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Ανάγκη στρατηγικής αντίληψης για το ασφαλιστικό

Η έμφαση στο ασφαλιστικό τελευταία δίδεται στην ττολιτική-ετπκοινωνιακή 
διάσταση του θέματος, όπως στο άν θα συμμετάσχει ή όχι η ΓΣΕΕ κλπ.

Οσον αφορά την τεχνική πλευρά κυριαρχεί μια δυσεξήγητη ηρεμία και 
φαινομενική έλλειψη δραστηριότητας στην αναζήτηση και διατύπωση νέων 
λύσεων.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι θεωρείται ότι η πρόταση της Κυβέρνησης 
θα συνίσταται «απλώς» στις «Προτάσεις του Απριλίου συν τα 
κατώτατα όρια». Και άρα, περαιτέρω επεξεργασίες είναι περιττές αφού 
η επεξεργασία υπάρχει ήδη.

Ομως
Μια τέτοια πρόταση κάθε άλλο παρά απλή θα ήταν:

Κ Το «νέο σύστημα του Ν2084/92» είναι (σχετικά) βιώσιμο επειδή 
υποβαθμίζει την επάρκεια των (χαμηλών) συντάξεων.

Κ Αν διορθώσουμε το πρόβλημα της επάρκειας (όπως θα έπρεπε, κατά 
την γνώμη μου), χάνεται η βιωσιμότητα.

Κ Για να διορθωθεί η επάρκεια με τρόπο ανεκτό στην βιωσιμότητα 
πρέπει να αναζητηθούν προτάσεις που «δημιουργούν χώρο» για 
μεγαλύτερη γενναιοδωρία.

Μια τέτοια προσέγγιση συνίσταται στην αναζήτηση μιας νέας στρατηγικής 
ισορροπίας.

Τέτοιες προτάσεις θα μπορούσαν να διαμορφωθούν, αλλά απαιτούν σκέψη, 
επεξεργασία, αναζήτηση διεθνούς εμπειρίας και συνεπώς πολύ περισσότερη 
δουλειά. Το κύριο σημείο, που λείπει είναι φρέσκιες ιδέες οι οποίες να 
εντάσσονται σε μια συνολική και ενιαία στρατηγική αντίληψη.

Η Κυβέρνηση θα μπορούσε να αναζητήσει συνεργασία με 1-2 συμβούλους 
διεθνούς εμβέλειας, με τους οποίους να συνομιλεί σε αναζήτηση/ 
αποσαφήνηση στρατηγικών επιλογών. Η συνεργασία μαζί τους μπορεί να 
γίνει σε πολύ υψηλό επίπεδο, χωρίς την ανάμειξη υπηρεσιακών παραγόντων 
και δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί. Μια τέτοια συνεργασία, σε πρώτη φάση 
θα διαρκέσει περί τον 1 μήνα και μετά μπορεί να εξελιχθεί σε παρακολούθηση 
(εκ του μακρόθεν) της υλοποίησης των στρατηγικών κατευθύνσεων.

Παραδείγματα ατόμων που θα μπορούσαν να προσεγγιστούν (με βάσιμες 
ελπίδες να δεχτούν):



Δημήτρης Βίττας, επικεφαλής του τμήματος στην Παγκόσμιο Τράπεζα 
που ασχολείται με συντάξεις.
Axel Börsch-Supan, Γερμανός καθηγητής στο Mannheim, που έχει ήδη 
ασχοληθεί με τις συντάξεις στην Ελλάδα.
David Collund, Αγγλος, τέως στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Εχει 
διατελέσει σύμβουλος της Πολωνικής και Ρωσσικής Κυβέρνησης. 
Edward Palmer. Αγγλος, κάτοικος Σουηδίας. Συμμετείχε στην Σουηδική 
μεταρρύθμιση.
Paolo Onofri. Καθηγητής, επικεφαλής της ομώνυμης επιτροπής στην 
Ιταλία.


