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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην περίοδο της μεταπολίτευσης η Ελληνική Πολιτεία επι
χείρησε πολλές φορές τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοι
νωνικής ασφάλισης της χώρας. Όλες οι προσπάθειες εξελίχθη
καν σε παραμετρικές αλλαγές ή περιορισμένες οργανωτικές 
παρεμβάσεις. Ακόμα αναμένεται η συνολική ασφαλιστική με
ταρρύθμιση. Εν τω μεταξύ το διεθνές περιβάλλον άλλαξε και 
πάλι. Ενώ έχουμε εισέλθει πλέον στην εποχή της παγκοσμιο
ποίησης, οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί για την δέουσα 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση κινούνται στη δυναμική του προη
γούμενου ιστορικού σταδίου.

Η πιο πρόσφατη ασφαλιστική παρέμβαση έγινε με τον Ν. 
3655/2008. Στοχεύει στο δραστικό περιορισμό του αριθμού των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Αποτελεί σίγουρα φιλόδοξο 
στόχο, ο οποίος όμως θα κριθεί από την επιτυχία της υλοποίη
σης. Και αυτή η νομοθετική παρέμβαση αποτελεί ένα ακόμα 
στάδιο στη «μεταρρύθμιση με δόσεις» που πραγματοποιείται 
την τελευταία τριακονταετία.

Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης ολοκλήρωσαν τις 
ασφαλιστικές τους μεταρρυθμίσεις μέσα στη δεκαετία του ’90. 
Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι, με την 
εξαίρεση της Ελλάδας, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας των 15 
χωρών (Ε.Ε.-15) έχουν θέσει υπό έλεγχο τις δαπάνες συντάξε
ων για την περίοδο μέχρι το 2050. Συγκεκριμένα, οι συνολικές 
δαπάνες συντάξεων στις χώρες Ε.Ε.-15 θα αυξηθούν κατά μέ
σο όρο από 10,4% του ΑΕΠ το 2000 σε 13,3% του ΑΕΠ το 
2050. Για την Ελλάδα, οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν 12,6% το



2000 και αναμένεται να ανέλθουν σε 20,8% το 2050 (EPC, 
2001). Και το χειρότερο είναι ότι ήδη το 50% των συνολικών 
συντάξεων καταβάλλεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Το συμπέρασμα είναι ότι το σύστημα συντάξεων της χώρας 
βρίσκεται ήδη σε σοβαρή ανισορροπία, ενώ οι προοπτικές του 
είναι οι χειρότερες στην Ε.Ε. Όπως θα δείξουμε παρακάτω, η 
απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να τριπλασια
στεί μέχρι το 2050. Όσοι έχουν στοιχειώδη γνώση των δημό
σιων οικονομικών αντιλαμβάνονται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι 
εφικτό, ιδιαίτερα σε ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό-οικονομικό 
περιβάλλον το οποίο θα χαρακτηρίζεται από τις συνέπειες της 
γήρανσης του πληθυσμού στις αγορές εργασίας, καταναλωτι
κών προϊόντων, επενδυτικών κεφαλαίων, κ.λπ.

Η σημερινή αδράνεια, λοιπόν, θα οδηγήσει με μαθηματική 
ακρίβεια στην υπονόμευση του «συμβολαίου των γενεών» που 
θα έχει σαν συνέπεια τη δραστική μείωση του βιοτικού επιπέ
δου των μελλοντικών γενεών καθώς και στην κατάρρευση των 
δημόσιων οικονομικών. Το τελευταίο απασχολεί έντονα τόσο 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και το Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο, λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στη Ζώνη 
του Ευρώ, εξ ου και οι συνεχείς οχλήσεις για την μεταρρύθμι
ση του ασφαλιστικού συστήματος.

Το «ασφαλιστικό πρόβλημα» δεν είναι βέβαια το μόνο σο
βαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Προηγείται το πρό
βλημα της προϊούσας αποδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκη
σης, που συνεπάγεται την σταδιακή χειροτέρευση των παρεχό
μενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και, κυρίως, την πλήρη 
αδυναμία μέσο- ή μακρο-πρόθεσμου προγραμματισμού. Έπε- 
ται το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο
μίας, που είναι το χαμηλότερο μεταξύ όλων σχεδόν των ανα
πτυγμένων χωρών, και οφείλεται κυρίως στις μακροχρόνιες 
ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος. Το τελευταίο 
πρόβλημα έχει δραματικές αναλογίες με το ασφαλιστικό πρό-

βλήμα. Ακόμα και εάν γινόταν σήμερα μία επαρκής εκπαιδευ
τική μεταρρύθμιση, τα αποτελέσματα δεν θα ήσαν εμφανή πριν 
από μία δεκαπενταετία.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος πρέπει να πάρει τις 
αποφάσεις. Η αυτονόητη απάντηση είναι ότι στα δημοκρατικά 
συστήματα το πολιτικό προσωπικό πρέπει, εξ ορισμού, να 
ασχοληθεί με την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της χώ
ρας. Η αδράνεια που επιδεικνύεται στην επίλυση του ασφαλι
στικού προβλήματος της χώρας οφείλεται, κατά την άποψη 
μας, σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η αδυναμία συναίνε
σης μεταξύ των μεγάλων πολιτικών παρατάξεων της χώρας, σε 
αντίθεση με ότι συνέβη σε όλες σχεδόν τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, για την επίλυση ενός εθνικού προβλήματος. Ο δεύτερος 
παράγοντας είναι η αδυναμία των μεγάλων πολιτικών παρατά
ξεων να αρθρώσουν μια σφαιρική πρόταση ασφαλιστικής με
ταρρύθμισης που να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. 
Επειδή μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση αγγίζει, από τη φύση 
της, όλους τους πολίτες και όλες τις ηλικίες, για να γίνει αποδε
κτή πρέπει να διέπεται από πλήρη διαφάνεια τόσο στην εσωτε
ρική λειτουργία της όσο και στους επιδιωκόμενους σκοπούς.

Εάν πρόκειται να μετατρέψουμε την καθυστέρηση στην 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση σε πλεονέκτημα, τώρα είναι η τε
λευταία ευκαιρία, όπως θα αποδείξουμε στα επόμενα κεφά
λαια αυτής της μελέτης. Το πλεονέκτημα συνίσταται στο ότι τώ
ρα πλέον έχουν διαμορφωθεί διεθνώς οι βασικές σχολές σκέ
ψης σχετικά με τις εναλλακτικές δομές των συστημάτων συντά
ξεων. Επιπλέον, είναι πλέον διαθέσιμες όλες οι οργανωτικές 
και πληροφοριακές υποδομές που απαιτούνται για την ταχεία 
και επαρκή υλοποίηση μίας μεταρρύθμισης. Επειδή ο χρόνος 
τρέχει πλέον αντίστροφα, προτείνουμε μια διαδικασία διαδο
χικών επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα επιτρέψουν την 
ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην τετραετία 2009-2012.

Για να διαμορφώσουμε μια αποτελεσματική πρόταση με-



ταρρύθμισης πρέπει να κοιτάζουμε προς τα εμπρός και όχι 
προς τα πίσω στις χαμένες δεκαετίες. Πρέπει να έχουμε μια 
επαρκή αντίληψη των μελλοντικών οικονομικών και κοινωνι
κών τάσεων, ούτως ώστε οι προτεινόμενες λύσεις να είναι 
αξιόπιστες, να εξυπηρετούν τις αενάως μεταβαλλόμενες ανά
γκες των σύγχρονων πολιτών, και να έχουν διάρκεια.

Ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εποχή της παγκοσμιο- 
ποίη ις. Πρόκειται για την μετά-βιομηχανική εποχή ή το «Τρί
το Κύμα» του Toffler (1980), η οποία χαρακτηρίζεται από την 
δραματική επιτάχυνση των διαδοχικών τεχνολογικών εξελίξε
ων: της τεχνολογίας της πληροφορίας, της τεχνολογίας της επι
κοινωνίας, και της τεχνολογίας της γνώσης. Η διάρκεια κάθε 
διαδοχικού κύκλου διαρκεί περίπου μια δεκαετία (ενώ η βιο
μηχανική περίοδος διήρκεσε περίπου δύο αιώνες, και η προ
βιομηχανική ή αγροτική περίοδος διήρκεσε πολλά εκατομμύ
ρια χρόνια). Αρκεί να θυμηθούμε τους ηλεκτρονικούς υπολογι
στές της δεκαετίας του '80, τις μηχανές Fax και το E-mail της 
δεκαετίας του ’90, και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο World 
Wide Web και στα κινητά τηλέφωνα.

Αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν κάθε πλευρά 
της ζωής μας : την δομή της οικογένειας, την κοινωνική και πο
λιτική συγκρότηση, την οικονομία, τον τρόπο με τον οποίο ζού- 
με, εργαζόμαστε, εκπαιδευόμαστε, ταξιδεύουμε, επικοινωνού
με. Επίσης, επηρεάζουν τις προσωπικές μας ανάγκες και τον 
τρόπο σκέψης.

Η εξειδίκευση των παραπάνω μελλοντικών τάσεων στον το
μέα της συνταξιοδοτικής προστασίας του σύγχρονου πολίτη, 
θα σηματοδοτήσει την κατεύθυνση της επίδρασής τους σε μια 
σειρά παραμέτρων, όπως : οι σύγχρονες μορφές απασχόλησης, 
οι τάσεις για αποταμίευση, η ανάληψη κινδύνων, τα χρηματο
οικονομικά εργαλεία, η δημογραφία, το προσδόκιμο ζωής, η 
δομή της οικογένειας, κ.λπ.

Στα επόμενα κεφάλαια θα εξετάσουμε τα νέα στοιχεία τα

οποία μας επιβάλλει η εποχή της παγκοσμιοποίησης να λάβου
με υπόψη για την συγκρότηση αποτελεσματικών ασφαλιστικών 
μεταρρυθμίσεων. Φυσικά πάντα υπάρχουν οι δυσκολίες πρό
βλεψης του μέλλοντος*. Παρ’ όλα αυτά, επειδή οι προβλέψεις 
που γίνονται στη μελέτη αυτή βασίζονται σε τάσεις που έχουν 
ήδη τεθεί σε τροχιά υλοποίησης, έχουμε αρκετή εμπιστοσύνη 
στα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Μιλτιάδης Νεκτάριος 
Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

*  Παραμένει το ερώτημα σχετικά με το τι θα συμβεί μετά την Μετά- 
Βιομηχανική Εποχή. Υπάρχουν, προς το παρόν, δύο σχολές σκέψης: του 
Fukuyama (1992) και του Huntington (1996), οι οποίες συμπίπτουν στις 
εκδοχές τους μόνο ως προς το απαισιόδοξο σενάριο.



Ο συγγραφέας προτείνει την θέσπιση ενός νέου συστή
ματος συντάξεων για την χώρα, με βάση το Σουηδικά 
Μοντέλο.

Ξεκινά από την διαπίστωση άτι μετά το 2015 θα είναι σχε
δόν αδύνατο για τον Κρατικά Προϋπολογισμό να κατα
βάλλει τα ετήσια ποσά που θα απαιτούν τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία για τις πληρωμές των υπεσχημένων συντάξεων, 
με αποτέλεσμα την διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και 
την εν συνεχεία δραστική μείωση των συντάξεων.

Έ νας τρόπος υπάρχει για την απρόσκοπτη παροχή των 
υπεσχημένων συντάξεων στο μέλλον : η πλήρης κεφα
λαιοποίηση του συστήματος των Επικουρικών συντάξεων 
και η συντονισμένη λειτουργία των Συστημάτων Κύριων 
και Επικουρικών συντάξεων, με στόχο την μείωση του 
συνολικού μακροχρόνιου κόστους. Η κεφαλαιοποίηση 
όμως θα χρειαστεί περίπου 15 χρόνια για να αποδώσει τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα οφέλη θα ήσαν ήδη εμφα
νή εάν είχε ξεκινήσει η κεφαλαιοποίηση νωρίτερα. Επειδή 
ο χρόνος τρέχει πλέον αντίστροφα, ο συγγραφέας ανα
πτύσσει τρία (3) Επιχειρησιακά Σχέδια, με βάση τα οποία 
η ασφαλιστική μεταρρύθμιση μπορεί να ολοκληρωθεί 
στην τετραετία 2009-12.

Το προτεινόμενο σύστημα συντάξεων θα καλύπτει 
τους ασφαλισμένους μετά το 1992 και θα αποτελεί προ
σαρμογή του Σουηδικού μοντέλου, το οποίο επιτυγχάνει 
την ίση μεταχείριση όλων των ασφαλισμένων και λει
τουργεί στη βάση «Ατομικών Λογαριασμών».

http://www.papazisi.gr

http://www.papazisi.gr

