαδή όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις  συντάξεις .Η 

γήρανση του πληθυσµού είναι ένα από τα δηµογραφικά φαινόµενα που µας 

απασχολεί τα τελευταία έτη και εµείς θα προσπαθήσουµε να µελετήσουµε και 

να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα αυτού του φαινόµενου και πως επηρεάζουν 

τα συνταξιοδοτικά συστήµατα των διαφόρων χωρών µέσω των παρακάτω 

προβολών. Σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε τις προβολές 

2009 για όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συντάξεις και σε δεύτερη 

φάση θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 

προβολών του 2009 και του 2012.Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι προβολές 

του 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε προπαρασκευαστικό στάδιο. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι και στις δύο προβολές η ανάλυση τους αφορά 

τις δαπάνες προβολών και όχι των εισφορών. 
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3.1 Πρόβλεψη πληθυσµού  

Η πρόβλεψη του πληθυσµού  για τα επόµενα 50 χρόνια  είναι ένα από τα 

δυσκολότερα καθήκοντα που µπορεί κάποιος να αναλάβει . Ως προς τους 

δηµογραφικούς παράγοντες θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι υπόκεινται σε 

πολύ µικρή  µεταβλητότητα ίσως και µηδαµινή έναντι των οικονοµικών 

παραγόντων για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Στις δαπάνες προβολών µπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι οι µεταβλητές παραµένουν σταθερές για την 

µακροοικονοµική ανάλυση που πραγµατοποιείται. Η πρόβλεψη του 

πληθυσµού που ονοµάζεται EUROPOP 2008 και EUROPOP 2010 

πραγµατοποιείται για 27 ευρωπαϊκές χώρες βασιζόµενη σε υποθέσεις για 

µελλοντικές τάσεις στην γονιµότητα, το προσδόκιµο όριο ζωής και την 

µετανάστευση (Ageing Report, 2009,2012).  

Στο σηµείο αυτό θα µελετήσουµε τις δαπάνες προβολών από το   Ageing 

Report του  2009 και του 2012 να δούµε αν έχουµε οµοιότητες , αν έχουν 

διαφορές και στο τέλος να προσπαθήσουµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα 

τους. Θα εξετάσουµε τις σχέσεις εξαρτήσεων των διαφόρων ηλικιακών 

κλάσεων, το ποσοστό της καθαρής µετανάστευσης , του προσδόκιµου ορίου 

ζωής. 

Ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαφύλαξη της 

διατηρισιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών . Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι διάφορες αναλύσεις και 

προβολές που αφορούν τις µελλοντικές προκλήσεις στη δηµοσιονοµική 

πολιτική. Η µελέτη του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού είναι µία 
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από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µέσα από αυτές τις 

αναλύσεις και  προβολές  προσπαθεί να δώσει έµφαση στις συνέπειες αυτού 

του φαινοµένου. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν για το πως το 

βιοτικό επίπεδο θα επηρεαστεί από την συνεχόµενη αύξηση των ηλικιωµένων. 

Η σοβαρότητα λοιπόν του προβλήµατος εξαρτάται από τη κάθε χώρα 

ξεχωριστά για το πως µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις δηµογραφικές 

προκλήσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των 

δηµόσιων οικονοµικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συνυπολογίζοντας την βαθύτατη ύφεση που χαρακτηρίζει τις περισσότερες 

χώρες  τα τελευταία χρόνια. 

3.1.1. Γονιµότητα  

Η γονιµότητα έχει µειωθεί απότοµα τις τελευταίες δεκαετίας. Ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο µέσος αριθµός γεννήσεων 

ανά γυναίκα έχει πέσει από το υψηλό των 2,5 γεννήσεων ανά γυναίκα (baby 

boom ) στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960 (η κορύφωση αυτή βέβαια 

στη δεκαετία του 50 και του 60 δεν µπορεί να  θεωρηθεί κάτι το συνηθισµένο, 

δεν είναι στην ουσία   προποµπός για το κοντινό µέλλον)  κάτω από το επίπεδο 

αναπλήρωσης των 2,1 γεννήσεων ανά γυναίκα που χρειάζεται έτσι ώστε κάθε 

γενιά να αναπληρώνει πλήρως  τον εαυτό της (Ageing Report, 2009).  Τα 

χαµηλά αυτά επίπεδα γονιµότητας για δεκαετίες έχουν  προκαλέσει την 

γήρανση  του πληθυσµού καθώς µικρότερος αριθµός γεννήσεων σηµαίνει 

µειωµένος αριθµός παιδιών και ενηλίκων παραγωγικής ηλικίας. Φυσικά εδώ 

πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιµου ζωής όπως θα 
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δούµε στην επόµενη ενότητα που έχει ως αποτέλεσµα την µακροβιότητα του 

πληθυσµού.  

Μάλιστα οι συνολικοί δείκτες γονιµότητας είναι πιο κάτω από το όριο 

αναπλήρωσης σε όλα τα κράτη – µέλη αλλά ο ρυθµός µείωσης διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα σε µερικές χώρες η µείωση αυτή του δείκτη 

γονιµότητα παρουσιάστηκε  στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ενώ σε άλλες 

πραγµατοποιήθηκε στη δεκαετία του 90 και το 2000. Η αναβολή της γέννησης 

του πρώτου παιδιού είναι υπεύθυνη για την συνολική µείωση του δείκτη 

γονιµότητας στο µεγαλύτερο βαθµό. Συνοδεύεται όµως από την αύξηση του 

µεριδίου των παιδιών χωρίς αδέρφια και από υψηλότερο ποσοστό γυναικών 

στην ηλικία των 30 και 40 χωρίς παιδιά.  

Σε µερικά κράτη – µέλη ο δείκτης γονιµότητας είναι πάνω από 1,8 όπως στην 

∆ανία, την Γαλλία, την Ιρλανδία, την Φιλανδία, την Σουηδία και την Βρετανία. 

Στην αντίθετη όχθη βρίσκονται κράτη µε πολύ χαµηλό δείκτη γονιµότητας, 

κάτω από 1,4 ανά γυναίκα. Μερικά από αυτά τα κράτη είναι η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η 

Ουγγαρία, η Αυστρία, η  Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. 

Επιπλέον πρόσφατες τάσεις για τον δείκτη γονιµότητας  από το 2000 

διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών.  

Επιπλέον ο δείκτης γονιµότητας παρουσιάζει διαφορετικές τάσεις µεταξύ των 

µελών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε το 2000. Για παράδειγµα 

ο  δείκτης γονιµότητας έχει φθίνουσα πορεία στην Γερµανία, την Κύπρο, την 
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Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την 

Ρουµανία και την Σλοβακία. Από την άλλη υπάρχουν πρόσφατες αυξήσεις στο 

δείκτη γονιµότητας σε ένα µεγάλο πλήθος χωρών όπως η Βουλγαρία, η 

Τσεχία, η ∆ανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Φιλανδία, η 

Σουηδία και η Βρετανία.  

Στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαµορφώσουν τις 

µελλοντικές τάσεις στο δείκτη γονιµότητας. Για παράδειγµα η τάση για το 

ιδανικό πλήθος της οικογένειας και η δύναµη της επιθυµίας για την απόκτηση 

παιδιών  σε σχέση µε άλλους στόχους στη ζωή, η τάση στην εκπαίδευση και 

στην εργασία, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι µακροπρόθεσµες συνθήκες 

όπως οι εγκαταστάσεις για τα παιδιά, η στέγαση, η σταθερότητα των 

συντρόφων και οι βιοµετρικές συνθήκες θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του.  

Ας προχωρήσουµε πλέον σε µερικές υποθέσεις που διατυπώνονται στην 

µελέτη EUROP2008  σε σχέση µε τον δείκτη γονιµότητας. Έτσι λοιπόν η 

ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία υποθέτει / ελπίζει ότι η αναβολή για την 

γέννηση του πρώτου παιδιού θα µειωθεί µε αποτέλεσµα ο δείκτης γονιµότητας 

να αρχίσει να αυξάνεται. Μέχρι το 2060 εκτιµάται µια µετριοπαθής ανάταση 

του δείκτη γονιµότητας θα λάβει µέρος. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο δείκτης 

γονιµότητας θα αυξηθεί από τις 1,54 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2008 σε 1,60 

γεννήσεις το 2030 και περαιτέρω ακόµα το 2060, κοντά στο 1,64. Αυτό 

φαίνεται  ξεκάθαρα στο παρακάτω γράφηµα.  
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∆ιάγραµµα 3.1 Πρόβλεψη των δεικτών γονιµότητας, αριθµός 
γεννήσεων ανά γυναίκα 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση , EUROPOP 2008 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι στο  µεγαλύτερο πλήθος των χωρών υπάρχει αύξηση του 

δείκτη γονιµότητας ενώ στις υπόλοιπες υπάρχει σταθερότητα.  

Στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή µια παρόµοια αύξηση λαµβάνει µέρος, από 

1,55 γεννήσεις το 2008 θα φθάσουν στις 1,67 γεννήσεις το 2060. Σύµφωνα µε 

αυτή την πρόβλεψη ο συνολικός δείκτης γονιµότητας θα αυξηθεί σε όλα τα 

κράτη µέλη µε την εξαίρεση της Ιρλανδίας και της Γαλλίας στις οποίες θα 
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µειωθεί αλλά θα παραµείνει πάνω από 1,85 ενώ στην ∆ανία, την Φιλανδία, την 

Σουηδία και την Βρετανία θα παραµείνει σταθερός. Εποµένως ο συνολικός 

δείκτης γονιµότητας θα παραµείνει κάτω από το όριο αναπλήρωσης σε όλες τις 

χώρες για την περίοδο µέχρι το 2060 καθώς η ανοδική πορεία που υποθέτουµε 

είναι συντηρητική. Όσον αφορά τις µεγαλύτερες αυξήσεις στο δείκτη 

γονιµότητας προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν στην Σλοβακία, την 

Πολωνία, την Ρουµανία και την Σλοβενία οι οποίες έχουν τους χαµηλότερους 

δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2008. Η αύξηση προβλέπεται να 

πραγµατοποιηθεί βαθµιαία µε ρυθµούς σε αυτές τις χώρες που προσεγγίζουν 

τον µέσο όρο της Ε.Ε. για το έτος 2060.  

Όσον αφορά το EUROP2010 που ακολουθεί ακριβώς από κάτω παρατηρούµε 

ότι οι οµοιότητες είναι πάρα πολλές ως προς το δείκτη γονιµότητας της κάθε 

γυναίκας στηη κάθε χώρα . Η µέση αύξηση στην Ευρωπαϊκή ζώνη είναι 0,12 

ενώ στις 27 χώρες της Ευρωζώνης  είναι 0,11.Οι χώρες που θα φτάσουν να 

έχουν πάνω από 1,80 δείκτη γονιµότητας είναι οι ίδιες που ήταν και το 2008 

στην αντίστοιχη πρόβλεψη. ∆ηλαδή είναι η Σουηδία, η Γαλλία , η Ιρλανδία , η 

Αγγλία , η ∆ανία και η Φιλανδία. 

Η ελαφρώς ανάπτυξη της γονιµότητας επιδεινώνει τη κατάσταση διότι θα 

αυξηθεί το ποσοστό της ηλικιακής κλάσης κάτω των 25 ετών δηλαδή µέχρι την 

ηλικία εισαγωγής στο εργασιακό περιβάλλον. 
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3.2 Προσδόκιµο ζωής  

Ένα άλλος σηµαντικός τοµέας είναι το προσδόκιµο όριο ζωής το οποίο 

εξετάζουµε στην παρούσα ενότητα.  Για πολύ µεγάλες χρονικές περιόδους το 

προσδόκιµο όριο ζωής έχει αυξηθεί στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές αυξήσεις στο 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα κράτη  µέλη και ειδικότερα στις γυναίκες. Οι 

αυξήσεις αυτές είναι περισσότερο εµφανείς στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή. 

Το αποτέλεσµα των αυξήσεων αυτών είναι η αύξηση του ποσοστού των 

ηλικιωµένων ανθρώπων σε σχέση µε τα παιδιά ή των ενηλίκων που βρίσκονται 

στην παραγωγική τους ηλικία. Μάλιστα το ποσοστό αυτό αυξάνει ακόµα 

περισσότερο και από την σηµαντική µείωση της γονιµότητας κατά την 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχουν 

δείκτες για το προσδόκιµο όριο ζωής. Ο ένας αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

κατά την γέννηση του ατόµου και ο άλλος αφορά το προσδόκιµο όριο ζωής 

στην ηλικία των 65 ετών.  

Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι µεταξύ των χωρών η αύξηση του  

προσδόκιµου ορίου ζωής διαφοροποιείται µεταξύ του 1980 και του 2000. Οι 

γυναίκες έχουν κερδίσει πάνω από 5 έτη στην Γερµανία, την Ιταλία, το 

Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Μικρότερες 

αυξήσεις κάτω από τα 2,5 έτη παρατηρήθηκαν στην Βουλγαρία, την ∆ανία, 

την Εσθονία, την Λιθουανία και την Ολλανδία. Για την ίδια περίοδο το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες έχει αυξηθεί  κατά 5 έτη τουλάχιστον 

στην Γερµανία, την Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα, την 

Αυστρία, την Πορτογαλία, την Φιλανδία και την Βρετανία ενώ αυξήσεις κάτω 

από τα δύο έτη πραγµατοποιήθηκαν στην Βουλγαρία, την Εσθονία, την 

Ελλάδα, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Ρουµανία και την Σλοβακία.    

 Το 2006 το προσδόκιµο όριο ζωής για τις γυναίκες κινείται από τα 76,2 έτη 

στη Ρουµανία µέχρι τα 84,4 έτη στην Ισπανία και την Γαλλία ενώ για τους 

άνδρες κινείται από τα 65,3 έτη στην Λιθουανία µέχρι τα 78,8 έτη στην Κύπρο 

και την Σουηδία. Σε αντίθεση µε παλιότερες προβλέψεις η µελέτη του 
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EUROP2008 υποθέτει αύξηση στο προσδόκιµο όριο ζωής όπου οι βελτιώσεις 

στην θνησιµότητα προέρχονται από τις µεγαλύτερες ηλικίες.  

Κάποιες σηµαντικές αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής µπορεί να 

διατηρηθούν για την περίοδο πρόβλεψης παρόλο τον µεγάλο βαθµό 

διαφοροποίησης µεταξύ των κρατών – µελών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

προσδόκιµο όριο ζωής για τους άνδρες θα αυξηθεί κατά 8,4 έτη για την 

προβλεπόµενη περίοδο, από τα 76 το 2008 θα πάει στα 84,5 έτη το 2060. Για 

τις γυναίκες η αύξηση αυτή θα είναι κατά 6,9 έτη, από τα 82 έτη το 2008 θα 

φθάσει τα 89 έτη το 2060. Φαίνεται ότι υπάρχει µια συνέχεις στη προσέγγιση 

του προσδόκιµου ορίου ζωής µεταξύ των δύο φύλων.   

Οι µεγαλύτερες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση και για 

τα δύο φύλα προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί στα νέα κράτη – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσδόκιµο όριο ζωής το 2008 έχει την χαµηλότερη 

τιµή στην Εσθονία, την Λιθουανία, την Πολωνία, την Σλοβακία, την Πολωνία, 

την Βουλγαρία και την Ρουµανία και κινείται από τα 66 έως τα 71 έτη. 

Μερικές πολύ µεγάλες αυξήσεις στο προσδόκιµο όριο ζωής συµβαίνουν σε 

κάποιες από τις χώρες αυτές µε αύξηση από 12 έως τα 14,5 έτη, την 

µεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά µέχρι το 2060 το 

προσδόκιµο όριο ζωής σε όλα τα νέα µέλη και ειδικότερα για τους άνδρες θα 

παραµείνουν χαµηλότερα του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 

εξαίρεση της Κύπρου.  
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∆ιάγραµµα 3.2 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τους 
άνδρες 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση-EUROPOP2008 

 

∆ιάγραµµα 3.3 

 Προσδόκιµο όριο ζωής κατά την γέννηση για τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση –EUROPOP2008 
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Παρατηρούµε ότι η µεταβλητότητα του προσδόκιµου ορίου ζωής για τα κράτη 

– µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπιέζεται κατά την διάρκεια του χρόνου 

από 13,1 έτη το 2008 κατά την γέννηση για τους άνδρες (Σουηδία 79 έτη και 

Λιθουανία 65 έτη) σε 5 έτη το 2060 (85,5 έτη στην Ιταλία µε 80,4 έτη στην 

Λιθουανία). Για τις γυναίκες η µείωση της διαφοράς στο προσδόκιµο όριο 

ζωής είναι µικρότερη, από 7,7 έτη το 2008 (84,3 έτη στη Γαλλία και 76,6 έτη 

στη Ρουµανία) σε 4,1 έτη το 2060 (90,1 έτη στη Γαλλία και 86,5 έτη στη 

Βουλγαρία).  

Στην  Ευρωπαϊκή Ένωση το προσδόκιµο όριο ζωής των 65 ετών αναµένεται να 

αυξηθεί κατά 5,5 έτη για τους άνδρες και κατά 5 έτη για τις γυναίκες για τη 

προβλεπόµενη περίοδο. Το 2060 το προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 

ετών θα φθάσει τα  21,8 έτη για τους άνδρες και τα 25,1 έτη για τις γυναίκες 

σύµφωνα µε την πρόβλεψη. Η διαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής µεταξύ 

ανδρών και γυναικών το 2060 αναµένεται να είναι 3,3 έτη, µικρότερη των 4,5 

ετών για το προσδόκιµο όριο ζωής στη γέννηση.  

∆ιάγραµµα 3.4  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τους άνδρες 

 

 

Πηγή : Ευρωπαική Ένωση- EUROPOP 2008 
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∆ιάγραµµα 3.5  Προσδόκιµο όριο ζωής στην ηλικία των 65 ετών για 
τις γυναίκες  

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

 

3.3 Μετανάστευση  

 

Όσον αφορά το θέµα της µετανάστευσης οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει 

σταδιακά τόποι προορισµού µεταναστών. Πρόσφατα οι νότια Ευρωπαϊκές 

χώρες έγιναν ξεκάθαρα χώρες υποδοχής µεταναστών ενώ οι χώρες της 

κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης είναι σήµερα χώρες υποδοχής αλλά και 

προέλευσης των µεταναστών..  

Όσον αφορά την µεταβλητότητα των καθαρών εισροών για τους µετανάστες 

ανάµεσα στις χώρες αυτή είναι τεράστια. Παραδοσιακά η Γερµανία, η Γαλλία 

και η Βρετανία καταγράφουν το µεγαλύτερο πλήθος αφίξεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά υπάρχει µια πρόσφατη µεγάλη αύξηση  στην Ιταλία, την Ισπανία 
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και την Ιρλανδία οι οποίες από χώρες προέλευσης των µεταναστών έχουν γίνει 

χώρες υποδοχής των µεταναστών. Οι µελλοντικές τάσεις στην µετανάστευση 

είναι ίσως το δυσκολότερο που µπορεί να προβλεφθεί καθώς εξαρτώνται από 

µελλοντικά γεγονότα σε όλο τον κόσµο όπως οι οικονοµικοί,  κοινωνικοί, 

οικογενειακοί  και πολιτικοί παράγοντες.  Στην πραγµατικότητα οι δυνάµεις 

που επηρεάζουν την µετανάστευση µπορεί να αναγνωριστούν ως εξής: 

αλλαγές στις χώρες προέλευσης των µεταναστών, οι τάσεις που επικρατούν για 

την εικόνα των χωρών υποδοχής, κόστη µετανάστευσης και η δυνατότητα 

ελέγχου µη καταγεγραµµένων µεταναστών.   

Κάποιες υποθέσεις που πρέπει να ειπωθούν σε σχέση µε την µετανάστευση 

είναι οι παρακάτω: για την περίοδο πρόβλεψης οι ετήσιες καθαρές εισροές 

προστίθενται στο αθροιστικό µεταναστευτικό πλήθος των 59 εκατοµµυρίων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλη την περίοδο πρόβλεψης ενώ ο κύριος όγκος 

των µεταναστών συγκεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή ζώνη  είναι 46,2 

εκατοµµύρια άνθρωποι. Η αυξανόµενη τάση αναµένεται να εξασθενήσει κατά 

την περίοδο πρόβλεψης  από το 1.680.000 ανθρώπους το 2008 (ισοδυναµεί µε 

το 0,33% του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε 980.000 ανθρώπους το 

2020 και έπειτα σε 800.00 άτοµα το 2060 (το 0,16% του πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι καθαρές µεταναστευτικές εισροές προβλέπεται να 

συγκεντρωθούν σε µερικές χώρες προορισµού όπως  η Ιταλία (12 εκατοµµύρια 

αθροιστικά µέχρι το 2060), η Ισπανία (11,6 εκατοµµύρια), η Γερµανία (8,2 

εκατοµµύρια) και η Βρετανία (7,8 εκατοµµύρια). Ποσοστιαία οι αθροιστικές 

καθαρές εισροές αντιστοιχούν στο 12% του συνολικού πληθυσµού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2008 και πάνω από το 20% για κράτη µέλη 

όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Λουξεµβούργο και η 

Κύπρος. Για τις περισσότερες χώρες που έχουν την εµπειρία των  εκροών 

τώρα, δηλαδή είναι χώρες από όπου φεύγουν οι µετανάστες (η Εσθονία, η 

Λιθουανία, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία) προβλέπεται ότι αυτό 

πρόκειται να αλλάξει τις επόµενες δεκαετίες.  
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∆ιάγραµµα 3.6  Σωρευτική Προβλεπόµενη  µετανάστευση ως % 
2008-2060 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πληθυσµιακή πρόβλεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

σύνολο της ο πληθυσµός της θα είναι ελαφρώς µεγαλύτερος  το 2060 από ότι 

είναι τώρα αλλά σηµαντικά γερασµένος. Ο συνολικός πληθυσµός προβλέπεται 

ότι θα αυξηθεί από 495,4 εκατοµµύρια το 2008 κατά 5% το 2035, δηλαδή θα 

είναι 520,1 εκατοµµύρια. Από εκεί και ύστερα ο πληθυσµός θα µειωθεί κατά 

3% περίπου. Ταυτόχρονα οι µισές περίπου χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

εµφανίζουν αύξηση για την προβλεπόµενη περίοδο ενώ ο πληθυσµός για τις 

άλλες µισές θα µειώνεται από 13% έως 25% µε την εξαίρεση της Ελλάδας, της 

Ιταλίας κα της Μάλτας µε µειώσεις στο σύνολο του πληθυσµού κατά 1% 

περίπου.  

Όµως µια πιο σηµαντική εξέλιξη από τον πληθυσµιακό όγκο είναι η εξέλιξη 

στην ηλικιακή κατανοµή. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του πληθυσµού για 
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την προβλεπόµενη περίοδο είναι η γήρανση του. Εµφανίζεται ξεκάθαρα στα 

παρακάτω γραφήµατα τύπου πυραµίδας. Οι ηλικιωµένοι άνθρωποι θα 

αντιστοιχούν σε ένα µεγάλο µερίδιο του πληθυσµού σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις. Αυτό οφείλεται στο ότι το προσδόκιµο ζωής αναµένεται να 

διατηρηθεί αλλά και να αυξηθεί κατά την προβλεπόµενη περίοδο.  Έτσι καθώς 

οι ηλικιωµένοι γίνονται περισσότεροι το πάνω µέρος της πυραµίδας γίνεται 

µεγαλύτερο. Την ίδια στιγµή η βάση της ηλικιακής πυραµίδας γίνεται 

µικρότερη λόγω των χαµηλών ρυθµών γεννήσεων που οδηγεί το µερίδιο των 

νέων ηλικιών σε συρρίκνωση. Συνέπεια αυτών είναι η ηλικιακή πυραµίδα 

βαθµιαία αλλάζει από πυραµίδα σε ορθογώνιο.  

Μια άλλη ένδειξη της γήρανσης του πληθυσµού είναι η αλλαγή στη 

προβλεπόµενη ηλικιακή διάµεσο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηλικιακή 

διάµεσος θα αυξηθεί από τα 40,4 έτη το 2008 στα 47,9 έτη το 2060. Η 

διαδικασία γήρανσης µπορεί να χαρακτηριστεί ως γήρανση από την κορυφή 

της πυραµίδας καθώς καταλήγει σε αυξηµένες προβλέψεις για την διάρκεια 

ζωής παρόλο την πρόβλεψη για καθαρές εισροές µεταναστών  και κάποια 

µείωση της γονιµότητας.  
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∆ιάγραµµα 3.7 Πρόβλεψη για το σύνολο του πληθυσµού σε απόλυτες 
και ποσοστιαίες µεταβολές για την περίοδο 2008-2060  

 

 

 

 

Σύµφωνα µε την πρόβλεψη ο αριθµός των παιδιών θα µειωθεί βαθµιαία από το 

2020 και µετά. Ο ενεργός πληθυσµός θα φθάσει στο µέγιστο του το 2020 και 

αναµένεται να µειωθεί σταθερά από εκεί και πέρα. Θα µειωθεί κατά 15% στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη περίοδο. Παρόλα αυτά όµως ο 

ενεργός πληθυσµός προβλέπεται να αυξηθεί σε 7 µέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης (Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Σουηδία και η 

Βρετανία).  

Ο µεγαλύτερα ηλικιακά πληθυσµός, πάνω από τα 65 έτη θα αυξηθεί σηµαντικά 

κατά την προβλεπόµενη περίοδο. Το πλήθος τους σχεδόν θα διπλασιαστεί, από 

τα 85 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 151 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τον αριθµό των ατόµων σε πολύ µεγάλη 

ηλικία, άνω των 80 ετών και πάνω αναµένεται να αυξηθεί ακόµα περισσότερο, 

από τα 22 εκατοµµύρια το 2008 θα φθάσει τα 61 εκατοµµύρια το 2060 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν θα τριπλασιαστεί κατά την προβλεπόµενη 

περίοδο.  
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∆ιάγραµµα3.8 Πληθυσµιακές πυραµίδες (σε χιλιάδες) για τα έτη 2008 
έως 2060, EU27 
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Πίνακας  3.1 

Κορύφωση του συνολικού και του εργάσιµου ηλικιακού 
πληθυσµού 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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∆ιάγραµµα 3.9 Εκτιµώµενη αλλαγή στη παιδική και εργασιακή 
ηλικία  του πληθυσµού (% αλλαγή για την περίοδο 2008 – 2060) 

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.10 Εκτιμώμενη αλλαγή στην ηλικία του 65+ και 80+ του 

πληθυσμού(%αλλαγή για την περίοδο 2008-

2060)

Π

ηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Το µέγεθος των αλλαγών στο µερίδιο διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις θα κάνει πολύ δύσκολη την αναγνώριση, σύγκριση 

του πληθυσµού το 2060 σε σχέση µε σήµερα. Το 2008 το πλήθος των παιδιών 

είναι 3,5 φορές µεγαλύτερο από το πλήθος των ηλικιωµένων άνω των 80 ετών. 

Το 2060 τα παιδιά ακόµα θα ξεπερνάνε σε πλήθος   τους ηλικιωµένους άνω 

των 80 ετών αλλά µε πολύ µικρή διαφορά. Το πλήθος των ηλικιωµένων θα 
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αντιστοιχεί στο 80% του πλήθους των παιδιών. Σήµερα το πλήθος των 

ανθρώπων πάνω από 65 ετών ήδη ξεπερνάει το πλήθος των παιδιών αλλά είναι 

σχετικά κοντά ακόµα. Το 2060 ο αριθµός των ηλικιωµένων θα είναι διπλάσιος 

από τον αριθµό των παιδιών. Ακόµα κάτι αξιοπρόσεκτο στοιχείο της γήρανσης 

του πληθυσµού είναι η σταδιακή γήρανση των ηλικιωµένων καθώς οι 

ηλικιωµένοι αυξάνουν γρηγορότερα από κάθε άλλο κοµµάτι του ηλικιακού 

πληθυσµού.  

∆ιάγραµµα 3.11 Εκτίµηση του πληθυσµού  σε χιλιάδες 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Οι αλλαγές αυτές αναπαρίστανται στο µειούµενο µερίδιο του ενεργά ηλικιακού 

πληθυσµού και στο αυξανόµενο µερίδιο του ηλικιωµένου πληθυσµού. Το 

ποσοστό των παιδιών κάτω από 15 ετών προβλέπεται να παραµείνει σχεδόν 

σταθερό  µέχρι το 2060 στην Ε.Ε27 και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ευρωζώνης. Όσοι είναι 65 ετών και άνω θα αντιστοιχούν σε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό το 2060, το 30% του πληθυσµού, και µεταξύ αυτών που είναι άνω 

των 80 ετών θα αντιστοιχούν στο 12%, πολύ κοντά στο 14% των παιδιών.  



72 

 

∆ιάγραµµα 3.12 Εκτίµηση των αλλαγών στη δοµή του πληθυσµού για 
τις κύριες ηλικιακές οµάδες, EU27 (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

 

Καθώς η µείωση του ποσοστού που αφορά τον ενεργό πληθυσµό και η αύξηση 

στο ποσοστό των ηλικιωµένων επηρεάζει το ποσοστό των εξαρτώµενων 

ανθρώπων σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό. Ο λόγος των ηλικιωµένων που 

εξαρτώνται ο οποίο ςυπολογίζεται ως ο λόγος των ανθρώπων άνω των 65 ετών 

και άνω σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί 

από το 25,4% στο 53,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προβλεπόµενη 

περίοδο. Η µεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται ότι θα συµβεί κατά την περίοδο 

2012 έως το 2035 όπου θα υπάρχει για κάθε έτος 2% αύξηση. Αυτό σηµαίνει 

ότι η ΕΕ θα µετακινηθεί από τον λόγο των τεσσάρων εργαζόµενων ανθρώπων 

για κάθε εξαρτώµενο άτοµο άνω των 65 ετών στον λόγο 2 προς 1.  

Ο λόγος εξάρτησης των ηλικιωµένων που υπολογίζεται ως αριθµός των 

ατόµων άνω των 80 ετών διαιρεµένο µε το πλήθος του ενεργού πληθυσµού 

αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο από τρεις φορές από 6,5% στο 22% για 

την προβλεπόµενη περίοδο. Η προσθήκη του αριθµού των παιδιών στους 

υπολογισµούς καταλήγει σε µεγαλύτερη αύξηση στον λόγο των εξαρτώµενων 

ανθρώπων προς τον ενεργό πληθυσµό.  Ο συνολικός λόγος των εξαρτώµενων 
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ανθρώπων που περιλαµβάνει τα παιδιά κάτω των 15 ετών και τους 

ηλικιωµένους άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον πληθυσµό από 15 έως 64 ετών 

προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 30 µονάδες, από το 48,7% στο 78,5%.  

Διάγραμμα 3.13 Ο λόγος εξάρτησης των ατόμων άνω των 65 ετών σε 

σχέση με τον εργαζόμενο πληθυσμό 

(%)

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.14 Ο λόγος εξάρτησης των ατόµων άνω των 80 ετών σε 
σχέση µε τον εργαζόµενο πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

∆ιάγραµµα 3.15 Ο λόγος εξάρτησης των παιδιών κάτω των 15 ετών 
και των ατόµων άνω των 65 ετών σε σχέση µε τον εργαζόµενο 
πληθυσµό (%) 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.16 Αλλαγές στο σύνολο του πληθυσµού, φυσική εξέλιξη 
και καθαρές εισροές λόγω µετανάστευσης (σε χιλιάδες)  

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.4 Απασχόληση  

Για το θέµα της απασχόλησης παρατηρούµε ότι υπάρχει µια ανοδική 

µετακίνηση των ποσοστών απασχόλησης για τις ηλικιακές οµάδες άνω των 45 

κυρίως και κυρίως για τις γυναίκες ενώ για τις νεαρές ηλικίες τα ποσοστά 

παραµένουν σταθερά ή αυξάνονται ελάχιστα µε το πέρασµα του χρόνου. Το 

συνολικό ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες από 15 έως 64 ετών στην 

EU27 αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,6 ποσοστιαίες µονάδες  για την περίοδο 

2007 έως 2060 (από 70,6% το 2007 θα καταλήξει στο 74,1% το 2060). Για την 

περιοχή της ευρωζώνης µια παρόµοια αύξηση αναµένεται  από το 70,8% το 

2007 στο 74,5% το 2060. Για την ηλικιακή οµάδα των 15 έως 71 ετών τα 

τρέχοντα και τα προβλεπόµενα ποσοστά απασχόλησης της αύξησης είναι 

µικρότερα. Σχεδόν όλη η αύξηση προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι το 

2020. Παρόλα αυτά από το 2020 µέχρι το 2060 το συνολικό εργατικό δυναµικό 

αναµένεται να µειωθεί κατά 13,6% που ισοδυναµεί σε 33 εκατοµµύρια άτοµα 
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(24,4 εκατοµµύρια αν συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007)  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθώς η θετική τάση στη γυναικεία απασχόληση αντιστρέφεται ενώ 

επιπλέον και η ανδρική απασχόληση µειώνεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

αναµενόµενη πτώση στο εργατικό δυναµικό µεταξύ του 2020 και του 2060 

είναι 12,6% που ισοδυναµεί σε 20,4 εκατοµµύρια άτοµα (13 εκατοµµύρια αν 

συγκριθεί µε το επίπεδο του 2007).  

∆ιάγραµµα 3.17  Ποσοστά απασχόλησης  

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 
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Διάγραμμα 3.18 Ποσοστά απασχόλησης ανά φύλο για την περίοδο 

2007-

2060

 

Πηγή: Euro stat, Europop 2008 

 

 

3.5 Η επίδραση της γήρανσης στις δηµόσιες δαπάνες  

Στο  γράφηµα 20 παρατηρούµε την αύξηση των δηµοσίων δαπανών, 

συντάξεις, υγεία, µακροπρόθεσµη φροντίδα, εκπαίδευση και επιδόµατα 

ανέργων µεταξύ του 2007 κα του 2060. Στην Ευρωπαϊκή ένωση ως σύνολο 

αλλά και στην ευρωπαϊκή ζώνη το κόστος της γήρανσης είναι 4,75% και 

5,25% αντίστοιχα ως ποσοστό του ΑΕΠ για την περίοδο µέχρι το 2060. Η 

µεγαλύτερη αύξηση σχετίζεται µε τις συντάξεις καθώς αυξάνουν κατά 2,5% 

και 2,75% του ΑΕΠ αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την Ευρωπαϊκή ζώνη.  Η υγεία και η µακροπρόθεσµη φροντίδα αυξάνουν κατά 

1,5% και 1% του ΑΕΠ αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή  Ένωση και την 
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ευρωζώνη. Τέλος η εκπαίδευση και τα επιδόµατα ανεργίας αναµένεται να 

µειωθούν κατά 0,25% του ΑΕΠ.   

  

 ∆ιάγραµµα 3.19 Το κόστος της γήρανσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
EU27 

 

Πηγή: Euro stat, Europop2008 

Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι η µεγάλη ποικιλία µεταξύ των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η επίδραση της γήρανσης είναι διαφορετική 

από χώρα σε χώρα. Συγκεκριµένα χωρίζονται σε τρεις οµάδες όπως µας 

φανερώνουν τα επόµενα τρία γραφήµατα. Οι διαφορές στα κράτη µέλη 

αντανακλούν κυρίως τα έξοδα στις συντάξεις. Παρατηρούµε µια αρκετά 

περιορισµένη αύξηση στα έξοδα των συντάξεων για την Εσθονία και την 

Λιθουανία (µια µικρή µείωση στην Πολωνία) ενώ αρκετά µεγάλη πάνω από το 

10% του ΑΕΠ για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα και 

την Σλοβενία.  
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 ∆ιάγραµµα 3.20 Κράτη µέλη µε υψηλό κόστος γήρανσης ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι πασιφανής η αύξηση των δαπανών από 

το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι δεν 

αυξάνουν µόνο τα έξοδα για συντάξεις αλλά αυξάνονται και τα έξοδα για 

περίθαλψη της υγείας και τη µακροχρόνια φροντίδα .Οι δαπάνες για 

εκπαίδευση και για ανεργία στο σύνολο της Ευρωζώνης φαίνονται να 

παραµένουν σταθερές. Στην Ελλάδα η αύξηση των δαπανών για συντάξεις 

είναι πολύ µεγάλη , το θέµα  όµως που προκύπτει  είναι τι γίνεται  µε τις 

δαπάνες της ανεργίας. Η ανεργία στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια 

αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς µε αποτέλεσµα και την αύξηση των δαπανών 
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για τους ανέργους. Αν αθροίσουµε όλες αυτές τις δαπάνες µπορούµε να 

αναρωτηθούµε αν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις έχουν υποεκτιµήσει το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.21  Κράτη µέλη µε µεσαίο κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 
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∆ιάγραµµα 3.22  Κράτη µέλη µε χαµηλό κόστος γήρανσης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Euro stat, Europol 2008 

 

3.6 Σύγκριση και συσχέτιση Ageing Report 2009 και 2012. 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε αν υπάρχουν κοινά 

στοιχεία ή διαφορές στις δύο αυτές έρευνες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ξανά 

ότι η έρευνα του Ageing Report 2012 βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό 

στάδιο,. Η ολοκλήρωση της έρευνας επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί στους 
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επόµενους προσεχούς µήνες . Πρώτα απ’ όλα θα ξεκινήσουµε µε τους πίνακες 

που έχουν εκτιµηθεί και στις δύο έρευνες όπως είναι το συνολικό ποσό 

προβλεπόµενης συσσωρευτικής µετανάστευσης της κάθε χώρας ,το εργατικό 

δυναµικό της ηλικιακής κλάσης από 15 ετών έως 64 για τη χρονολογική 

περίοδο από το 2010 έως το 2060,την ηλικιακή κλάση της ηλικίας από 15 έως 

64 και 65 και πάνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού. Επίσης θα 

συγκρίνουµε το πίνακα εξάρτησης των ηλικιωµένων από 65 ετών και πάνω ως 

προς το ποσοστό του εργατικού δυναµικού δηλαδή της ηλικιακής κλάσης 15 

ετών έως 64,επίσης θα εξετάσουµε τους δείκτες γονιµότητας για κάθε γυναίκα 

της κάθε χώρας .Τέλος θα µελετήσουµε το αναµενόµενο όριο προσδόκιµο 

ζωής κατά τη χρονική στιγµή της γέννησης για άντρες και για γυναίκες και τη 

καθαρή µετανάστευση των Ευρωπαϊκών χωρών για το διάστηµα 2010 έως 

2060. 
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Πίνακας 3.2 ∆ιαφορά της προβλεπόµενη συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP 2010-EUROPOP 2008 
  

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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∆ιάγραµµα 3.23 ∆ιαφορά της προβλεπόµενης συσσωρευτικής 
µετανάστευση EYROPOP2010-EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.3 ∆ιαφορά στο εργατικό δυναµικό 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008).Ηλικίας (15-64) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας 3.4 ∆ιαφορά του συνολικό ποσού του πληθυσµού 0-
14(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 
 

 

Πηγή: Eurostat, Europop 2008,2010 
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Πίνακας3.5 ∆ιαφορά του συνόλου πληθυσµού 65 και 
πάνω(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.6 ∆ιαφορά του δείκτη εξάρτησης 65 και άνω /15-
64(EUROPOP2010-2008) 

 

 Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.7 ∆ιαφορά του δείκτη Γονιµότητας 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 
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Πίνακας 3.8 ∆ιαφορά στο προσδόκιµο όριο ζωής κατά τη 
στιγµή της γέννησης (EUROPOP2010 – EUROPOP2008 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

 

 

 

 

. 
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Πίνακας 3.9 ∆ιαφορά καθαρή µετανάστευση 
(EUROPOP2010-EUROPOP2008) 

 

Πηγή: Eurostat, Europop ,2008,2010 

 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι και δύο προβολές του Ageing Report 

του 2009 και 2012 µπορεί να έχουν σε κάποιες προβολές διαφορές αλλά είναι 

µηδαµινές αφού στο µέσο όρο των 27 χωρών όπως µπορούµε να δούµε από 

τους παραπάνω πίνακες δεν έχουν ουσιαστικές και µεγάλες αποκλίσεις. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες προβολές και αναλογιστικές µελέτες 
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αναδεικνύουν το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού όλο και εντονότερα 

και τις  επιπτώσεις που θα δηµιουργήσουν στα ασφαλιστικά ταµεία αν δεν 

παρθούν κάποια αναγκαία µέτρα και µεταρρυθµίσεις όπως είναι η αύξηση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης, αφού µπορεί να αλλάξει ο οικονοµικός και ο 

ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης . Από το 2000 και µετά , κάποιες χώρες 

ξεκίνησαν να αναθεωρούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα τους µε διάφορες 

µεταρρυθµίσεις και κάποιες άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα άργησαν να 

µπουν σε αυτή τη διαδικασία θεωρώντας ότι υπάρχει ακόµα χρόνος για να 

επανεξετάσουν το συγκεκριµένο θέµα. Ο παρακάτω πίνακας που υπάρχει στο 

Ageing Report 2012 µας δείχνει για κάθε χώρα από τις 22 τη µεταβολή στα 

όρια συνταξιοδότησης. 

Όσον αφορά τις διαφορές µεταξύ των δύο προβολών που αξίζει να 

αναφερθούµε αναλυτικά έχουµε για τους άνδρες των 22 χωρών που έχουν 

προβεί σε µεταρρυθµίσεις διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές ως 

προς το προβλεπόµενο  όριο εξόδου από την αγορά εργασίας τη χρονική 

στιγµή του 2060.Οι χώρες οι οποίες φθάνουν το όριο εξόδου στα 65 είναι η 

Ιταλία, η Κύπρος, η Τσέχικη ∆ηµοκρατία, η Σουηδία, η Γερµανία, η Ισπανία , 

το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ∆ανία. Χώρες που προσεγγίζουν τα 64 έτη είναι η 

Πορτογαλία, η Εσθονία και η Βουλγαρία. Χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 

63 και 64 ετών είναι η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Ρουµανία , η Φιλανδία , η 

Μάλτα,  η Ολλανδία, η Ελλάδα και η Λετονία. Οι χώρες που έχει µεταφερθεί 

το όριο συνταξιοδότησης µεταξύ των 62 και 63 είναι η Γαλλία και η Αυστρία. 

Τέλος η χώρα που είναι µεταξύ 61 και 62 είναι η Σλοβακία .Όσον αφορά τη 

µετατόπιση του ορίου συνταξιοδότησης για τις γυναίκες στις 22 χώρες που 

έχουν προβεί σε µεταρρυθµίσεις παρατηρούµε στο παρακάτω πίνακα ότι οι 

χώρες που έχουν µεταφέρει το όριο πάνω από την ηλικία των 65 είναι η 

Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ισπανία. Οι χώρες που είναι µεταξύ των 

64 και 65 είναι η Πορτογαλία, η Γερµανία, η Εσθονία, η Σουηδία και η 

Τσέχικη ∆ηµοκρατία. Οι χώρες που βρίσκονται µεταξύ των 63 και 64 είναι η 

Σλοβενία, η Κύπρος, η Λετονία ,η Φιλανδία ,η Ελλάδα και η Ιταλία. Οι χώρες 

που είναι µεταξύ των 62 και 63 είναι η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η 
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Αυστρία ,η Μάλτα, η Γαλλία και η Ουγγαρία. Οι χώρες που βρίσκονται κάτω 

από τα 62 έτη είναι η Πολωνία και η Σλοβακία. Αναλυτικοτέρα στο παρακάτω 

πίνακα. 
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∆ιάγραµµα 3.24∆ιαφορά στο όριο εξόδου από την αγορά εργασίας 
µετά τις µεταρρυθµίσεις για άντρες και γυναίκες. 
 

 

Πηγή: EPC 

 

 

Σηµαντικό ρόλο στις αλλαγές αυτές που αφορά το όριο εξόδου από την αγορά 

εργασίας έχει διαδραµατίσει η ανοιχτή µέθοδος  συντονισµού όπως αναφέραµε 



95 

 

λεπτοµερώς στο προηγούµενο κεφάλαιο αλλά και στις µεταρρυθµίσεις που 

έχουν προβεί στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στην Ελλάδα 

µετά τη ψήφιση του νόµου 3863/10 τον Ιούλιο του 2010  είναι πρωτοφανής η 

αύξηση του ορίου εξόδου. Το θέµα που αναδύεται είναι κατά πόσο µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις αυτές και αν τα αποτελέσµατα από αυτές 

τις µεταρρυθµίσεις  θα είναι τα αναµενόµενα των προβολών. Η πιστή  τήρηση 

των µεταρρυθµίσεων αλλά και η συνεχής προσαρµογή της δοµής του 

ασφαλιστικού συστήµατος θα πρέπει να είναι αναγκαία έτσι ώστε αυτές οι 

προβολές να µην µείνουν  ευσεβείς πόθοι.. 

Κατά τη διάρκεια µεταξύ του 2008 και 2011 υπήρξαν κάποιες αλλαγές στα 

κοινωνικά-πολιτικά συστήµατα της Ευρωζώνης και γενικότερα της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. ∆ηµιουργήθηκε µία κρίση από τη κατάρρευση του 

τεράστιου επενδυτικού οίκου Lehman Brothers και η κρίση από τη 

κατάρρευση αυτή µεταδόθηκε σε όλη τη Παγκόσµια Οικονοµία. Τα θέµατα 

πλέον που απασχολούν όλους τους Παγκόσµιους Μηχανισµούς είναι η 

διατήρηση του χρέους της κάθε χώρας σε διαχειρίσιµα επίπεδα . Όσον αφορά 

την ευρύτερη περιοχή της Ευρωζώνης οι Ευρωπαϊκοί Μηχανισµοί έκριναν πως 

προς το παρών τρεις χώρες πρέπει να µπουν κάτω από την επιτήρηση του 

∆ιεθνής Νοµισµατικού Ταµείου Στήριξης για να µπορέσουν να διατηρήσουν 

το χρέος. Οι τρεις αυτές χώρες είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που υπάρχει µία διαφορά µεταξύ των δύο 

προβολών του Ageing Report του 2009 και 2012 ως προς την ανάπτυξη του 

ΑΕΠ. Ο πίνακας που ακολουθεί διατυπώνει το µέσο όρο της πορείας του ΑΕΠ 

για το σύνολο των 27 χωρών. 
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∆ιάγραµµα 3.25 Πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ των 27 

 

 

 

Παρατηρούµε µία πολύ σηµαντική απόκλιση των καµπυλών από το 2008 και 

µετά, οι καµπύλες αυτές  αρχίζουν να τέµνουν από το 2040 και µετά. Ο 

βασικότερος λόγος αυτής της απόκλισης είναι ο λόγος που αναφέραµε λίγο πιο 

πάνω. Το διάγραµµα αυτό µπορούµε να πούµε ότι είναι αρκετά αισιόδοξο και 

η εκτίµηση που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι η ύφεση θα είναι µεγαλύτερη 

από ότι φαίνεται διότι τη χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση 

δε συµπεριλαµβάνει το σύνολο της ύφεσης. Όποτε  τα αποτελέσµατα θα είναι 

σίγουρα πιο επίπονα . Με την πτώση του ΑΕΠ θα αναµένουµε και λιγότερα 

έσοδα για κάθε χώρα στο Κρατικό Προυπολογισµό, οι δαπάνες όπως δείξαµε 

σε πιο πάνω διαγράµµατα αυξάνονται µε ταχύτατους ρυθµούς µε αποτέλεσµα 

το χρέος και το αφανές χρέος να διογκώνονται σε υψηλά επίπεδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   ∆απάνες Προβολών    ΙΝΕ ΓΣΕΕ   2003-2007 
 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα νέα κράτη µέλη αποτελεί νέα 

πρόκληση για την Ελληνική οικονοµία αλλά και την επιλογή µιας µακράς 

ανάπτυξης για ολόκληρη την Ευρωζώνη.  Απαιτείται να είναι πολιτικά , 

οικονοµικά και κοινωνικά συντεταγµένη προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο 

το κοινωνικό κεκτηµένο και το Ευρωπαϊκό µοντέλο, υποµονεύοντας την 

αλληλεγγύη και τη συνοχή στο εσωτερικό της ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 

πραγµατοποιηθεί οι έρευνες που θα ασχοληθούµε σε αυτό το σηµείο του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ (2003,2007) όπου η βασική και η κεντρική επιδίωξη αφορά την 

ελληνική οικονοµία. Αναφέροντας τις βασικές εξελίξεις που συντελούνται τα 

τελευταία χρόνια αλλά και τις πιθανές εξελίξεις των επόµενων χρόνων. 

Στο σηµείο αυτό θα δούµε τι απεικονίζουν οι παρακάτω πίνακες στην έρευνα 

που έγινε το 2003 για του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ  και ποιες θα είναι οι εξελίξεις και 

προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 

είναι διαφορετική από τις προβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού η 

συγκεκριµένη προβολή ασχολείται µε τις εισφορές της χώρας και όχι µε τις 

δαπάνες. Επίσης οι αναλογιστές κάνουν διάφορες υποθέσεις µε την αύξηση 

του ΑΕΠ για να µελετήσουν µέχρι ποια χρονική περίοδο µπορεί να αντέξει το 

Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης 

Στο παρακάτω  πίνακα παρατηρούµε το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ στην 

Ελλάδα έως το 2002 και προβλέπει τι θα γίνει το 2003 και 2004. Απο το 1994 

και για τα επόµενα 9 χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ είναι συνεχόµενη και µε 

σταθερές αυξητικές τάσεις όπως παρατηρούµε ακριβώς από κάτω. 
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∆ιάγραµµα 4.1 Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ στην Ελλάδα(%)1992-2002 
και πρόβλεψη για το 2003-2004 

 

 

 

Στη συνέχεια βλέπουµε την αύξηση του ΑΕΠ για το έτος 2002 της Ελλάδος σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση µε 

ρυθµό ανάπτυξης 4% και είναι πίσω από την Ιρλανδία η οποία έχει 6% ρυθµό 

ανάπτυξης. 
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∆ιάγραµµα 4.2 Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2002.Ετήσιος ρυθµός 
µεταβολής % 

 

 

 

 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει  την πραγµατική αύξηση της 

παραγωγικότητας της Ελλάδος σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαικές  χώρες 

της ΟΝΕ.Η Ελλάδα και σε αυτό το πίνακα κατέχει τη δεύτερη θέση µε ετήσιο 

ποσοστό 3,2%.Η Ιρλανδία έχει το µεγαλύτερο ποσοστό µε ετήσιο ρυθµό 

ανάπτυξης 3,8%  



100 

 

∆ιάγραµµα 4.3 Η αύξηση της παραγωγικότητας 1996-2002.Μέσος 
ετήσιος ρυθµός µεταβολής % 
 

 

 

 

Η άνοδος του ΑΕΠ των ετών 1996 εως και 2003 σηµατοδοτεί πιθανότατα µία 

µονιµότερη αλλαγή στους ρυθµούς ανάπτυξης της παραγωγικότητας και 

συνεχώς συγκλίνει τη ψαλίδα σε σχέση µε τις Βόρειες αναπτυγµένες χώρες της 

Ευρώπης σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες . Αυτό που ισχυε το 2003,τη 

χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα δεν ισχύει στη σηµερινή 

περίοδο. Η χώρα µας διανύει το τρίτο συνεχόµενο έτος ύφεσης µε πολύ 

σηµαντική πτώση του ΑΕΠ 

 

Στο σηµείο αυτό προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την  αναµενόµενη εξέλιξη 

της οικονοµικής βιωσιµότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αποδίδουν τα  παρακάτω 

διαγράµµατα. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε το 2007 για το λογαριασµό της 

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ . Με βασική προϋπόθεση  την επακριβή εφαρµογή και τήρηση των 
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ρυθµίσεων του Ν. 3029/2002 και κυρίως των αναφεροµένων στην ετήσια 

χρηµατοδότηση (1% του ΑΕΠ) του Ιδρύµατος, µε δεδοµένη εισπραξιµότητα 

100% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένων και εργοδοτών.. 

Αναλυτικότερα, κατά τη διενέργεια των αναλογιστικών αυτών προσεγγίσεων, 

έχουν συνδυασθεί ποικίλα σενάρια: 

• εναλλακτικών ετήσιων ρυθµών ανάπτυξης (αυξήσεων του ΑΕΠ) 3% η 
4% η 5%, 

• εναλλακτικών τρόπων χρηµατοδότησης (µε η χωρίς τη συµµετοχή του 
Κράτους), 

• εναλλακτικών ηλικιών συνταξιοδότησης 61, 62, 63, 64 ή 65 έτη ηλικίας. 
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∆ιάγραµµα 4.4 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 61 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 61ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2023 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2022, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.5 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 62 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 62ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το σύστηµα 

µπορεί να επιβιώσει µέχρι το 2024 και τέλος µε ετήσια ανάπτυξη 5% το 

σύστηµα επιβιώνει µέχρι το 2023, υπό την προϋπόθεση ότι  η εισπρακτική 

ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.6 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 63 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 63ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος 2025 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2024 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπρακτική ικανότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 
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∆ιάγραµµα 4.7 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 64 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών. 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 64ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει µέχρι το  έτος 2026 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο πριν από  το έτος  2025 και τέλος µε 

ετήσια ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2023, υπό την 

προϋπόθεση ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 

100%. 
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∆ιάγραµµα 4.8 Εξέλιξη Αποθεµατικών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 65 ετών σύµφωνα µε τις παραδοχές-πραγµατικά 
ηµεροµίσθια Ελλήνων και αλλοδαπών 

 

 

 

 

Με ηλικία συνταξιοδότησης το 65ο έτος και µε  ετήσια ανάπτυξη 3%  το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πριν από το έτος 2024 ,µε ανάπτυξη 4% το 

σύστηµα µπορεί να επιβιώσει λίγο πιο µετά το έτος  2025 και τέλος µε ετήσια 

ανάπτυξη 5% το σύστηµα επιβιώνει λίγο µετά το 2024, υπό την προϋπόθεση 

ότι  η εισπραξιµότητα των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 100%. 

Η αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε αφορά τα έσοδα του 

ασφαλιστικού συστήµατος και µέχρι ποια χρονιά µπορεί να αντέξει το 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Παρατηρούµε ότι παρόλο που συνεχώς 

αυξάνει το ΑΕΠ µε βάση την υπόθεση των αναλογιστών, συµπεραίνουµε ότι 

όσο πιο µεγάλη η αύξηση του ΑΕΠ  τόσο πιο λίγο µπορεί να αντέξει το 
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σύστηµα. Αυτό γίνεται διότι οι εισφορές που έχουν συσσωρευτεί όλα τα 

χρόνια του εργάσιµου βίου είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδα για συντάξεις. Ο 

νόµος του 1992 που αφορούσε τα άτοµα που αποχωρούσαν από την αγορά 

εργασίας , προέβλεπε  τη δυνατότητα να λαµβάνουν σύνταξη το µέσο όρο των 

τελευταίων τριών ετών. Εφόσον υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, σηµατοδοτεί και 

αύξηση της παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα αύξηση των µισθών. 

 

 

Το παρακάτω διάγραµµα µας δείχνει τον αριθµο των συνταξιοδοτήσεων  ανά 

έτος που βοηθάει την αναλογιστική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε. 

∆ιάγραµµα 4.9 Αριθµός συνταξιοδοτήσεων Ανά έτος 

 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
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Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη πορεία των µισθών των ατόµων που είναι 

ασφαλισµένοι στο Ελληνικό σύστηµα ασφάλισης.Η πορεία όλων των 

παρακάτων οµάδων είναι ανοδική. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.10 Κατανοµή Μέσου Μηνιαίου Μισθού Ανά Ηλικία και 
Φύλο 

Πηγή : ΙΝΕ ΓΣΕΕ 

 S Λ 

 

 

Γνωρίζουµε ότι η αύξηση της απασχόλησης και ο περιορισµός της 

ανασφάλιστης εργασίας ενισχύουν την οικονοµική βιωσιµότητα του 

συστήµατος ασφάλισης , στη συγκεκριµένη περίπτωση της κοινωνικής 

ασφάλισης αφού το Ελληνικό σύστηµα όπως αναφέραµε πιο πάνω είναι 

διανεµητικό . ∆ηλαδή  αυξάνουν τις  εισφορές και τις  εισροές του ενώ 

παράλληλα  βελτιώνουν τη σχέση εργαζοµένων προς συνταξιούχους. Ένας 

άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι η   βελτίωση των µισθών και των αµοιβών 
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οι οποίοι οδηγούν σε βελτιώσεις των ετήσιων εισροών του συστήµατος. Οι 

γενικές αυτές αρχές ισχύουν, απολύτως, σε οποιοδήποτε σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση, ότι  το σύστηµα αυτό έχει δοµηθεί σωστά. 

 

 

 

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2003,2007) ΚΑΙ 
ΤΩΝ AGEING REPORT (2009,2012) 
 

Οι προβολές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  έχουν πραγµατοποιήθει σε  προγενέστερα χρόνια 

απ’ ότι οι προβολές του Ageing Report . Ένα κοινό σηµείο σε αυτές τις 

προβολές  είναι η µεταβολή του δηµογραφικού δείκτη εξάρτησης από το 

φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού µε αποτέλεσµα την συνεχή αύξηση 

του ποσοστού των ηλικιωµένων. 

Οι προβολές αυτές διαφέρουν ως προν τη µεθοδολογία της ανάλυσης τους.Οι 

προβολές της Ευρωπαικης Ένωσης µελετούν και εξετάζουν τις προβολές των 

δαπανών ενώ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µελετούν τα έσοδα στο σύστηµα ασφάλισηςΜία 

µεγάλη διαφορά που παρατηρούµε είναι ότι οι έρευνες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ µε βάση 

την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας που είχε ήδη 

πραγµατοποιηθεί τα προηγούµενα χρόνια , έδειχναν ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ 

θα συνεχιζόταν και τα επόµενα χρόνια αλλά ίσως µε µικρότερο ρυθµό 

ανάπτυξης.Επίσης οι προβολές του Αgeing Report του 2009 έδειχναν ακριβώς 

το ίδιο γεγονός,δηλαδή µικρή αύξηση του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας.Η 

κρίση όµως που έχει δηµιουργηθεί στην ευρύτατη περιοχή της Ευρωζώνης έχει 

αλλάξει αρκετά τους ρυθµούς ανάπτυξης αρκετών χωρών 

συµπεριλαµβάνοντας και ην Ελλάδα.Η προπαρασκευαστική έρευνα του 

Ageing Report  του 2012 αφού είναι και η  πιο πρόσφατη αποτυπώνει αυτή την 

ύφεση όχι µόνο του Ελληνικού Κράτους αλλά στο µέσο όρο του συνόλου της 

Ευρωζώνης. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ    5 . Συµπεράσµατα 

 
Όλο και περισσότερες έρευνες , µελέτες και  δαπάνες  προβολών από 

διάφορους  Παγκόσµιους Οργανισµούς δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι το 

δηµογραφικό φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι τάσεις αύξησης των 

ηλικιωµένων δηµιουργείται κυρίως από τρείς  παράγοντες που αποτελούν και 

την κινητήρια δύναµη των προβολών (Προσδόκιµο επιβίωσης, Γονιµότητα και 

Μετανάστευση) . Οι προβολές που χρησιµοποιήθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια είχαν ως στόχο να µελετήσουµε και να αναλύσουµε το πρόβληµα 

που δηµιουργείται από το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Οι έρευνες 

αυτές έγιναν σε  προγενέστερα χρόνια, οπότε τα συµπεράσµατα που 

προσπαθήσαµε να εξάγουµε είναι πολύ πιθανό να περιέχουν και αρκετή 

ποσότητα αισιοδοξία αφού τα τελευταία δύο έτη παρατηρείται µία ύφεση της 

Παγκόσµιας Οικονοµίας. 

Οι δηµογραφικές εξελίξεις δηλαδή µεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε συνδυασµό 

µε το χαµηλό δείκτη γονιµότητας θα οδηγήσουν σε σηµαντική άνοδο του 

δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων ( το ποσοστό των ατόµων άνω των 65 ετών ως 

προς τον πληθυσµό σε ηλικία απασχόλησης) σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει σηµαντικά τις δαπάνες για 

συντάξεις και υγεία και θα περιορίσει τον αριθµό εκείνων που καταβάλλουν 

εισφορές. Ο βαθµός στον οποίο οι συνέπειες αυτές θα επηρεάσουν το βιοτικό 

επίπεδο στις επιµέρους χώρες θα εξαρτηθεί τόσο από τις αρχικές 

δηµοσιονοµικές τους επιδόσεις όσο και από τις προσπάθειες που γίνονται για 

την ενίσχυση του ρυθµού ανάπτυξης, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 

του πληθυσµού, καθώς και για τον εξορθολογισµό των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσµού θα είναι 

εντονότερες, µεταξύ άλλων και επειδή ο λόγος του δηµόσιου χρέους προς το 

ΑΕΠ βρίσκεται σήµερα σε πολύ υψηλό επίπεδο 
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   Οι δηµογραφικές εξελίξεις καθορίζουν µια σειρά οικονοµικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσµού, όπως το µέγεθος της αγοράς εργασίας του 

µέλλοντος που έχει σχέση µε το ύψος χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών 

συστηµάτων και ο αριθµός µελλοντικών συνταξιούχων που έχει άµεση σχέση 

µε το ύψος της δαπάνης  για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά 

και άλλων που συνδέονται µε τη γήρανση, όπως παροχών υγείας και 

φροντίδας. Με δεδοµένο το φαινόµενο της  γήρανση του πληθυσµού, θα  

πρέπει να εξετάσουµε τις διάφορες  επιπτώσεις στα δηµοσιονοµικά-

µακροοικονοµικά  µεγέθη από τις οποίες  θα εξαρτηθεί σε ποιο  βαθµό και µε 

ποιο τρόπο θα ανταποκριθεί ο  δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας στην αυξηµένη 

ζήτηση για παροχές,. Επίσης σε ποιο βαθµό θα µπορέσει να καλύψει τις  

ανάγκες των συνταξιούχων. 

Η γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί ή µάλλον καλυτέρα διογκώνει τα 

προβλήµατα στα διάφορα συστήµατα ασφάλισης είτε αυτά είναι δηµόσια είτε 

αυτά είναι ιδιωτικά. Στο κεφάλαιο 1 γίνετε εκτενέστερη αναφορά για τις δοµές 

και τις διαφορές µεταξύ της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Σε 

πρώτη µατιά µπορούµε να πούµε ότι η ιδιωτική ασφάλιση φαίνεται να αντιδρά 

καλυτέρα στο φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού σε µικροοικονοµικέ 

επίπεδο αλλά δεν ισχύει το ίδιο σε µακροχρόνιο επίπεδο αφού ο βασικός της 

άξονας είναι η κεφαλαιοποίηση των εισφορών /ασφαλίστρων  για την  

πληρωµή της σύνταξης όταν φτάσουν στο έτος συνταξιοδότησης. Αντιθέτως 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η γήρανση του πληθυσµού επηρεάζει σε πολύ 

µεγάλο βαθµό την κοινωνική ασφάλιση αφού υπάρχει σχέση αλληλεγγύης 

µεταξύ των γενεών. Σε αυτό λοιπόν το σηµείο δίνεται η απάντηση στο 

ερώτηµα που θέσαµε παραπάνω, δηλάδη να υπάρξει µία µετατόπιση από το 

δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα.  

Το µεγάλο ζήτηµα λοιπόν που δηµιουργείται είναι αν πρέπει να υπάρξει 

µία πλήρη µετατόπιση του συστήµατος ; 

Στο σηµείο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε κάποιους µύθους που έχει παραθέσει ο 

Νicholas Barr στο βιβλίο του The Welfare State As Piggy Bank (2001) που 
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προσπαθεί εµµέσως να απαντήσει στο πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού 

αν συνίσταται στην µετατροπή του υπάρχοντος κρατικού-διανεµητικού 

συστήµατος συντάξεων σε ιδιωτικό-κεφαλαιοποιητικό.  

Ο Νicholas Barr αναφέρει ότι αν ένα σύστηµα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στα 

κίνητρα εργασίας ή αντίστοιχα προσφέρει  κίνητρα για πρώιµη 

συνταξιοδότηση δεν έχει σχέση µε την κεφαλαιοποίηση. Το Σουηδικό 

σύστηµα το οποίο είναι διανεµητικό διατηρεί όλα τα κίνητρα για παραµονή 

εργασίας και αντιθέτως υπάρχουν πολλά κεφαλαιοποιητικά συστήµατα τα 

οποία εµπεριέχουν κίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης. Άρα σηµασία έχει πως 

λειτουργεί το σύστηµα και τι πιστεύουν οι ασφαλισµένοι, δηλαδή πως 

ανταποκρίνεται στους ασφαλισµένους το κάθε σύστηµα είτε αυτό είναι 

διανεµητικό είτε κεφαλαιοποιητικό. Βασικός στόχος κάθε συστήµατος είναι να 

δώσει σηµασία στην οικονοµική ευηµερία δηλαδή ότι είναι πιθανό η 

περισσότερη εργασία να αποτιµάται σε όρους ευηµερίας .  

Επίσης ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι πολλά ιδιωτικά συστήµατα 

συντάξεων έχουν καταστραφεί από κυβερνητικές πράξεις ή πολιτικών 

αδρανειών (π.χ. τα αποτελέσµατα του υπερπληθωρισµού στη Λατινική 

Αµερική αλλά και στην Ευρώπη πριν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο).  Οι 

πολιτικοί δεν είναι οι µόνοι που προσφέρουν υποσχέσεις που δεν µπορούν να 

εκπληρώσουν. Σε κάθε σύστηµα λοιπόν είτε αυτό είναι διανεµητικό είτε 

κεφαλαιοποιητικό ο ρόλος του κράτους είναι εξαιρετικά σηµαντικός για την 

εξασφάλιση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Η αλλαγή του συστήµατος 

δεν είναι πανάκεια. 

Η γήρανση του πληθυσµού είτε σε κεφαλαιοποιητικά είτε σε διανεµητικά 

συστήµατα µειώνει αναποφευκτα το ρυθµό αύξησης του πληθυσµού και 

εποµένως θέτει σε αµφιβολία τη γενική ανάπτυξη. Γίνεται αντιληπτό ότι τα 

συστήµατα ασφάλισης θα πρέπει να να προσαρµοστούν για να ανατραπούν οι 

αρνητικές συνέπειες του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού. 
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Η αντιµετώπιση  της γήρανσης του πληθυσµού για τη διατήρηση των δαπανών 

της κάθε χώρας προϋποθέτει µία σειρά  µεταρρυθµίσεων και τη πιστή τήρηση 

τους. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες περιλαµβάνουν την εισαγωγή στα 

συστήµατα στοιχείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, τον περιορισµό της 

πρόωρης συνταξιοδότησης, την αύξηση του αριθµού των ετών για τον 

υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται το 

ποσοστό αναπλήρωσης και τις µεταβολές στον τρόπο αναπροσαρµογής των 

συντάξεων. Οι µεταρρυθµίσεις είναι συνήθως δυσκολότερες σε χώρες όπου οι 

παράµετροι των συστηµάτων συνταξιοδότησης θεσπίστηκαν σε εποχές που το 

προσδόκιµο ζωής ήταν πολύ χαµηλότερο. Η µετάβαση ενός µέρους ασφάλισης  

από τα διανεµητικά στα κεφαλαιοποιητικά σε συνδυασµό µε τις απαραίτητες 

και αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θα συµβάλουν στις προσπάθειες των χωρών για 

τη διατήρηση του χρέους σε διαχειρίσιµα επίπεδα.                                           

Συνοψίζοντας , όλες αυτές οι προσαρµογές αφορούν τη συµµετοχή του 

εργατικού δυναµικού , δηλαδή να δουλεύουν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

από το ποσοστό του πληθυσµού και να δωθεί µεγαλύτερη έµφαση στη 

παραγωγικότητα. 

Κρίσιµη Ερώτηση « Πως ανταποκρινόµαστε στις 
προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσµού» 

 

   Από µακροοικονοµική σκοπιά  της θεωρίας και της ανάλυσης  παρατηρούµε 

ότι το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού δεν είναι καθόλου ένα ζήτηµα 

αµελητέο και θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβληµα στην  καταβολή των 

συντάξεων στις επόµενες γενιές αν δεν παρθούν γενναίες αποφάσεις . Η 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών µας αποτελεί έναν 

από τους βασικούς παράγοντες της στρατηγικής µας για την έξοδο από την 

κρίση . Πρέπει να χαραχθούν σαφείς στρατηγικές για την περίοδο που θα 

ακολουθήσει την κρίση, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των 

µέτρων στήριξης βραχυπρόθεσµα έτσι ώστε να δηµιουργηθούν οι  συνθήκες 
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για µια βιώσιµη και ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη στο µέλλον . Το θέµα 

αυτό από µικροοικονοµική πλευράς δηµιουργεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας» 

για παρεµβάσεις σε βραχυπρόθεσµο χρόνο, όπου είναι απαραίτητο να γίνουν 

άµεσα κάποιες προσαρµογές και κάποιες µεταρρυθµίσεις. Όπως 

• Περισσότεροι εργαζόµενοι 

     Αυτό που απαιτείται  είναι περισσότεροι εργαζόµενοι αφού η δηµογραφία 

επηρεάζει άµεσα το δείκτη εξάρτησης. Ο οικονοµικός δείκτης εξαρτάται από 

τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Οπότε µία αύξηση της 

συµµετοχής  στην αγορά εργασίας µπορεί εύκολα να αντισταθµίσει δυσµενείς 

δηµογραφικές εξελίξεις. 

• Μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι 

  Έχει παρατηρηθεί ότι η µέση ηλικίας  αποχώρησης από την εργασία 

µειώνεται συστηµατικά από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80,παρόλο που 

υπάρχουν µικρές αυξήσεις των ελάχιστων ορίων συνταξιοδότησης της 

περιόδου 1990-92.Η µείωση της µέσης ηλικίας αποχώρησης από την εργασία 

οφείλεται τόσο σε παράγοντες προσφοράς ( όρια ηλικίας , έλλειψη σταδιακής 

συνταξιοδότησης ) αλλά και  της ζήτησης εργασίας . 

 

• Μετανάστες 

Το µεγάλο κύµα µετανάστευσης έπαιξε σηµαντικό ρόλο στις δεκαετίες που 

πέρασαν. Το µεταναστευτικό απόθεµα των γειτονικών χωρών περιορίζεται µε 

αποτέλεσµα να γίνονται εµφανή τα όρια αξιοποίησης αυτού του παράγοντα ως 

στρατηγική επίλυση του ασφαλιστικού. 

 

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα 
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Στο συγκεκριµένο στάδιο θα εξετάσουµε πως  από τους λιγότερους αυριανούς 

εργαζόµενους  θα είναι σε θέση να αυξήσουν τη παραγωγικότητα τους έτσι  

ώστε να  µπορέσουν να στηρίξουν τους πολυπληθέστερους συνταξιούχους. 

Ένας τρόπος είναι η αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου κατά κεφαλή 

εργαζοµένου µέσω επενδύσεων. Θα µπορούσαµε να πούµε µία τάση προς 

αποταµίευση. Ένας άλλος τρόπος είναι η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

µέσω της αναδιάρθρωσης και της συνεχώς εκπαίδευσης έτσι  ώστε η 

αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης να έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής. Οι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

εργασιακού βίου. Εδώ τίθεται µια µικρή παραβολή που έχει να κάνει σχέση µε 

το πως δουλεύουµε και όχι µε το πόσο. Τέλος τα συστήµατα ασφάλισης πρέπει 

να ενισχύουν τη προσαρµοστικότητα που έχει άµεση σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγής των εργαζοµένων.  

 

 

• Καλύτερη κατανοµή των βαρών 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα διάφορα συνταξιοδοτικά συστήµατα έχουν διάφορες 

ανισότητες µεταξύ των  ατόµων που είναι ασφαλισµένα σε ένα οργανωµένο 

κοινωνικό σύστηµα. Μία εµφανή ανισότητα για παράδειγµα είναι η πρόωρη 

συνταξιοδότηση ορισµένων κοινωνικών οµάδων. Το αποτέλεσµα αυτής της 

ανισότητας  είναι παρά πολύ αρνητική αφού αυξάνει τα έξοδα ενός 

συνταξιοδοτικού συστήµατος  εις βάρος των παραγωγικών µονάδων. Οπότε 

απαιτείται µία βελτίωση της κατανοµής των βαρών  µε αποτέλεσµα την 

αύξηση της παραγωγής. .  

Η αναβολή της εφαρµογής πολιτικών  µεταρρυθµίσεων όπως η διασφάλιση της 

βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος, η εξυγίανση των δηµόσιων 

οικονοµικών, η ενίσχυση της απασχόλησης για την αντιµετώπιση των 
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συνεπειών της γήρανσης του πληθυσµού µεταθέτει και επιδεινώνει το 

πρόβληµα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι επόµενες γενεές. 
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