
Η εισήγηση "Χρηματοδότηση Συντάξεων: Η Εθνική Σύνταξη" 
είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας της ομάδας εργασίας 
που συστάθηκε για να μελετήσει το θέμα αυτό. Στην ομάδα 
εργασίας μετείχαν:

- Γ. Κανδαλέπας, Ειδικός Γραμματέας ΥΠΕΘΟ, ως Πρόεδρος,

- Π. Τήνιος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΠΕΘΟ,

- Α. Παππάς, Εκπρόσωπος Γ.Γ.ΔΕΚΟ,

- Κ. Αναγνωστόπουλος, Εκπρόσωπος Υπ. Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων,

- Γ. Καρύδιανάκης, " " "

- Κ . Γκ ί κας, " I .Κ .Α .

- Κ. Μαυρομάτης " Ι.Κ.Α.

Η Επιτροπή στην εξέταση του θέματος χρησιμοποίησε σαν βάση 
συζήτησης την έκθεση της Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε με την 
491/Γ.Υ./4.2.85 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
όπως και εισήγηση του κ. Π. Τήνιου με θέμα την κοινωνική ασφάλιση 
και τα προβλήματα του ΙΚΑ.

Το πόρισμα της Επιτροπής παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις 
που αφορούν την χρηματοδότηση ενός καθολικού συστήματος συντάξεων 
αλλά δεν προτείνει λύσεις στα θέματα που σχετίζονται με την 
ορθολογικοποίηση του συστήματος εισφορών/παροχών και τη χρηματο
δότηση του συσσωρευμένου και του τρέχοντος ελλείμματος του ΙΚΑ 
που αποτελούν αντικείμενα εξέτασης άλλων ομάδων εργασίας. Η 
εξέταση του προρίσματος σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης και χρηματοδότησή^ τους θα δώσει την 
δυνατότητα οριστικών προτάσεων - λύσεων.

0 Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας 

Γ. Κανδαλέπας

Αθήνα, 27 Μαίού 1986
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Χρηματοδότηση Συντάξεων; Η Εθνική Σύνταξη 

(Σύνοψη πορισμάτων Ομάδας Εργασίας)

• Η φιλοσοφία των μέτρων ·

Η πλέον ορατή πτυχή του προβλήματος συντάξεων στην Ελλάδα 
είναι το διαχειριστικό έλλειμμα του κλάδου συντάξεων του ΙΚΑ.
Ακόμη και με τις πιό αισιόδοξες προβλέψεις γύρω από την μελλον
τική πορεία της χώρας και τις δημογραφικές προοπτικές το έλλειμμα 
θα ξεπεράσει το 2% του ΑΕΠ αυξανόμενο συνεχώς, αν δεν αλλάξουν οι 
παράμετροι που προσδιορίζουν το έλλειμμα αυτό και ο τρόπος χρηματο 
δότησής του.

0 κύριος λόγος της πορείας αυτής είναι η σταδιακή μετατρο
πή του ΙΚΑ από σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, σε σύστημα με πολλά 
χαρακτηριστικά κοινωνικής πρόνοιας. Έτσι το ΙΚΑ λειτουργεί ακόμη 
σαν ένας αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 
με την υποχρέωση να δανείζεται για να καλύψει τα ελλείμματά του, 
παρά το γεγονός ότι οι προοπτικές αποπληρωμής των δανείων είναι 
μηδενικές. Παράλληλα,οι δαπάνες του (παροχές προς συνταξιούχους) 
καθορίζονται από την πολιτεία χωρίς την προϋπόθεση της κάλυψης 
τούς από έσοδά του.

Τα μέτρα που εξετάσθηκαν έχουν σαν κύριο στόχο την άμεση 
ανακούφιση των οικονομικών του ΙΚΑ με την εξεύρεση ενός πόρου 
χρηματοδότησης. Ταυτόχρονα όμως τα μέτρα πρέπει να είναι και εξυ
γιαντικά, με την έννοια ότι πρέπει να οδηγούν το σύστημα προς 
την επιθυμητή κατεύθυνση.

Το σχεδιαζόμενο σύστημα πρέπει να έχει σαν κύριο χαρακτηρι
στικό τον διαχωρισμό των δύο λειτουργιών , της κοινωνικής ασφά
λισης και της κοινωνικής πρόνοιας. Έτσι όλοι οι Έλληνες πολίτες 
πάνω από μια ηλικία θα δικαιούνται μια "εθνική σύνταξη" που θα 
βασίζεται στις ανάγκες τους. Πέραν από την εθνική σύνταξη πρέπει 
να υπάρχει μια αυστηρά ανταποδοτική εργασιακή σύνταξη που θα βασί
ζεται στις εισφορές.

. / ·
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Η άμεση εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι εφικτή, 
αν και τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να αποτελόσουν μια σοβαρή 
ένδειξη για την μελλοντική' του πορεία. Τα μέτρα που προτείνονται 
ε ί ν α ι :

(α) Η παροχή Ίσου Κοινωνικού Πόρου για κάθε συνταξιούχο 
στο ταμείο του. Σε περίπτωση που ο ισχύων κοινωνικός 
πόρος είναι μεγαλύτερος του ΙΚΠ θα παραμείνει ως έχει.

(β) Σύνταξη, ίση με τον ΙΚΠ για κάθε πολίτη άνω των 65, 
εφόσον δεν παίρνει σύνταξη από αλλού.

Η παροχή σύνταξης σε όλους ίσης με τον ΙΚΠ μπορεί να ονο
μαστεί Εθνική- Σύνταξη, παρόλο που για τους σημερινούς συνταξιούχους 
τουλάχιστον οι αποδοχές.θα μείνουν σταθερές.

Οι πόροι που χρειάζονται για να καλύφθεί το κόστος των 
αλλαγών δεν είναι ασήμαντους. Έτσι, αναπόσπαστο τμήμα το.)ν 
μέτρων που εξετάζονται είναι.και η χρηματοδότησή τους από μία, 
άμεση ή σταδιακή, αύξηση της φορολογίας.

2 . Κοστολόγηση των μέτρων

Η βασική μορφή "του συστήματος που εξετάστηκε υπολογίζει 
"Εθνική Σύνταξη" ίση με την σημερινή σύνταξη του ΟΓΑ, (7.000 δρχ. 
τον μήνα), έτσι ώστε η Πολιτεία να παρέχει ίση σύνταξη σε όλους.

Η μόνη αύξηση των παροχών είναι συντάξεις προς ανασφάλιστους 
που υπολογίζονται σε 179.000, το δε κόστος για την συνταξιοδότησή 
τους σε 17.5 δισ. δρχ . Τα ασφαλιστικά ταμεία, θα χρηματοδοτούνται 
με κοινωνικό πόρο τουλάχιστον 7.000 δρχ. για κάθε συνταξιούχο 
τους. Ταμεία που χρηματοδοτούνται το 1985 με κοινωνικό πόρο άνω 
των 7.000 δρχ. ανά συνταξιούχο δεν θα- πάρουν πρόσθετη χρηματοδότηση, 
ενώ αυτά που έχουν κοινωνικό πόρο μηδενικό ή μικρότερο των 7.000 
δρχ. θα παίρνουν συνολικά 7ο000 δρχ. ανά συνταξιούχο. Με αυτά τα δεδο
μένα η διαμόρφωση του συνολικού κόστους των μέτρων για το 1986 
είναι:

. /  ·
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67,5 δισ. δρχ,Πληρωμές σε ταμεία

μείον κοινωνικός πόρος που 
εισπράττεταί ήδη 15,3 " II

Καθαρό κόστος για ταμεία 52,2 " II

Συν πληρωμές σε ανασφάλιστους 

Συνολικό κόστος μέτρων 69,7 "

17,5 Π

II

'Εχουν γίνει υπολογισμοί για τον καταμερισμό των πληρωμών 
ανά ασφαλιστικό ταμείο (σελ. 10), για το κόστος Εθνικής Σύνταξης
8.000, 9.000 και 10.000 δρχ. (σελ. 12), καθώς και για πέντε παραλ
λαγές του συστήματος (σελ. 13-14) .

3. Χρηματοδότηση του ΙΚΑ *

Το ΙΚΑ θα εισπράξει την μερίδα του λέοντος από το ΕΣ,.48,0 
δισ. δρχ. (91% της συνολικής χρηματοδότησης στα ασφαλιστικά ταμεία).
Το συνολικό έλλειμμα του ΙΚΑ το 1986 είναι 79,7 δισ.δρχ. και παραμένει 
ακάλυπτο ένα ποσό 31,7 δισ.δρχ. 'Όμως, μέρος του ελλείμματος, που υπολο
γίζεται σε 15 δισ.δρχο αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα της ύφεσης 
και, αν καλυφθεί με μόνιμο πόρο τώρα, θα οδηγήσει το ΙΚΑ σε πλεονά-' Γ
σματα με την ανάκαμψη. Έτσι ουσιαστικά μένει ένα ποσό 17 δισ.δρχ. 
ακάλυπτο που προτείνεται να καλυφθεί με τους εξής τρόπους:

(α) Πιθανή αναπροσαρμογή εισφορών από πλεονασματικούς φορείς 
(ΟΕΚ, ΟΑΕΔ, Εργατική Εστία) προς το ΙΚΑ. Τα πλεονάσματα 
των τριών φορέων το 1986 θα είναι μεταξύ 12,3 και 5,8 δισ. 
δρχ. Η πιθανή άντληση πόρων για το ΙΚΑ είναι περίπου 
7 δισ. δρχ. (σελ. 16-17) .

(β) Επί μέρους μέτρα εξυγίανσης του συστήματος παροχών του ΙΚΑ, 
για μερικά από τα οποία υπάρχει ήδη προεργασία. Συνολική 
ωφέλεια εξυγίανσης 4-5 δισ. δρχ.

(γ) Οι υπόλοιποι πόροι μπορούν να βρεθούν με μέτρα όπως η 
πάταξη της εισφοροδιαφυγής. (6-10 δισ. δρχ.)

. /  ·
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4. Κάλυψη από φορολογικά έσοδα και, οικονομικές επιπτώσεις

Τό'μέγεθος των ελλειμμάτων της κοινωνικής ασφάλισης 
και η έλλειψη οποιοσδήποτε προοπτικής για την μείωσή τους 
συνηγορούν για μια προσθήκη φορολογικών πόρων αντί της 
συνέχισης του δανεισμού. (Η αύξηση των εισφορών απορρίπτεται, 
ιδιαίτερα λόγω των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα των 
παραγομένων προϊόντων).

Από τις δύο εναλλακτικές πηγές νέας φορολογίας, Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας και Φόρο Εισοδήματος, ο ΦΠΑ συγκεντρώνει 
τα περισσότερα πλεονεκτήματα. Η καθολικότητά του συστήματος 
της Ε.Σ. κάνει τον ΦΠΑ τον πιό δίκαιο τρόπο αντιμετώπισής του 
ενώ η αντίστροφη προοδευτικότητα του ΦΠΑ αντισταθμίζεται από 
τον έντονα προοδευτικό χαρακτήρα της ΕΣ. Ταυτόχρονα ο ΦΠΑ 
είναι περισσότερο "οικονομικά ουδέτερος" από το φόρο εισοδή
ματος, τουλάχιστον έτσι όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

Το καθαρό κόστος ΕΣ. που πρέπει να καλυφθεί από φορολο 
γία είναι 70 δισ.δρχ. σε τιμές 1986. Αυτό μπορεί να καλυφθεί 
άμεσα, ή σταδιακά κατά 20 δισ.δρχ. τον χρόνο. Η απόφαση εξαρ- 
τάται κυρίως από τις πληθωριστικές επιπτώσεις της προσαύξησης 
του ΦΠΑ.

Η προσαύξηση του ΦΠΑ είναι πιθανόν, να_.είναι 2-3 πρόσθε 
τες ποσοστιαίες μονάδες στους συντελεστές. Σε ένα ισχύον 
σέ>στημα ΦΠΑ αυτό θα σήμαινε αύξηση του τιμάριθμου κατά 1,2- 
1,8%. Ταυτόχρονα, οι πληθωριστικές πιέσεις που θα υπάρχουν 
λόγω της αναστάτωσης που θα συνοδεύσει την εισαγωγή του ΦΠΑ 
θα επιδεινωθούν, έτσι ώστε η τελική επιβάρυνση του τιμάριθμου 
το 1987 να είναι μεγαλύτερη από 1,8% κατά ένα ποσοστό που 
είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί. Από την άλλη μεριά, μια 
σειρά παραγόντων συνηγορούν για άμεση επιβολή της αύξησης 
του ΦΠΑ: Η αύξηση της φορολογίας θα συνοδευτεί με αυξημένες



παροχές'δεν θα υπάρχει ανάγκη για παραπέρα αλλαγή συντελεστών 
μετά το 1987,με περιορισμό της αναστάτωσης που προκαλείται 
από συχνές αλλαγές στους συντελεστές, ενώ θα αποφευχθούν 
πιθανά προβλήματα με την ΕΟΚ. Επιπλέον, παρόλο που βραχυ
πρόθεσμα το πακέτο μέτρων αυξάνει τον πληθωρισμό, μεσο
πρόθεσμα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Τα μέτρα ισοδυναμούν 
με μείωση του ελλείμματος του δημόσιου τομέα )ίατά 50 δισ. 
δρχ. που μειώνει τις πληθωριστικές πιέσεις μέσω της προ
σφοράς χρήματος και βελτιώνει την ρευστότητα του πιστωτι
κού συστήματος. Το τελευταίο ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό το 1987 όταν οι τάσεις ανάκαμψης της οικονομίας 
ίσως να προσκρούσουν στην έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών.
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Χρηματοδότηση Συντάξεων: Η Εθνική Σύνταξη

(1) Η ανάγκη μεταρυθμίσεων (1 )

Το πρόβλημα συντάξεων στην Ελλάδα ταυτίζεται., βασικά, με το 
.πρόβλημα του ΙΚΑ, δεδομένου ότι το-Ίδρυμα καλύπτει 70% των ασφαλι
σμένων και οι περισσότερες δυσλειτουργίες του συνολικού συστή
ματος συντάξεων αντικατοπτρίζονται, κατά μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμόν σε αυτό.

Το πιό άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το ΙΚΑ είναι Λ 
τα μεγάλα λειτουργικά ελλείμματα του κλάδου κύριας σύνταξης, 
που το 1985 υπολογίζονται σε 6 2 δισ., ποσοστό 1.4% τουΑΕΠ.
Όπως δείχνει ο πίνακας ΐ.ΐ δεν υπάρχει καμμιά μειωτική τάση 
στο έλλειμμα., που, ακόμα και με τις πιό αισιόδοξες παραδοχές 
θα υπερβεί το 2% του ΑΕΠ το 1989. Για να καλυφθεί το έλλειμμα 
θα έπρεπε ή να περιοριστούν τα έξοδα κατά 30%, που θα σήμαινε 
μια μείωση της μέσης σύνταξης κατά, ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, 
ή να αυξηθούν τα έσοδα (εισφορές εργαζομένων/εργοδοτών) κατά 
50%, που συνεπάγεται μια αύξηση της ολικής εισφοράς στην εργα
σία - ήδη υψηλής με τα διεθνή πρότυπα - κατά 7 μονάδες. Είναι 
περιττό να λεχθεί ότι αυτές οι λύσεις δεν είναι ούτε πολιτικά 
εφαρμόσιμες, αλλά ούτε και οικονομικά θεμιτές. Ά ρ α  η εξεύρεση 

-μιας - άλλης-, μόνιμης- πηγής χρηματοδότησης-είναι πολιτικά και—  
.οικονομικά αναπόφευκτη.

Τα ελλείμματα είναι απλώς η πιό ορατή πτυχή ενός βασικό
τερου προβλήματος, της αλλαγής στο χαρακτήρα και τη λειτου
ργικότητα του συστήματος συντάξεων: Το ΙΚΑ άρχισε σαν ένας 
αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης, με

(1) Πιό διεξοδική ανάλυση των προβλημάτων και των στοιχείων
έχει γίνει στην έκθεση: "Προβλήματα χρηματοδότησης Συντάξεων 
του ΙΚΑ". Η παρουσίαση εδώ βασίζεται σε αυτό το κείμενο 
και είναι, επομένως, περιληπτική.



Πίνακας Α1 .· !
Ενδεικτική Προβολή ελλείμματος Κλάδου Συντάξεων ΙΚΑ (,δισ.τρέχουσες τιμές) *

ΕΡοδα Εξοδα Αποτέλεσμα Σαν % του ΑΕΠ Ο.Ε. (2)

1984 (ισοζ) 111,1 162,8 -47,0 1,2

1985 (υπολ) 136,7 198,4 -61/7
(1
\

1,5 1,7

Σενάριο: (1) '
1

:

Προβολή I II III I II ΪΙΙ I II . III

1986 159,3 156,5 16 0,, 6 250,7 -91,4* Λ . _ λ-94,2 -90,1* 1,9 2,0 1 ,8 2,2

1987 185,6 180,7 188,7 297,4 -118,8 -116,7 -108,7 2,0 2,1 1,9 , 2,4
19 88 214,3 205,2 217,9 343,4 -129,1 -138,2 -125,51 2,0 2,3 1,9 2,6

1989 247,6 234,9 253,9 396,3 -148,7 -161,4 -142.4 1 *(
2,1 2,4 2,0 : 3,1

Σύνολο (τιμές 1985)
)

-331.1 -350.8 321.9
1 :

!

' ι ,
{-]) Διαφορετική πορεία ΑΕΠ: 1= "Μέσο", 11= "Απαισιόδοξο", ΙΙΊ= "Αισιόδοξο"
* Το έλλειμμα που έχει γραφεί στον προϋπολογισμό, 79,7 δισ.,περιλαμβάνει έσοδα 

από πάταξη της εισφοροδιαφυγής |που δεν υπολογίσθηκαν εδώ.
(2) Προβολή ελλειμμάτων που προκύπτουν από την έκθεση Ομάδας εργασίας του Υπ.Κοινώνικών Ασφαλίσεων

(Οκτώβριος 1985) σαν ποσοστό τόυ ΑΕΠ.
* Δεν περιλαμβάνει τόκους δανείων,! ούτε τα έσοδα των ταμείων ΤΕΑίΙ-ΕΤΕΑΜ

Για λεπτομέρειες του υπολογισμού βλ. "Προβλήματα χρηματοδότησης Συντάξεων του ΙΚΑ",

I!

σελ .6-1:0



την έννοια ότι οι παροχές για τον κάθε ασφαλισμένο ήταν 
συνάρτηση των πόρων που είχε συνεισφέρει από την εργασία του. 
Οι συντάξεις που προέκυπταν από αυτό το σύστημα ήταν απα
ράδεκτα χαμηλές, γεγονός που αντιμετωπίσθηκε με σημαντικές 
αυξήσεις στα κατώτερα όρια συντάξεων. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι σήμερα το 70% των συνταξιούχων εισπράττουν την ίδια-κα~ 
τώτατη - σύνταξη, άσχετα με τον χρόνο ασφάλισης ή το ύψος 
των εισφορών τους, πράγμα που δικαιολογείται πολύ πιό εύ
κολα σαν κοινωνική πρόνοια παρά σαν ασφάλιση. Έτσι το ΙΚΑ, 
όπως είναι σήμερα, αποτελεί ένα υβρίδιο που από την μεν πλευ- 

» ρά των εσόδων του χρηματοδοτείται σαν οργανισμός ασφάλισης, . 
από τήν δε πλευρά των παροχών-σέναι— οργαντσμός πρόνοιας,- ενώ 
κανένας από τους δύο σκοπούς δεν εξυπηρετείται αποτελεσματικά.

Πίνακας Β2

Εξέλιξη συντάξεων ΙΚΑ 1977-1985

1977 1980 1981 1982 1 983 1984 1 985
( 1 )-ΐέση σύνταξη ΙΚΑ 4.094 8.950 12.050 17.544 20.940 25.658 32.199

Σαν % μηνιαίων αποδοχών»
Έ^^ήχανικού εργάτη(2) ----— 49,7 - 57,9 - 63,0. _ _ 70,3 70,4 . ....70,0

,δατώτατα όρια σύνταξης
'γήρατος' Í3) 7.140 9.000 16.270 19.530 23.650 29.410

% συνταξιούχων» στα κατώ- •
τατα όρια στο σύνολο
συν/χων 46,4 68,0 66,3 66,1 67,6

Σημειώσεις: ( 1 )
(2)

f (3)

'Ολές~ οι συντάξεις (αναπηρίας, γήρατος, θανάτου) 
Σε καταστήματα με περισσότερους από 10 εργάτες 
Τα όρια συντάξεως θανάτου είναι λίγο μικρότερα

Πηγή: Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΕΣΥΕ Στατιστική επετηρίδα.
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Αυτός ο διπλός χαρακτήρας του ΙΚΑ έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στα έσοδά του: Λεν υπάρχει κανένα κίνητρο για την δήλωση των 
πραγματικιόν αποδοχών δεδομένου ότι, έτσι και αλλιώς, το 70% θα πάρει 
την κατώτατη σύνταξη, γεγονός που εντείνεται για την πλειοψηφία. από τον 
τρόπο υπολογισμού της σύνταξης (που βασίζεται οτα εισοδήματα των δύο τε
λευταίοι ετών μόνον) . Η αποδοτικότητα με την μορφή υψηλότερων παροχών των 
εισφορών για συντάξεις είναι, επομένως μηδενική. 'Ετσι υπάρχουν ισχυρά κί
νητρα για εισροροδιαφυγή, που εκτιμάται από την διοίκηση του ΙΚΑ σαν 40 δισ.

Το οικονομικό πρόβλημα του ΙΚΑ εντείνεται και από μια 
σωρεία δυσλειτουργιών και ειδικών ρυθμίσεων που μαστίζουν 
γενικώτερα την κοινωνική ασφάλιση, και που είναι σωρευτικό 
αποτέλεσμα της περιπτωσιακής αντιμετώπισης προβλημάτων χωρίς 
μια συνολική αντίληψη της κατεύθυνσης προς την οποία οδη
γείται το σύστημα.

Μια πτυχή αυτού του θέματος είναι η πολύ άνιση μεταχεί
ριση των ταμείων όσον αφορά τη συνεισφορά της πολιτείας 
μέσω του κοινωνικού πόρου στις συντάξεις. Κάθε συνταξιούχος 
του ΙΚΑ έλαβε από κοινωνικό πόρο το 1985 μόνο 958 δρχ. τον 
μήνα, του Τ.Σ.Α. 1871 δρχ.του ΤΕΒΕ 8448, του ΪΑΕ 10146, ενώ 
του Ταμείου Νομικών 18629, του ΤΣΑΥ 19285 και του ΤΣΠΕΑΘ 
(Συντάκτες) 28751.

(2) Γενικές αρχές των μέτρων
Όποια μέτρα καω αν προταθούν πρέπει οπωσδήποτε να κα-"' 

λύψουν ένα μεγάλο τμήμα του ελλείμματος του ΙΚΑ, δεδομένου ότι 
η παρούσα τακτική της κάλυψής του με δανεισμό οδηγεί σε 
αδιέξοδο. Όμως, το πρόβλημα δεν είναι απλά και μόνο τα
μειακό , αλλά βασίζεται σε ριζικές δυσλειτουργίες του 
συστήματος ασφάλισης. Άρα, η αυξημένη χρηματοδότηση πρέπει 
να είναι άρρηκτα δεμένη με την εξυγίανση.

Οι μεταρυθμίσεις στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα με την ση
μερινή στενότητα πόρων, είναι αναπόφευκτα αργές και σταδια
κές. Για να αποφευχθούν, όμως, τα λάθη του παρελθόντος

■Λ\
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πρέπει να αποφασιστεί, ξεκάθαρα, ο τελικός στόχος έτσι ώστε 
οι όποιες αλλαγές να κινούν το σύστημα προς την επιθυμητή 
κατεύθυνση.

Κρίνεται, και αυτό συμπίπτει με την πορεία του συστήματος 
την τελευταία δεκαετία, ότι το τελικό επιθυμητό σύστημα θα 
έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τον διαχωρισμό των δύο λει- 
τουργιών, της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής ασφά
λισης. Έτσι όλοι οι Έλληνες πολίτες πάνω από μια ηλικία 
θα δικαιούνται μιας ομοιόμορφης, εθνικής, σύνταξης που θα 
βασίζεται στις ανάγκες τους. Πέραν της εθνικής σύνταξης
θα-υπάρχσι_μια. αυστηρά__ανταποδοτική εργασιακή σύνταξη η
οποία θα δίδεται από αυτοχρηματοδοτούμενα ταμεία και θα 
βασίζεται στις εισφορές. Η εθνική σύνταξη , δεδομένου ότι,θα δίδεται 

. - σε- όλους αδιάκρίτα τους πολίτες, θα πρέπει να χρηματοδοτείται 
από κοινωνικό πόρο,του οποίου τα βάρη θα κατανέμονται σε όλο 
τον πληθυσμό.

Η άμεση εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, με τα σημερινά 
δεδομένα των πολύ υψηλών κατωτάτων συντάξεων, δεν είναι 
δυνατή, αν και η εξαγγελία του σαν στόχου και σαν ένα κα
θεστώς που θα ισχύσει γι αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν 
στα μέσα της δεκαετίας του 90 και αργότερα θα έχει θετικά 
αποτελέσματα. Τα προτεινόμενα μέτρα, αν και σαφώς λιγότερο 
φιλόδοξα, θα αποτελόσουν μια. σοβαρή ένδειξή για την κατεύ-~ 
θυνση που θα κρατηθεί για το μέλλον, και έχουν δύο σκέλη:

(α) Την παροχή τουλάχιστον ενός Ίσου Κοινωνικού Πόρου (ΙΚΙΙ) 
για κάθε συνταξιούχο ανεξαρτήτως ηλικίας στο ταμείο 
του, με την εξαίρεση των συνταξιούχων Δημοσίου και του 
Δημόσιου τομέα γενικά (ειδικά καθεστώτα ασφάλισης και 
ασφαλισμένων των λεγομένων ευγενών ταμείων). Σε περί
πτωση που ο κοινωνικός πόρος κατά συνταξιούχο είναι 
μεγαλύτερος του Ι.Κ.Π. θα παραμείνει ως έχει.
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(β) Μια σύνταξη, ίση με το Ι.Κ.Π. για κάθε πολίτη άνω των 
65, εφόσον δεν παίρνει σύνταξη από αλλού.

0 συνδυασμός συντάξεως για ανασφάλιστους ίσης με το 
Ι.Κ.Π. σημαίνει ότι αυτό το ποσό μπορεί να αποκαλεστεί Εθνι
κή Σύνταξη, παρόλο που για τους σημερινούς συνταξιούχους 
τουλάχιστον οι αποδοχές θα μείνουν σταθερές.

Το ποσό που χρειάζεται για να καλυφθούν τα ελλείμματα 
είναι κάθε άλλο παρά οριακό, έτσι ώστε η χρηματοδότησή του 
από τή γενική φορολογία θα προϋποθέτει σημαντικές περικοπές
άλλων κρατικών δραστηριοτήτων._Η λύση του δανεισμού για να
καλυφθεί το ποσό (που έτσι" θα μετέθετε την υποχρέωση απο
πληρωμής από το ΙΚΑ στο δημόσιο χρέος), ενώ μπορεί να έχει 
κάποια λογική βραχυπρόθεσμα, δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, 
αφού η ανάγκη δανεισμού δεν θα έχει καμμιά μειωτική τάση. Έτσι 
η αύξηση της φορολογίας για να καλύψει τα ελλείμματα των . 
συντάξεων είναι αναπόφευκτη. Η χρηματοδότηση της Εθνικής 
σύνταξης ευθύς εξ'αρχής με αύξηση της φορολογίας έχει το 
πλεονέκτημά ότι η νέα φορολογία θα συνδ αζόταν με αύξηση παροχών,δίνοντας
επίσης στους φορολογούμενους μία ιδέα από "π0υ έρχονται τα λεφτά" 
ενώ θα μείωνε την ανάγκη δανεισμού του δημόσιου τομέα 
σαν σύνολο. (Οι επιπτώσεις του μέτρου στην Εθνική οικονομία 
εξετάζονται διεξοδικότερα στην τελευταία ενότητα).

Η χρηματοδότηση ενός μέτρου σαν την Εθνική Σύνταξη 
μπορεί να γίνει από δύο εναλλακτικές πηγές: Τον φόρο 
εισοδήματος και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Από αυτούς 
ο ΦΠΑ στην Ελλάδα "ταιριάζει" περισσότερο στην φύση του 
μέτρου (ίσες παροχές για όλους) ,δεδομένου ότι πληρώνεται από 
όλον τον πληθυσμό (συμπεριλαμβανομένου και του αγροτικού 
τομέα) ενώ η αντίστροφη προοδευτικότητά του αντισταθμίζεται 
από τον έντονα προοδευτικό χαρακτήρα της Εθνικής Σύνταξης. 
(Μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο θεσμός της κατώτατης σύνταξης 
κάνει το σύστημα συντάξεων ήδη υπέρμετρα προοδευτικό).
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(3) Κοστολόγηση της Εθνικής Σύνταξης

3.1. Η "βασική μορφή του Συστήματος (Ε.Σ. 7000 δρχ)

Υπολογίζεται "Εθνική Σύνταξη" ίση με το ποσό που παίρνουν 
σήμερα συνταξιούχοι του ΟΓΑ, δηλαδή 7000 δρχ το μήνα. Για 
τους συνταξιούχους του ΟΓΑ (800.000 περίπου) στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες 
(άνω των 67 ετών) δεν έγινε υπολογισμός του απαιτούμενου 
πόρου, γιατί θεωρήθηκε ότι ολόκληρο το ποσό της σύνταξης 
των 7000 δρχ. που παίρνουν προέρχεται από κοινωνικό πόρο.

3.1.1. Ανασφάλιστοι

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον υπολογισμό του αριθμού ανα- 
σοάλιστών, δεδομένου ότι αυτοί, αντιπροσωπεύουν χην μοναδική περί
πτωση αύξησης των παροχών. Ο λεπτομερής υπολογισμός βρίσκεται 
στο Παράρτημα I, αλλά σε βασικές γραμμές υπολογίστηκε ο 
αριθμός συνταξιούχων άνω των 65 ετών από κάθε ταμείο και ο 
συνολικός αριθμός αφαιρέθηκε από το σύνολο ατόμων άνω των 65 
από στοιχεία της απογραφής 1981 προσαρμοσμένα για το 1985. 
Λαμβάνοντας υπ’όψη διπλοσυνταξιούχους ο συνολικός αριθμός 
ανασατλίστο:νανέρχεχαι περίπου σε 179.000 άτομα. Αυτά τα στοί
χε ία διασταυρώθηκαν .όσο. το .δυνατόνωμε„τα στοχχε.ία. της. έρευνας__
εργατικού δυναμικού 1984 και δεν διαπιστώθηκαν μεγάλες δια
φορές. Παρόλο που υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες (σχετικά 
ακριβή στοιχεία για τον αριθμό συνταξιούχων άνω των 65 υπάρχουν 
μόνο για το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ, που αντιπροσωπεύουν μαζί ,ανω 
του 65% του συνόλου 65+), εκτιμάται ότι 179.000 είναι μάλλον 
υπερεκτίμη^Π-^

(1) Θα έπρεπε να αφαιρεθούν από αυτόν τον αριθμό άτομα που δεν 
έχουν ελληνική ιθαγένεια. Όμως: (α) Είναι .άγνωστο .πόσοι. 
δεν έχουν σύνταξη από αυτούς (σαν σύνολο ήταν 40.000 το 
1981) (β) Έ ν α  μεγάλο ποσοστό θα είναι Έλληνες .από την
Τουρκία οι οποίοι δεν είναι επιθυμητό να εξαιρεθούν.
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Υπάρχει όμως σημαντικός κίνδυνος καταστρατήγησης από 
άτομα που έχουν σύνταξη και το αποκρύπτουν για να εισπρά- 
ξουν και την Εθνική σύνταξη. Γι’αυτό ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στον μηχανισμό πληρωμής, ενώ πρέπει να 
θεσπιστούν κυρώσεις για καταστρατήγηση (πχ. διακοπή της 
κύριας σύνταξης).

Εάν δεχθούμε αυτόν τον αριθμό η επιβάρυνση του προϋ
πολογισμού για συνταξιοδότηση ανασφαλίστων θα είναι
179.000 X 7.000 X 14 = 17.542 εκατ. δρχ.

Έ ν α  τμήμα του ποσού αυτού θα επιστρέφει στο κράτος 
μέσω της φορολογίας εισοδήματος. Κρίνεται επιθυμητό 
να μην θεωρηθεί η εθνική σύνταξη, όπως οι άλλες συντά
ξεις, σαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οπότε η αντι
μετώπισή του από το φορολογικό σύστημα θα είναι λιγώτερο 
επιεικής. Για να υπολογισθεί το ποσό αυτό πρέπει να έχουμε 
στοιχεία για την εισοδηματική και οικογενειακή κατάσταση 
των ανασφαλίστων, που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Εκτιμάται , 
όμως ,ότι ένας περιορισμένος μόνο αριθμός θα είναι πολύ 
χαμηλού εισοδήματος (η επέκταση της ασφάλισης υπερηλίκων 

-από 67 σε 65 ετών άτομα. “ όπως ισχύει σήμερα από τον ΟΓΑ- 
εισόδημα κάτω των 7.000 δρχ το μήνα για ένα άτομα και
14.000 για ζευγάρι - θα κάλυπτε μόλις 10.000 άτομα), ενώ η 

- -πλετίΌψηφέα “ θα είναι σύζυγοι ν  ατόμων που παίρνουν- ήδη
σύνταξη, των οποίων η οριακή φορολόγιση θα είναι σχετικά 
υψηλή. Πάντως μπορούμε να υπολογίζουμε μια μείωση του 
"καθαρού" κόστους στον προϋπολογισμό κατά 1-2 δισ.
(οριακοί συντελεστές 6-10%).
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3.1.2. Συνολικό κόστος και επιπτώσεις στα ταμεία.

Η Εθνική σύνταξη θα πληρώνεται για κάθε συνταξιούχο γήρατος, 
αναπηρίας ή θανάτου στο ταμείο του, ανεξαρτήτως ηλικίας, σε 
14 δόσεις των 7.000 δρχ. μηνιαίως. Εξαιρούνται σε αυτήν την 
φάση οι συνταξιούχοι Δημοσίου και του Δημόσιου τομέα γενικά, 
όπου ισχύουν ειδικά καθεστώτα ασφάλισης (πρέπει να εξετασθεί 
και νομικά αυτός ο διαχωρισμός). Με αυτόν τον διακανονισμό 
θα καταβάλλεται η Ε.Σ. δύο φορές για διπλοσυνταξιούχους 
(που υπολογίζονται σε 35.500).

Η εθνική σύνταξη αντικαθιστά τον κοινωνικό πόρο σε περίπτωσή 
που αυτός είναι κάτω του ποσού των 7.000 δρχ. ανά συνταξιούχο.
Αν δε ο υπάρχων κοινωνικός πόρος είναι μεγαλύτερος από 7.000 
η χρηματοδότηση μένει όπως είναι. (Αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια 
μεταβατική κατάσταση και προτείνεται για να ελαχιστοποιήσει 
τις αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα ταμεία). Έτσι θα υπάρχουν τρεις 
κατηγορίες ταμείων:

α) Ταμεία χωρίς κοινωνικό πόρο, των οποίων η αύξηση πόρων 
ισούται με τον αριθμό συνταξιούχων,επί 7.000, επί 14.

β) Ταμεία με κοινωνικό πόρο κάτω των 7.000 δρχ. όπου η αύξηση 
πόρων είναι η διαφορά του κοινωνικού πόρου επί τον αριθμό 
των συνταξιούχων επί 14.

γ) Ταμεία που τώρα παίρνουν πάνω από 7.000 που η κατάστασή 
τους μένει αμετάβλητη.

Ο ορισμός του κοινωνικού πόρου είναι επομένως αποφασιστικής 
σημασίας. Προβλήματα ορισμού υπάρχουν κυρίως σε περιπτώσεις 
όπου αυτός προέρχεται από προσαυξήσεις σε τιμές προϊόντων 
ή υπηρεσιών (πχ. Τ.Α.Τ. προσαύξηση στην τιμή χάρτου, Ταμείο 
Νομικών), ή όπου η επιχείρηση έχει υποχρέωση να καλύψει όποιο 
έλλειμμα προκόψει (πχ. Εθνική Τράπεζα, άλλες ΔΕΚΟ). Πάντως 
για ταμεία που καλύπτουν πάνω από 85% των συνταξιούχων δεν 
υπάρχει τέτοιο πρόβλημά ορισμού αφού0 κοινωνικός πόρος έρχεται ήδη 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.



10

Π ίνακας 3.1.
Θέση Ταμείων με την Εθνική Σύνταξη 
(Σημειώσεις πίνακα στην υποσημείωση σελ.11)

Αριθμός Κοιν. Πόρος Καθαρές 'Ελλειμμα(~) Κατάσταση
Σιτν/γων ανά συν/χο εισπράξεις μετά την
1985 1985 από Ε.Σ. Πλεόνασμα (+]! Ε.Σ.

(θοχ) (εκ. δραχ..) (Προϋπολογισμός
1985)

(Α) Ταμεία γωρίς Κοιν.Πόρο

Τ.Σ.Πρ."Ευαγγελισμός" 460 - 45 +10 +55
Τ.Α.Πρ.Ασφ.Ετ."Εθνική" 175 - 17 +102 .+119
Τ.Σ.Πρ.Τραπ.Ελλάδος 2955 - 290 -41 +249
Τ.Σ.Πρ.Ιονικης 1085 - 106 +104 +210
" " ΕΤΒΑ
__ __________

78 - 8 +336 +344
216φ  ΟΤΕ 11500 ~ 1127 --- 1343- - ___ ρ ΐ ν/___

Τ.Α.Ν.Π.Υ. 700 - 69 +61 +130
Τ.Σ.Εκτελ. 910 - 89 +92 +181
Τ. Α .Χρηματ ιστών 204 - 20 -3 +17

Σύνολο 18067 1771

(Β) Ταμεία με κοιν.πόρο κάτω των 7.000

Ι.Κ.Α.(1986) 490000 958 ... 48020 ._ ... . -79704____ -31684

Τ.Σ.Α.(1986) 22000 529 1627 -414 +1213
Τ.Σ.Γ.Σ.Ο 2927 2928 167 +42 +209
Η.Σ.Α.Π. 1250 80 122 +76 +198
Τ.Α.Τ.(1986) 9000 2101 606 - 688 -82
«Σ<Μ.Ε.Δ.Ε 5640 2660 343 +299 +642
Τ. Σ. Εφημ. Αθηνών 562 1525 43 +5 +48
Τ.Σ.Εφημ.Θεσ/νίκης 77 927 6 +3 +9
Τ.Α.Κ.Ε. 4200 2942 239 +123 +362

(Γ) Ταμεία με κοιν.πόρο άνω των 7.000

Ο.Γ.Α. 752000 8392 - +2251 +2251
Τ.Ε.Β.Ε. 115000(1986) 8448 - -1560 -1560
Τ.Α.Ε. 18000(1986) 10146 - +812 +812
Ταμ. Νομικών 12400 18629 - +138 . ·« Ύ Γ\1-130

Τ.Σ.Α.Υ. 10000 19285 - +1133 +1133
Τ.Σ.ΙΊρ.Βφ.Αθ.-Θεσ. 950 28751 - +10 +10
Τ.Α .Ιδισκτ.Τύπου 380 24624 - +22 +22
Τ.Α.Τεχν.Τύπου Αθ.-Θεσ. 865 18331 - +74 +74
Εθν.Τραπέζης 6800 31712 - +437 +437
Α υ ο .  " 4755 39552 — -0 -0
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Η αναλυτική κατάσταση των πληρωμών ανά ταμείο φαίνεται 
στον Πίνακα 3.1. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται ως εξής:

Αριθμός συνταξιούχων που καλύπτονται 687245

Ετήσιο ποσό εθν.σύνταξης (687243X7000X14)περίπου 67500 εκ.δρχ. 

μείον κοινωνικός πόρος 15300 εκ.δρχ.

Καθαρό κόστος για ταμεία 52200 εκ.δρχ.

Συν πληρωμές σε ανασφάλιστους 17500 εκ.δρχ.

Συνολικό κόστος μέτρων_ ______  _____  69700 εκ.δρχ.

Την μερίδα του λέοντος των ταμείων την παίρνει το ΙΚΑ, 
που λαβαίνει (490.000 X 14 X 7.000) 48.020 εκ. δρχ. Το μόνο 
άλλο ταμείο που εισπράτει μεγάλα ποσά είναι το ταμείο 
συντάξεως OTE (ήδη προβληματικό), που εισπράττει καθαρά 
1.127 εκ.δρχ. και το Τ.Σ.Α. (που δίδει τώρα πολύ χαμηλές 
συντάξεις), 1.656 εκ. δρχ. Άλλα μικρά ταμεία βοηθούνται 
κατά 6 44 εκ. δρχ., ενώ^ το ΤΕΒΕ και ΤΑΕ μένουν όπως είναι

Υπολογισμοί έγιναν κατ για εθνική σύνταξη .ποσού πέραν 
από 7.000. Το πρόβλημα είναι ότι οι αυξήσεις του κα
θαρού κόστους είναι παραπάνω από αναλογικές καθώς ποσά
άνω των 7.000 συνεπάγονται και πληρωμές σε ταμεία με κοι
νωνικό πόρο άνω των 7.000. Αυτό ισχύει κυρίως για τον ΟΓΑ, 
πληρωμές προς τον οποίο ανεβάζουν το συνολικό καθαρό κόστος
της ΕΣ κατά 11.2 δισ. για κάθε 1000 δρχ. αύξηση (Και σε μικρότερο βαθμό το 
ΤΕΒΕ όπου ο κοινωνικός-πόρος . Το 1985 ήταν 8393 δρχ.) Ο πίνακας 
3.2 δείχνει την εξέλιξη του καθαρού κόστους και την κατα
νομή του για διαφορετικά ύφη της Ε.Σ. Μια αύξηση κατά 1.000 
δρχ. στις 8.000 δρχ. αυξάνει το καθαρό κόστος κατά 30%.

Σημειώσεις πίνακα 3.1.
Στοιχεία προϋπολογισμού 1985 εκτός από τις περιπτώσεις που 
υπάρχουν στοιχεία 1986 όπου σημειώνεται η ημερομηνία σε 
παρένθεση. Ο Κοινωνικός Πόρος είναι για το 1985 σε όλες 
τις περιπτώσεις.
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Πύνακας 3.2.

Καθαρό κόστος Ε.Σ. για διαφορετικά ύφη Ε.Σ. , 1986 (εκ.δρχ.) 

Εθνική σύνταξη

7.000 δρχ. 8.000 δρχ. 9.000 δρχ • 10.000 δρχ.

ΙΚΛ 48.020 54.863 61.650 68.438

ΤΕΒΕ - - 893 2.510

ΤΑΤ 618 754 870 994

ΤΣΑ 1.656 1.964 2.269 2.573

Λοιπά 1.850 2.114 2.378 2.642

ΟΓΑ - 11.200 22.400 33.600

Ανασφάλιστοι 17.500 20.040 22.519 24.999

Σύνολο 69 .644 90.926 112.979 135.756

Ποσοστό αύξησης κόστους 

για 1.000 δρχ. 30,4 23,5 20,2
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3. 2 Παραλλαγές του συστήματος

(1) Πληρωμές γίνονται μόνο σε ταμεία. Το σύστημα παρέχει, 
μόνο ένα Ί σ ο  Κοινωνικό Πόρο, που μπορεί να θεωρηθεί 
σαν μεταβατικό στάδιο προς την Εθνική Σύνταξη.

- Πιό δύσκολο πολιτικά να συνδυαστεί με αύξηση της φορο
λογίας, δεδομένου ότι παρέχεται βοήθεια μόνο σε ταμεία, 
και όχι σε άτομα.

- Μακροοικονομικές επιπτώσεις περιορίζονται στην πιθανή 
αύξηση της φορολογίας για κάλυψη των ποσών που μέχρι 
τώρα καλύπτονταν με δανεισμό.

___ τ Πληρωμές σε ταμεία ίδιες___________ _________.___

7 Συνολικό καθαρό κόστος 52.200 εκ. δρχ.

(2) Διαφοροποίηση Ε.Σ. Αποσύνδεση του ποσού που δίνεται
σε ταμεία από τον ΟΓΑ και τους ανασφάλιστους, που έτσι 
δίνει τη δυνατότητα αύξησης της βοήθειας (κύρια στο ΙΚΑ) 
χωρίς την μεγάλη αύξηση κόστους που δείχνει ο πίνακας
3.2. Παρόλο που μια διαφοροποίηση με βάση τις ανάγκες 
θα χαρακτηρίζει το τελικό σύστημα στο οποίο στοχεύουμε 
(άρα και διαφοροποίηση πόλη/χωριό), μια διαφοροποίηση 
στα σημερινά επίπεδα σύνταξης με διατήρηση.ΟΓΑ-ανασφά- 
λιστους στις 7.000δρχ., θα είναι δύσκολο να δικαιολογηθε 
στα σημερινά επίπεδα σύνταξης. .....

8.000 βρχ φ 9.ΟΟΟ δρχ- 10.000

συνολικό καθαρό κόστος 
(εκ.δρχ)

77.186 85.560 94.657

εισπράξεις ΙΚΑ 
(εκ.δρχ.)

54.863 61.650 68.438

(3) Μείωση του αριθμού ανασφαλίστων που καλύπτονται με πλη
ρωμή Ε.Σ. μόνο σε αυτούς με εισόδημα κάτω από ένα ποσό. 
Αν αυτό είναι ίσο με το τωρινό του ΟΓΑ, δίδεται σύνταξη 
σε 10.000 (αντί 17 9000 άτομα), με κόστος 1 δισ. δρχ. (αντί 
17.500 εκ.δρχ). Γίπορεί να συνδυαστεί με αύξηση του ελάχιστου 
εισοδήματος για χορήγηση σύνταξης (πχ. στα επίπεδα της 
κατώτατης σύνταξης του ΙΚΑ μείον 7.000 δρχ'. για ζευγάρι
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δηλαδή από 14.000 σε 32.000 δρχ. τον μήνα). Είναι άγνωστο
πόσοι περισσότεροι, θα πάρουν σύνταξη έτσι, αλλά αυτός ο
αριθμός δεν θα υπερβαίνει τις 50.000, με κόστος Ε.Σ.
4.9 δισ. δρχ. Αλλά:

- Αλλοιώνει ένα βασικό πλεονέκτημα της Ε.Σ., την ίση 
μεταχείριση.

- Δημιουργεί ανισότητες στα κατώτερα στρώματα.

- Για την σωστή εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα πρέπει το 
ποσό να κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα που θα κάνει 
το σύστημα περίπλοκο και θα αυξήσει το διοικητικό κόστος.

(4) Ad hoc κρατική επιχορήγηση στο IΚA .--

- Δίδει τους πόρους εκεί που χρειάζονται περισσότερο»λ
- Μικρότερο διοικητικό κόστος.

Αλλά: -Όλος ο πληθυσμός πληρώνει για τις συντάξεις ενός 
τμήματος.

- Αφήνει το σύστημα ασφάλισης όπως είναι χωρίς καμμιά 
εξυγιαντική αλλαγή.

- Δεν έχει το πλεονέκτημα της αυτοματοποίησης της επι
χορήγησης, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα αποτελεί

“  ̂  αντικείμενο πολιτικών διαπραγματεύσεων.-.... ....-~ · —

(5) Κρατική επιχορήγηση συνδιάζεται με τον αριθμό ασφαλισμένοι, 
και όχι συνταξιούχων. Το κράτος εισέρχεται σαν τρίτος 
συμβαλλόμενος μαζί με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους 
στο "ασφαλιστικό συμβόλαιο". Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται 
σε πολλές άλλες χώρες αλλά:

- αγνοεί την κατεύθυνση του συστήματος προς κοινωνική πρόνοια 
και εδραιώνει τον δυσλειτουργικό "διπλό χαρακτήρα" του ΙΚΑ.

- Οι αβεβαιότητες για τον αριθμό ασφαλισμένων είναι, ίσως μεγα 
λύτερες από αυτές για τον αριθμό χων συνταξιούχων.

'Ετσι αν η μακροχρόνια επιλογή είναι προς την Εθνική Σύνταξη 
δεν μπορεί να ακολουθηθεί τέτοιο σύστημα.
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(4) Χρηματοδότηση του ΙΚΑ

Το έλλειμμα του ΙΚΑ που προϋτίολογ ί ζεται το 1986 είναι 
79,7 δισ, δρχ. ενώ θα εισπράζει από την Εθνική σύνταξη με την 
βασική της μορφή (7.000 δρχ.) 48,0 δισ. Έτσι αφήνεται ένα 
ακάλυπτο ποσό ίσο με 31.7 δισ. δρχ.

Όμως δεν εζυπακούεται αμέσως ότι είναι απαραίτητο να καλυφθεί το 
ποσό αυτό καθΌλοκληρία. Έ ν α  τμήμα του ελλείμματος ωφείλεται 
αναμφίβολα στην βαθειά ύφεση στην οποία βρίσκεται αυτή την 
στιγμή η οικονομία μας. Έτσι αν χρηματοδοτηθεί όλο το έλλειμ
μα τώρα, το ΙΚΑ θα εμφανίσει με τήν ανάκαμψη μεγάλα .πλεονά
σματα. Ένας οργανισμός σαν το ΙΚΑ πρέπει να έχει έτσι οργα
νωμένα τα οικονομικά του ώστε τα · πλεονάσματα των "καλών 
χρόνων" να καλύπτουν τα ελλείμματα των κακών. Η αρχή αυτής 
της μεταρύθμισης σε περίοδο ύφεσης σημαίνει ότι το ΙΚΑ θα πρέπει να 
αρχίσει με δανεισμό, ο οποίος όμως (με την προϋπόθεση ότι 
βρεθεί κάποια λύση για το πρόβλημα του σωρευμένου χρέους), 
δεν θα είναι ιδιαίτερα επαχθής.

Το Παράρτημα II κάνει ορισμένους υπολογισμούς για το ύψος 
του ελλείμματος που οφείλεται στην ύφεση, βασισμένο τόσο στις 
εισφορές που διαφεύγουν άμεσα από την ανεργία, όσο και από το 
γεγονός ότι η μέση εισφορά ανά ασφαλισμένο σε σταθερές τιμές 
έχει πέσετ τα^τελευταία χρόνια. -Θα ήταν μάλλον συντηρητικό να 
εκτιμήσουμε τα διαφυγόντα έσοδα σαν 15 δισ.δρχ.για το 1985, σε 
σχέση με μια "μέση" πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών αύςησης 
του ΑΕΠ κατά 2% τον χρόνο και συγκράτηση της ανεργίας σε 
100.000 ανέργους.

Ά ρ α  η ανάγκη για παραπέρα χρηματοδότηση περιορίζεται σε 
17 δισ. δρχ. Τρόποι να καλυφθεί αυτό το ποσό είναι:

α) Αναπροσαρμογή των ποσοστών εισφορών από άλλους πλεόνασμα- 
τικούς φορείς (ΟΕΚ, ΟΑΕΔ,.Εργ. Εστία) στο ΙΚΑ.

β) Μέτρα καλλίτερης διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.
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γ) Πάταξη εισφοροδιαφυγής.

δ) Μέτρα εξυγίανσης των μεθόδων παροχών/εισφορών

O l τρεις φορείς ΟΕΚ, ΟΑΕΔ και Εργατική Εστία αντλούν τα 
έσοδά τους κυρίως από εισφορές που συνεισπράττονται με αυτές 
του ΙΚΑ. Όπως δείχνει ο Πίνακας 4.1. οι φορείς αυτοί είναι 
έντονα πλεονασματικοί έχοντας πλεόνασμα (όλοι μαζί) 7,830 δισ.δρχ. 
το 1984 ενώ οι στόχοι του ΥΠΕΘΟ το 1986 είναι για πλεόνασμα 
12,3 δισ.δρχ. Δεδομένου ότι τα οικονομικά και των φορέων αυτών 
θα έπρεπε να είναι συμπιεσμένα λόγω της ύφεσης, φαίνεται, 
εκ πρώτης όψεως, ότι τουλάχιστον ισόποσοι πόροι μπορούν να 
μεταφερθούν στο ΙΚΑ χωρίς αρνητικά αποτελέσματα., δηλαδή χωρίς 
να περιοριστεί το οικονομικό τους έργο'όπως είναι αυτό τώρα. '
Όμως, αυτό απλώς μεταθέτει το ερώτημα στο άν το οικονομικό 
έργο των οργανισμών είναι επαρκές ή θα πρέπει να επεκταθεί, 
θέμα καθαρά πολιτικής επιλογής. Ήδη,“π.χ. έχει ανακοινωθεί
πρόγραμμα επέκτασης της εργατικής κατοικίας (που είναι κυρίως 
υπεύθυνο για την διαφορά στόχων ΥΠΕΘΟ/προϋπολογισμού στον 
ΟΕΚ), ενώ έχει ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού εισφοράς στον 
ΟΕΚ.

Π ί νακας 4.1.
Πλεονάσματα^ ΟΕΚ, ΟΑΕΔ και Εργ. Εστίας (εκ.δρχ.)

1984
~(απολογ .·)

1985
— ~ . εκττμηση

1986
Στόχοι ΥΠΕΘΟ

i
Αναμ .'Προϋ/σμού

ΟΕΚ 4.868 930 8.214 1.280 1 (2)
Εργ.Εστία 500 24 1.487 1.347
ΟΑΕΔ 2.462 424 2.649 3.148 (3)

Σύνολο 7.830 1.378 12.350 5.775

(1) Οικονομικό αποτέλεσμα - Επενδύσεις - Χρεωλύσια - Κεφ. Κίνηση 
+ επιχορηγήσεις + Ίδια διαθέσιμα

(2) Η διαφορά προκύπτει από υπέρβαση των στόχων ΥΠΕΘΟ και 3.181 
εκ.δρχ. σε επενδύσεις και 4.625 εκ.δρχ. σε κεφ. κίνησης.

(3) Αναμενόμενο αποτέλεσμα.

I
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0 ΟΑΕΔ είναι πλεονασματικός κυρίως λόγω των επιχορηγή
σεων από το ΠΔΕ και την ΕΤΠΑ ύφους 9.5 δισ.δρχ. (το οικονομικό* * ' ·'*'
του αποτέλεσμα είναι αρνητικό κατά 6 δισ.δρχ.).Πάντως,με αυτά 
τα δεδομένα, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να είναι στους 
οργανισμούς να κρατήσουν όλους τους πόρους, παρά στο ΙΚΑ.
(Ένα ρεαλιστικό συνολικό ποσό που θα μπορούσε να αντλήσει 
το ΙΚΑ θα ήταν 7 δισ.δρχ.).

Μικρά αλλά όχι αμελητέα ποσά μπορεί να αντλήσει το ΙΚΑ 
από την αξιοποίηση και καλλίτερη διαχείρηση των περιουσια
κών του στοιχείων, κυρίως ακινήτων. Η ακίνητη περιουσία του 
Ιδρύματος εκτιμάται σε τιμή κόστους σαν 1.4 δισ., 
του σε τρέχουσες τιμές πρέπει να είναι πολλές φορές μεγαλύ
τερη. Έτσι μακροχρόνια δεν θα ήταν υπεραισιόδοξο να ελπίζει 
κανείς σε προσόδους περιουσίας του ΙΚΑ πάνω από 1, ίσως και 
1,5 δισ. Για να επιτευχθεί αυτό θα έπρεπε να αναβαθμιστεί 
άμεσα η επιχειρησιακή διαχείρηση της ακίνητης περιουσίας 
και να τελειώσει η καταμέτρησή της μέσα στο 1986, που σημαίνει 
ότι αυτά τα μέτρα θα αρχίσουν να αποδίδουν από το 1987 ή και 
αργότερα.

Συνοψίζοντας, για να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο, το ΙΚΑ 
θα έπρεπε να αυξήσει τα έσοδά του κατά άλλα 10 δισ.δρχ.τουλά
χιστον, που θα πρέπει να έλθουν είτε από την εξυγίανση είτε 
από πάταξη της εισφοροδιαφυγής. ' ..... ......



(5) Μέτρα εξυγίανσης του ΙΚΑ

Η εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος, αν και θα πρέπει 
να είναι αναπόσπαστο τμήμα του πακέτου χρηματοδότησης, δεν 
αποτέλεσε τμήμα των εργασιών της επιτροπής. Συζητήθηκε όμως 
μια σειρά μέτρων που αφορούν μόνο το ΙΚΑ και θα έχουν μικρό 
ή καθόλου αντίκτυπο σε άλλους οργανισμούς.

(1) Κάλυψη από τις ασφαλιστικές εταιρείες της επιβάρυνσης του 
ΙΚΑ από τη χορήγηση παροχών σε θύματα ατυχημάτων από 
υπαιτιότητα τρίτων. Τώρα ισχύει η παράδοξη κατάσταση
να πληρώνουν οΐ-ασφαλιστικές.ε_ταιρε_ίες μόνο αν το θύμα 
του ατυχήματος δεν είναι ασφαλισμένος του ΙΚΑ. Η ωφέλεια 
στο ΙΚΑ υπολογίζεται στο 1 δισ. Για το θέμτ αυτό χρειάζεται 
νομοθετική ρύθμιση, ή προεργασία για την οποία, έχει ήδη 
γίνει από το ΙΚΑ.

(2) Προσδιορισμός κλάσης υπολογισμού της σύνταξης από το μέσο 
όρο αποδοχών της τελευταίας πενταετίας (τώρα ισχύει διετία) 
τιμαριθμικά προσαρμοσμένων, με τη προϋπόθεση ότι θα έχουν
πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1.000_μέρες εργασίας. Έτσι___
θα μειωθεί η καταστρατήγηση μέσω τεχνικών αυξήσεων, θα 
μειωθούν τα κίνητρα για εισφοροδιαφυγή ενώ μπορεί να 
δικαιολογηθεί και σαν κοινωνικά δίκαιο ( 5 χρόνια είναι 
περίπου' η διάρκεια του οικονομικού κύκλου και θα περι
λαμβάνει αντιπροσωπευτικό αριθμό "καλών" και "κακών" 
χρόνων). Η ωφέλεια υπολογίζεται σαν 100 εκ. τον χρόνο 
(δηλ. 100 τον πρώτο, 200 τον δεύτερο κ.ο.κ.), χωρίς
να υπολογίζει τα έμμεσα ωφέλη μέσω της μειωμένης εισφο-
ροδιαφυγής, που ίσως να είναι μεγαλύτερα. Και εδώ υπάρχει 
έτοιμη πρόταση από το ΙΚΑ.

Οι αντιρρήσεις για αυτές τις δύο αλλαγές είναι πιθανό να είναι πε
ριορισμένες. Πιο "δύσκολες" ενδέχεται να είναι οι επόμενες.

(3) Χορήγηση σε όλους τους συνταξιούχους απόλυτου ποσού, 
και όχι ποσοστιαίας προσαύξησης για κάθε παιδί, μειώνο
ντας έτσι τις παροχές προς υψηλοσυνταξιούχους και αυξά- 
νοντάς τις για την πλειοψηφία που είναι κοντά στο κατώ
τερο όριο. Αν το μέτρο εφαρμοσθεί σε όλους τους σημερινούς
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συνταξιούχους και αν η προσαύξηση είναι 1 Η.Α.Ε. κατά 
παιδί, η ωφέλεια στο ΙΚΑ είναι 943 εκ.δρχ.Για να προχω
ρήσει αυτή η πρόταση χρειάζεται περαιτέρω διεργασία από το ΙΚΑ.

(4) Χορήγηση σύνταξης γήρατος για βαρειά και ανθ/νά επαγγέλ
ματα με την προϋπόθεση καταβολής του πρόσθετου ασφάλιστρου 
(3.6%) για 3.240 το λιγότερο μέρες. Αν ένα επάγγελμα 
υπαχθεί στα Β.Α.Ε. τώρα συνταξιοδοτείται κάποιος
και νωρίτερα, χωρίς να έχει καταβάλλει '
την απαιτούμενη υψηλότερη εισφορά. Παροχή δυνατότητας 
καταβολής πρόσθετου ασφάλιστρου για τις απολειπόμενες 
των 3.240 μέρες με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 
10ης κλάσης με πληρωμή είτε εφ'άπαξ ή με παρακράτηση
από την σύνταξη σε 60 μηνιαίες·δόσεις.(Υπάρχει τεχνική----
επεξεργασία).

(5) Προσδιορισμός κλάσης υπολογισμού της σύνταξης χωρίς 
επιμερισμό δώρων εορτών. Τώρα τα δώρα συνυπολογίζονται 
για την μηνιαία σύνταξη (μισθός X 14 / 12), η οποία 
καταβάλλεται 14 φορές, άρα το δώρο καταβάλλεται δύο 
φορές. Αν σταματήσει αυτή η κατάσταση και εφαρμοστεί 
μόνο σε νέους συνταξιούχους η ωφέλεια θα ήταν 580 εκ. 
τον χρόνο σωρευτικά. Και να μην γίνει αποδεκτή αυτή η 
πρόταση (μια και για το 30% που παίρνουν πάνω από την 
κατώπατη σύνταξη θα σημαίνει απώλεια 15%) θα ήταν σκόπιμο 
να αναπροσαρμοστεί ο τύπος υπολογισμού της σύνταξης και 
να εκλε ίψε ι. αυτή η.κάπως ιλαρή, κ α τ ά σ τ α σ η Δεν υπάρχει 
τεχνική επεξεργασία).

(6) Αύξηση χρονικών προϋποθέσεων για θεμελίωση δικαιωμάτων 
συνταξιοδότησης γήρατος από 4050 ημέρες σε 4.500, δηλαδή 
κατά δύο χρόνια (σύνολο γύρω στα 15). Αυτό θα αποδώσει 
στο ΙΚΑ 1 δισ. σωρευτικά, ενώ η ύπαρξη εθνικής σύνταξης 
θα αμβλύνει, κάπως, το πολιτικό κόστος,αν και αναμένεται 
ότι η εξαγγελία του μέτρου θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
επιμήκυνση του χρόνου καταβολής εισφορών-μείωση εισφορο- 
διαφυγής. (Δεν υπάρχει τεχνική επεξεργασία) .
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Μαξί με άλλα μέτρα εξυγίανσης που θα προταθούν δεν θα ήταν 
υπερβολικό να υπολογίσουμε ότι το ΙΚΑ θα βρεθεί σε καλλίτερη 
ταμειακή θέση κατά 4-5 δισ., αφήνοντας ακάλυπτο ένα ποσό 
γύρω στα 6 δισ. που πρέπει να καλυφθεί από πάταξη 
της φοροδιαφυγής.
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(6) Οικονομικές επιπτώσεις

6.1. Η Χρηματοδότηση τηε Κοιν.Ασφάλίσης και η φορολογία

Το διαρθρωτικό έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει, 
αργά ή γρήγορα, να καλυφθεί με αύξηση της φορολογίας. Η ση
μερινή τακτική δανεισμού για να πληρωθούν οι συντάξεις 
(είτε αυτό γίνεται από το κράτος είτε από το ΙΚΑ) θα είχε 
έννοια αν αναμενόταν ότι οι ανάγκες για κοινωνική ασφάλιση 
είχαν πτωτική τάση. Τότε είναι λογικό να ισχυριστεί κά-- 
ποιος ότι θα πρέπει να δανειστούμε τώρα για να αποπληρωθούν 
οι πόροι αργότερα, όταν οι ανάγκες μας θα είναι χαμηλότερες.
'Ομως οι προοπτικές είναι ότι, ακόμη και αν δεν βελτιωθεί

.ή θέση των συνταξιούχων, οι ανάγκες θα κρατηθούν περίπου
στα ίδια επίπεδα ως το 1990 και θα διευρυνθούν μετά, με 
την επικείμενη γήρανση του πληθυσμού που από 12,6% του πλη
θυσμού το 1985 (12,7 το 1980) θα αυξηθεί σε 13,6% το 1995 και 14,4% το 2.000
'Αρα η Ελλάδα του 1995 θα αντιμετωπίζει η ίδια μεγάλη προ
βλήματα συνταξιοδότησης, χωρίς να προστεθούν σε αυτά και 
τμήμα του τωρινού προβλήματος. Η προσθήκη φορολογικών πό
ρων για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει οπωσδή- 
να ολοκληρωθεί στα επόμενα 2-3 χρόνια.

'Εχει ήδη λεχθεί ότι η καθολικότητα του συστήματος της 
Ε.Σ. κάνει τον Φόρο Προστιθεμένης Αξίας τον πιο δίκαιο 
τρ0πο-άΐντΤμέτώπ1 σή ς~του'.'Η αντίστροφη προοδευτικότητά του 
αντισταθμίζεται από την ύπαρξη τριών συντελεστών και από 
την προοδευτικότητα των παροχών. Ταυτόχρονα είναι πιο 
"οικονομικά ουδέτερος" από τον φόρο εισοδήματος, αφού 
έχει ευρύτερη βάση και θίγει τα κίνητρα για εργασία κατά 
πολύ μικρότερο βαθμό. (Ειδικά όπως έχει διαμορφωθεί στην 
Ελλάδα ο φόρος εισοδήματος ισοδύναμεί με φόρο μισθωτών 
υπηρεσιών - απαλλαγή αγροτικού εισοδήματος, φοροαποφυγή).

Η προσφυγή στον Φ.Π.Α. για χρηματοδότηση κοιν.ασφάλίσης 
ενδέχεται να προσκρούσει σε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Η Γαλλία είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να 
αντικαταστήσει την εργοδοτική εισφορά με ισόποση αύξηση 
του Φ.Π.Α., μια ενέργεια που δεν ενέκρινε η ΕΟΚ, κρίνοντάς 
την σαν έμμεση επιδότηση των εξαγωγών. Η παρούσα πρόταση

. / ·



- 22 -

διαφέρει, επειδή σαν καθαρή αύξηση των πόρων για ασφάλι
ση αφήνει τις τιμές των εξαγιογών αμετάβλητες. 'Αμεση 
επικοινωνία του ΥΠΕΘΟ με την Κοινότητα δεν έφερε στην 
επιφάνεια νομικό κώλυμα, το οποίο, και αν υπήρχε θα 
περιόριζε την άμεση σύνδεση της αύξησης του ΦΠΑ με την 
χρηματοδότηση της Ε.Σ. Πάντως, όπως και να είναι, είναι 
άκρως απίθανο μία προσαύξηση τώρα που οι συντελεστές 
δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί να προκαλέσει αντιρρήσεις 
της ΕΟΚ. (Αυτό είναι ίσως ένας ακόμη λόγος να βρεθεί 
η χρηματοδότηση το 1987 αντί για αργότερα).

Πιο σοβαρό πρόβλημα εκ μέρους της Κοινότητας είναι 
η υποχρέωση εξομοίωσης των συντελεστών ως το 1992, που 
θα σημαίνει μάλλον πτώση τους στην Ελλάδα. 'Ομως (α) 
ως τότε η βάση „ (αριθμός προΐ'όντων που καλύπτονται) του 
ΦΠΑ θα έχει διευρυνθεί (β)ίσως έχει προχωρήσει η εξυγίανση 
της άμεσης φορολογίας (πχ. με επέκταση της βάσης του 
συστήματος, αίροντας μερικά από τα σημερινά μειονεκτή
ματα αυτής της λύσης. 'Ετσι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει 
η αρχική προτίμηση προς τον ΦΠΑ.

6.2. Μακροοικονομικές επιπτώσεις της εισαγωγής νέας φορολογίας

_ ./Εχει, ήδη υποστηριχθεί με Βάση μ ικροοικονομικά κριτήρια
ότι η πλήρης φορολογική κάλυψη της Ε.Σ. πρέπει να έχει 
αποπερατωθεί σε 2-3 χρόνια (δηλαδή κάλυψη 70 δισ. σε τιμές 
1986). Παραμένει όμως η απόφαση αν θα γίνει αυτή η αύξη
ση όλη μαζί, ή σταδιακά, κατά 20 δισ. τον χρόνο με πα
ράλληλη συνέχιση του δανεισμού (με την σημαντική διαφορά 
ότι τα βάρη του δανεισμού αυτού δεν θα πέφτουν στο ΙΚΑ).

Το βάρος της απόφασης πρέπει να εξαρτάται από τις 
πληθωριστικές επιπτοόσεις της προσαύξησης του Φ.Π.Α.
Ο Φ.Π.Α. προβλέπεται να άποφέρει 400 δισ. δραχ. το 1987, 
απόδοση ισόποση με τους φόρους που αντικαθιστά. Οι νέοι 
πόροι, επομένως, είναι 16% της απόδοσής του. Αν και οι 
συντελεστές είναι άγνωστοι ακόμη, η πιθανή προσαύξηση
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των συντελεστών θα είναι, κατά 2-3 ποσοστιαίες μονάδες 
(αν διατηρηθεί η αρχή της αναλογικής επιβά
ρυνσης της κατανάλωσης, ο κάθε συντελεστής θα είναι μεγα
λύτερος κατά 2-3 μονάδες). Σε ένα ισχύον σύστημα Φ.Π.Α, 
η αύληση του τιμάριθμου θα ισούται με την αύληση των 
συντελεστών προσαρμοσμένων για το ποσοστό κάλυψης 
(βάση του ΦΠΑ) της κατανάλωσης από τον φόρο. Αν υποθέ
σουμε ότι αυτό είναι 60%, ο τιμάριθμος θα ανεβεί άμεσα 
κατά 1 .2-1.8%.

'Ομως, η επίπτωση στον πληθωρισμό σε ένα ισχύον σύστημα 
ΦΠΑ δεν είναι απαραίτητα καλός οδηγός για την επίπτωσή 
του σε ένα σύστημα που μόλις αρχίζει. Θεωρητικά, η αντι
κατάσταση, άλλων φόρων με ΦΠΑ ίδιας απόδοσης θα άφηνε 
τον τιμάριθμο στο ίδιο επίπεδο: η αύξηση μερικών τιμών 
θα συμπληρωνόταν με μειώσεις άλλων. Στην πραγματικότητα 
όμως πολλές τιμές είναι ανελαστικές προς τα κάτω, ενώ 
στρογγυλοποιήσεις τιμών θα έχουν επίσης ανυψωτική τάση στον 
τιμάριθμο. Η εισαγωγή ΦΠΑ στην Ισπανία είχε σαν αποτέ
λεσμα την άμεση αύξηση των τιμών κατά περίπου 2%, κάπως 
λιγότερο από το αναμενόμενο. Η μη άντληση περισσοτέρων 
πόρων μέσω του ΦΠΑ από ότι αποδίδουν οι φόροι π,ου αντι
καθιστά έχει σημασία σαν ένα ψυχολογικό μέτρο συγκράτησης
του πληθωρισμού που θα προκύψει από αυτή την "αναστάτωση**___
στην εισαγωγή του. Αν στην αναστάτωση προστεθεί και η 
ανάγκη αύξησης πόρων, που θα αυξήσει σε φυσιολογική 
περίοδο τις τιμές κατά 2%, βλέπουμε ότι η υλοποίηση του 
στόχου πληθωρισμού για το 1987 (10%) ίσως τεθεί σε σοβαρό 
κ ίνδυνο.

Το ζήτημα της "αναστάτωσης" μπορεί όμως να τεθεί και 
με άλλο τρόπο. Αν δεχθούμε ότι, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει 
να χρηματοδοτηθεί η κοιν.ασφάλιση με τον ΦΠΑ, είναι επι- 
αυμητο να περιορίσουμε οοο ι© δυνατόν οις~αναστάτωσεις 
από αλλαγές συντελεστών. 'Ετσι, αν δούμε την αναστάτωση 
σαν "σταθερό κόστος" υπάρχει ένα επιχείρημα να συγκεντρω
θούν όλες οι αλλαγές μαζί, παρά να γίνονται σταδιακά.

. / ·
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Επί πλέον αν μπορεί να συνδεθεί δημόσια η αύξηση του 
ΦΠΑ με την κοινωνική ασφάλιση, υπάρχει μεγαλύτερη πιθα
νότητα να γίνει "δεκτή", με την έννοια ότι θα περιοριστούν 
οι πιέσεις για αυξήσεις αποδοχών.

Είναι αναμφίβολο ότι το πακέτο μέτρων που προτείνεται 
(Ε.Σ. με αύξηση του ΦΠΑ) θα έχει μια άμεση υψωτική τάση 
στις τιμές. Μεσοπρόθεσμα, όμως, θα έχει το αντίθετο απο
τέλεσμα: Οι συντάξεις του ΙΚΑ χρηματοδοτούνται τώρα με 
δανεισμό, το δε έλλειμμα του ΙΚΑ αντιπροσωπεύει το 1985 
36% του συνολικού δανεισμού των ΔΕΚΟ, ένα ποσοστό που 
αναμφίβολα θα ανεβεί σε επόμενα χρόνια. Το πακέτο μέτρων 
που προτείνεται θα μειώσει το έλλειμμα του ΙΚΑ, αφήνοντας 
μόνο το τμήμα του που ωφείλεται στην ύφεση. Η καθαρή 
αύξηση του ΦΠΑ είναι 70 δισ. από τα οποία μόνο τα 17 δισ. 
πηγαίνουν προς αύξηση παροχών (για τους ανασφάλιστους), 
ενώ 52 δισ. δίδονται σε ταμεία για κάλυψη των ελλειμμάτων 
τους. 'Ετσι, και αν ακόμη η απόδοση των μέτρων εξυγίανσης 
είναι μηδενική, το έλλειμμα του δημόσιου τομέα σαν σύνολο 
πέφτει κατά 50 δισ., διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τον 
άλλο στόχο της Κυβέρνησης, την μείωση του δημόσιου χρέους. 
Αυτό θα έχει σαν επακόλουθο την μείωση πληθωριστικών 
πιέσεων μέσω της προσφοράς χρήματος ή, στο μέτρο που 
η περιορισμένη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος δεν 
μπαρκε ί— για χρηματοδότηση - επενδύσεων,— την-αύξηση επενθύσεων 
του ιδιωτικού τομέα. Το τελευταίο ενδέχεται να είναι ιδιαί
τερα σημαντικό το 1987 όταν οι τάσεις ανάκαμψης της οικο
νομίας ίσως να προσκρούσουν στην έλλειψη ρευστότητας των 
τραπεζών.

Ο ακριβής υπολογισμός των μακροοικονομικών εξελίξεων 
πρέπει να εκτιμηθεί μέσα σε ένα πλήρες προβλεπτικό μοντέλο, 
όμως είναι βέβαιο ότι το γενικό αποτέλεσμα όσον αφορά 
την παραγωγή θα είναι θετικό, οι δε μεσοπρόθεσμες επιρροές 
στον πληθωρισμό ίσως να αναιρέσουν τις άμεσες πληθωριστικές 
συνέπειες τιον μέτρων.. 'Ενα προβλεπτικό μοντέλο θα έκανε 
δυνατή τη σύγκριση άμεσης ή σταδιακής αύξησης του~ΦΠΑ,
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πάντως η εκτίμηση της επιτροπής είναι ότι και τα 
μακροοικονομικά δεδομένα συνηγορούν για μία άμεση 
αύξηση.
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Παράρτημα I: Υπολογισμός αριθμού ανασφαλίστων

1. Σύνολο πληθυσμού Ελλάδας άνω των 65 ετών: 1.383.000

2. Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών

I) Συνταξιούχοι Ο.Γ.Α.
Γήρατος 605.000 άνω των 65 ετών 605.000
Αναπηρίας 153.000 II II 65 II 42,5% 37.500
Υπερήλικες 37.000 II II 68 II 37.000

Σύνολο συν/χων 795.000 II II 65 II 679.500

II) Συνταξιούχοι Ι.Κ.Α.

Γήρατος 211 .435 άνω των 65 ετών 74,5% 157.500
Αναπηρίας 127.317 II II II II 37-,6% 48.000
Θανάτου 126.248 II II II II 70% 88.000

Σύνολο συν/χων 465.000 II II II II 293.500

III) Συνταξιούχοι Τ.Α.Ε

Γήρατος 7.778 άνω των 65 ετών 80% 6.200
Αναπηρίας 1.326 II II II II 25% 300
Θανάτου 8.177 II II II II 80% 6.500

Σύνολο συν/χωνί 7.281 1 3.000

IV. Συνταξιούχοι Τ.Ε.Β.Ε

Σύνολο συνταξιούχων 110.000 άνω των 65 ετών η αναλογία
του Τ.Α.Ε. ήτοι:

1 10.000 13 ·000 = 82.500
17.281

V . Συνταξιούχοι Δημοσίου
Σύνολο συν/χων 220.000 άνω των 65 ετών 40% 88.000

V I . Συνταξιούχοι Ν.Α.Τ.
Σύνολο συν/χων 40.000 άνω των 65 ετών 50% 20.000
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VII. Συνταξιούχοι Δ.Ε.Η

Σύνολο συν/χων 10.800 άνω των 65 ετών 40% 4.300

VIII. Συνταξιούχοι Ο.Λ.Π.
Σύνολο συν/χων 800 άνω των 65 ετών 40% 300

IX. Συνταξιούχοι άλλων ταμείων κυρίας ασφαλ/σης

Σύνολο συν/χων 100.559 άνω των 65 ετών η αναλογία συν/χων
όλων των ταμείων εκτός Ο.Γ.Α. ήτοι:

100.559 . 501 λ5 6-00 = 58.388 
863.881

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 1.759.440 και άνω των 65 ετών 1.239.488

3. Χωρίς σύνταξη άνω των 65 ετών στο σύνολο του πληθυσμού της 
Ελλάδας: 1.383.000-1.239.488 = 143.512

4. Στους παραπάνω 143.512 δεν περιλαμβάνονται οι διπλοσυνταξιούχοι 
οι οποίοι στο Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 25.500 και αν εκτιμήσουμε 
για όλα τα άλλα ταμεία 10.00.0 περίπου, τότε αυτοί ανέρχονται
σε 35.500 και επομένως το σύνολο αυτών που δεν λαμβάνουν 
σύνταξη από κανένα φορέα είναι:

1 4 3 . 5 1 2 * 3 5 . 5 0 0  =  1 7 9 . 0 0 0  .................... .............  ' ----------------------  ---------------- --------- -------------- '

5. Από το χαρτόσημο σήμερα, το οποίο θα υπαχθεί στον Φ.Π.Α., ο 
Ο.Γ.Α., το Τ.Ε.Β.Ε και το Τ.Α.Ε λαμβάνουν ποσά τα οποία 
είναι κατά συνταξιούχο μηνιαίως άνω των 7.000 δραχ. Ά ρ α  
αυτοί οι οποίοι θα λάβουν ποσό Εθνικής σύνταξης 7.000 δραχ. 
είναι των λοιπών ταμείων που λαμβάνουν ποσά από κοιν.πόρο 
κάτω των 7.000 δραχ. μηνιαίως και οι οποίοι ανέρχονται σε 
521.759 άτομα και οι άνω των 65 ετών ανασφάλιστοι 179.000 
ήτοι σύνολο 701.722 άτομα με ετήσιο κόστος:

700.759X7.000X14 = 68.674 εκ.δραχ.

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ο κοινωνικός πόρος των 
ταμείων εκείνων που δίδουν λιγότερο από 7.000 δραχ.κοινωνικό 
πόρο και ανέρχονται περίπου σε 1.500 εκ.δραχ.Ακόμη υπάρχει και 
μία κατηγορία ανασφάλιστων αναπήρων κάτω των 65 ετ<ύν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τα Οικονομικά του ΙΚΑ και. η Ύφεση

Το θέμα της επιρροής του επιπέδου της οικονομικής δραστη
ριότητας πάνω σε ένα ασφαλιστικό οργανισμό είναι περίπλοκο 
και αξίζει πολλή περισσότερη μελέτη από ότι έχει δεχθεί 
μέχρι τώρα. Εδώ απλώς γίνεται μια απόπειρα προσέγγισης του 
ελάχιστου αποτελέσματος της ύφεσης.

Το πιό άμεσο αποτέλεσμα, είναι οι επιπτώσεις της ανεργίας.Αν θεω
ρήσομε ενα "κανονικό" αριθμό ανέργων 100.000, ότι από τους υπόλοι
πους" 70% θα ήταν στο ΙΚΑ αν εργάζονταν-καχ ότι παράλληλα έδι
νε ο καθένας την μέση κατά κεφαλή εισφορά (υπεκτίμηση, γιατί 
η εισφορά είναι συμπιεσμένη λόγω της ύφεσης), τότε το ΙΚΑ 
θα είχε ωφέλεια ΙΌ δισ. Αυτό το ποσό σίναι υπεκτιμημένο γιατί 
δεν λήφθηκαν υπόψη οι νέοι που τώρα θα έμπαιναν στην αγορά 
εργασίας. Επίσης δεν υπολογίζεται η οχρέλεια του ΟΑΕΔ από μη 
πληρομή επιδομάτων κλπ.

II ύφεση όμως έχει και άλλα έμμεσα αποτελέσματα στα έσοδα.
Ο αριθμός ασφαλισμένων (πίνακας II.1) μοιάζει να αποτελεΐται 
από μια εξωγενή αύξηση γύρω στα 3% και ένα ποσοστό αύξησης 
που είναι συνάρτηση του ΑΕΠ. Πιό σημαντική, όμως, είναι 
η σχέση της κατά κεφαλήν εισφοράς ανά ασφαλισμένο σε σταθε
ρές τιμές με την οικονομική δραστηριότητα. Αυτή παρουσιάζει 
έντονη σχέση με το ΑΕΠ (πχ. πτώση 2,8% το 1985), ίσως δε 
μεγαλύτερη από αναλογική. Το αποτέλεσμα είναι ότι, σε σταθερές 
τιμές είναι χαμηλότερη του ανάλογου μεγέθους το 1978. Αν η 
εισφορά κατά κεφαλή τώρα ήταν ίση με του 1980 το ΙΚΑ θα 
είχε ωφέλεια 3,7 δισ, ενώ με του 1979, 13,3 δισ. (Το 1979 
μπορεί να χαρακτηρισθεί "αντιπροσωπευτικός" χρόνος, μια και 
ήταν στη "μέση" του οικονομικού κύκλου). Αν δε υπολογίσουμε 
ότι μια "φυσιολογική" κατάσταση αύξησης του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ κατά 2% τον χρόνο συνεπάγεται και ισόποση αύξηση των 
εισφορών, από το 1980, τότε προκύπτει ώφελος 7,2 δισ.
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Από την πλευρά των εξόδων, κάμψη της οικ. δραστηριότητας 
θεωρητικά ίσως αυξήσει τον αριθμό συνταξιούχων, .με άτομα 
που αποφασίζουν να αποσυρθούν από την εργασία νωρίτερα από 
ότι είχαν προγραμματίσει. Αυτό ίσως αντικατοπτρίζεται στους 
γενικά υψηλότερους ρυθμούς αύξησης συνταξιούχων από το 
1980 και μετά. Αντίστροφα νέοι συνταξιούχοι σε περίοδο ύφεσης 
θα έχουν μειωμένες συντάξεις. Έτσι δεν έχει υπολογισθεί 
ωφέλεια στο ΙΚΑ από αυτή την πηγή.

Πιό σημαντική είναι η πιθανή βελτίωση των οικονομικών 
του ΙΚΑ από την μείωση του πληθωρισμού σε συνδυασμό με τον 
μηχανισμό της ΑΤΑ, αφού η ' κλιμάκωση της ΑΤΑ σημαίνει
ότι οι συντάξεις θα αυξάνονται γρηγορότερα από τους μισθούς 
(μια και είναι γενικά χαμηλότερες). Παρόλο που ένας τέτοιος 
υπολογισμός είναι δύσκολος, η πιθανή βελτίωση από την προβλε- 
πόμενη με ίωση του πληθωρισμού δεν θα είναι μικρότερη τωυ 2 δισ.

Συνοψίζοντας, ο υπολογισμός του αποτελέσματος της ύφεσης 
στα 15 δισ. (γύρω στα 10% των εσόδων ή 6% των εξόδων) δεν 
είναι υπερβολικός, αλλά μάλλον συντηρητικός.
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Τα. Οικονομικά του ΙΚΑ κ(

I
Πληθωρισμός

(%):

I

ί
ί

Αύξηση του 
ΑΕΠ σε στα
θερές τιμές 

(%)

Άνεργοι 
(000 )

Αύξηση 
ασφαλισμέ 
νων ΙΚΑ 
(%)

1975 \ 6,1 50,0

1976 15,4 6,3 38,1 3,3

1977 12,1 3,4 31,0 3,9

1978 13,4 6,4 35,5 4,7

1979 18,3 3,6 37,9 5,2

1980 19,9 2,1 63,5 5,5

1981 22,1 -0,2 133,8 ί 5,4

1982 23,2 - 0 , 0 178,9 ; 2,5

1983 V.
<Χ>Γ-Η 0,3 262,4 1 2,8

1984 19,1 2,8 275,0 3,8

1985 * 19,2 0,9 (300) ! 3,31

(* στοιχεία προϋπολογισμού)

I



χι μακροοικονομικά μεγέθη

Εισφορά ΙΚΑ ανά 
ασφαλισμένο σε 
σταθερές τιμές 
1980 ,

Αύξηση 
συντα
ξιούχων 
ΙΚΑ(%)

Σύνταξη ανά συντα
ξιούχο σε σταθερές 
τιμές 1980

δρχ. % αύξησηI δρχ. αύξηση

21005 80217

25482 21,3 4,4 79846 -0,5

29097 14,2 4,3 92004 15,2

32067 10,2 4,2 122181 32,7

33792 5,4 4,3 126884 3,8

31617 -6,4 8,7 125309 . -1,2

29910 -5,4 5,7 136278 3,8

30744 2,7 6,3 161433 18,5

30918 0,6 5,7 162695 0,8

31663 2,4 4,7 173646 6,7

30772 -2,8 4,8 176364 1 ,6

¿ , .

I
I



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ

Συμπεράσματα και περίληψη ϊ

1. Εξέλιξη του παρόντος συστήματος 1986-89 2
1.1. Παράγοντες που καθορίζουν το έλλειμμα 2

1.1.1. Σχέση Συνταξιούχων /.Ασφαλισμένων 2

1.1.2. Ελαστικότητα Εισφορών 4

1.1.3. Πληθωρισμός' και ΑΤΑ 6

1.2. Το λειτουργικό έλλειμμα Συντάξειον 1986-89 6

1.2.1. Το 'Ελλειμμα Κυρίου Κλάδου συντάξεων 6
Προβολή (Υποθέσεις και πίνακας) - - - - -  7-9

1.2.2. Το ολικό λειτουργικό έλλειμμα:ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ 10

1.3. Οι ανάγκες χρηματοδότησης του ΙΚΑ 12

2. Γενικές αρχές και Χαρακτήρας του Ελληνικού Συστήματος 14

2.1. Προορισμός και λειτουργικότητα της Κοινωνικής
Ασφάλισης 14

.. .... 2.1,1. Ασφάλιση ενάντια στη μακροζωία 14
2.1.2. Καταπολέμηση της φτώχειας 14
2.1 . 3 . Αποταμίευση 18

2.2. Οικονομικές επιπτώσεις 16

2.3. Το σύστημα στην Ελλάδα 18

2.3.1. Μια γενική εικόνα 18
2.3.2. Ο χαρακτήρας του ΙΚΑ 19

2.4. Διεθνείς συγκρίσεις 21

3. Μεταρρυθμίσεις του συστήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης 24

3.1. Μεσοπρόθεσμες Ρυθμίσεις-Χρηματοδότηση 24

3.2. Μακροπρόθεσμα Μέτρα-Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης 28



Κατάλογος Πινάκων
Σολ

Α.1 Οικονομική Κατάσταση του ΙΚΑ 1980,1984 1

Α . 2 .Ετήσιοι ρυθμοί αύξησης κατηγοριών πληθυσμού 1971-81 3

Α,3 Ποσοστό ατόμων 65+ ετών στο πληθυσμό
Διεθνείς συγκρίσεις 3

Α.4 Προβολή ελλείμματος κλάδου συντάξεων ΙΚΑ,1986-9 9

Α .5 ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ και το Ολικό λειτουργικό έλλειμμα
συντάξεων, 1986-9 11

Α .6 Ανάγκες χρηματοδότησης συντάξεων ΙΚΑ,1986-9 13

Β .1 Φορείς κοινωνικής ασφάλισης 1983 18

Β.2. Εξέλιξη συντάξεων ΙΚΑ, 1977-1985 20

Β.3 Συντάξεις στην ΕΟΚ, 1975 και 1980 21

Β.4. Υφος ασφαλιστικών εισφορών το 1981 23



Προβλήματα χρηματοδότησης των Συντάξεων του

ΙΚΑ

Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι τα ελλείμματα του 
που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 19 82 και. αυξάνονται από 
τότε Η ύπαρξη αυτών των ελλειμμάτων ήταν και ο λόγος για

Ασφαλίσεων (Ο.Ε.).

Πίνακας Α 1 : Οικονομική κατάσταση του ΙΚΑ 1980, 1984 (δισ.
τρέχουσες'τιμές) ......... ........

1980 1984

Έσοδα Εξοδα Ελλειμμα(-) Εσοδα Εξοδα Ελλειμμα (-)

Κλάδος
Συντάξεων

45,2 45,1 + 0,1 111,1 162,8 - 51,7

Παροχές 
ασθένειας 18,9 19,5 - 0,5 53,0 38,7 + 14,3

Σε χρήμα 3,4 5,3 - 1,9 8,5 12,2 - 3,7

ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ « · • · 18,5 1,3 + 17,2

Οπως φαίνεται από τον πίνακα Α1, το πρόβλημα ελλειμμάτων του 
ΙΚΑ είναι, κατά μέγιστο βαθμό, θέμα του κλάδου συντάξεων. Ο κλάδος 
ασθένειας, παρόλο ελαφρά πλεονασματικός, καλύπτει το 20% του 
ελλείμματος συντάξεων το 1984. Ταυτόχρονα, τα προβλήματα που 
ανακύπτουν στον κλάδο ασθένειας, ιδιαίτερα τώρα με την εφαρμογή 
του ΕΣΥ, είναι σαφώς διαφορετικά. Επομένως στο σημείωμα αυτό 
θα περιοριστούμε αποκλειστικά στον κλάδο συντάξεων.
Τα ταμεία επικουρικών συντάξεων ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ που πρόσφατα ενσωματώ
θηκαν στο ΙΚΑ διέπονται από ειδικές ρυθμίσεις και εξετάζονται
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ξεχωριστά σαν πηγή χρηματοδότησης του κλάδου κυρίων συντάξεων.

Η μελέτη αυτή αρχίζει με μια λεπτομερή κριτική των προβλέψεων 
της Ο.Ε., δηλαδή την εξέλιξη του συστήματος με τη σημερινή του μορφή. 
Το δεύτερο μέρος κάνει μια σύντομη επισκόπηση πιθανών μεταρρυθμίσεων 
του συστήματος κυρίως από τη σκοπιά της αντιμετώπισης του χρηματοδο
τικού του προβλήματος.

1. Εξέλιξη του παρόντος συστήματος 1986-39

Η Ο.Ε. υπέθεσε.μια σειρά ρυθμών αυξήσεως, σταθερών για όλη 
την πενταετία, και τους εφάρμοσε πάνω στα σημερινά στοιχεία.
Επειδή τα έξοδα έχουν υποτεθεί να αυξάνονται ταχύτερα από τα
έσοδα, το έλλειμμά διευρύνεται συνεχώς καιη δεδομόνου ότι -- ----------
εκφράζεται σε τρέχουσες τιμές, (οθάνει σε ύψη δυσθεώρητα. Το πρόβλημα, 
είναι ότι αυτοί οι αποφασιστικοί ράθμοί αυξήσεως βασίζονται σε τελείως 
εμπειρικές, ad hoc, υποθέσεις. Αντί να προταθούν εναλλακτικές 
εξίσου εμπειρικές υποθέσεις, η μελέτη στρέφεται στην ανάλυση τρίών 
παραγόντων που ασκούν καθοριστική επιρροή πάνω στο έλλειμμα.

1.1. Παράγοντες που προσδιορίζουν το έλλειμμα

1.1.1. Σχέση Συνταξιούχων /''Ασφαλισμένων

Η Ο.Ε. υποθέτει αύξηση συνταξιούχων με ετήσιο ρυθμό 4.25% 
και ασωαλισμένων με ρυθμό μόνο 2.5% δηλαδή μια ετήσια διεύρυνση 
του ελλείμματος κατά 1.75% , πράγμα που κυρίως ευθύνεται για 
τα αποτελέσματα. Η ιστορική διαφορά κατά την περίοδο 1975-84 ήταν 
μόνο' 1.2 προσοστιαίες μονάδες, αλλά αυτή η χειροτέρευση της κατά
στασης δεν επεξηγείται πουθενά: ο τρόπος μηχανογράφησης των 
στοιχείων του ΙΚΑ δεν επιτρέπει μια πρόβλεψη του αριθμού νέων 
συνταξιούχων, ούτε της σύνθεσής τους*. Οι ρυθμοί που προαναφέρθηκαν 
είναι τελείως ad hoc.

Η αύξηση συνταξιούχων του ΙΚΑ εξαρτάται από πέντε παράγοντες:

i ) Γήρανση πληθυσμού της χώρας
ϊ·̂  ) Εσωτερική μετανάστευση
iii) Αλλαγές στη διάρθρωση της απασχόλησης
iv) Αλλαγές στη διάρθρωση του εργατικού δυναμικού
ν) Αλλαγές στην ηλικία συνταξιοδότησης

Ο πίνακας A 2 παρουσιάζει τις βασικές στάσεις στην εξέλιξη αυτών των
παραγόντων.____________■ _____ ____________________________
* Τα μηχανογραφημένα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν αν γίνουν δεκτές 
οοΐσμένες πιθανοωανείς υποθέσεις.
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Πίνακας Α2
Ετήσιοι ρυθμοί, αύλησης κατηγοριών πληθυσμού 1971-81

Συνταξιούχοι Πληθυσμός Αστικός Αστικοί . Ααραλιομένο'ι Πληθυσμός Αστικός 
ΙΚΑ 65+ ετών πληθυσμός Μισθωτοί ΙΚΑ

65+ετών

5,7 2,9 3,5 4,2 4,5 1,1 1,7

Πηγές: Στοιχεία ΙΚΑ και απογραφές

Σε ότι αφορά ιδιαίτερα την γήρανσή, δεν φα,ίνεται να έχει επιδράσει
σημαντικά στην' αύξηση ττων" συνταξιούχων του Ι-ΚΑ, όπως-φαίνεται στ ο ν--
παρακάτω πίνακα.

—  Πίνακας Α3

Ποσοστό ατόμων 65 + ετών στον πληθυσμό; Διεθνείς συγκρίσεις

1971 1 981 1985 1990 1 995 2000
-- — ---—

Ελλάδα 10,9 12,7 12,6. 12,7 13,6 14,4
Γαλλία 14,1 12,8 13,6 14,2 14,8
Ιταλ ία . 13,4 13,3 14,3 15,3 15,9
Γερμανία --- ---- 1 5,6 14,2 - 14,6--- 14,9 -- - 15-,-2 .
Ολλανδία 11,5 11,9 12,7 13,0 13,3
Βέλγιο 14,3 13,3 14,1 14,6 15,2
Ην.Βασίλειο 14,8 14,8 14,9 14,6 14,1

*Πηγές: Απογραφές και (προβολές) ΕιίΓοεθεθ: Δημογραφικές στατιστικές
1981 .

Η γήρανση του πληθυσμού δεν προρλέπεται να οδηγήσει σε αισθητή 
χειροτέρευση του λόγου συνταξιούχο^/εργαζόμενοι παρά μετά το 1990.
Ο λόγος είναι ότι οι μειωμένες γεννήσεις των τελευταίων δεκαετιών 
θα μειώσουν το ρυθμό αύξησης του εργατικού δυναμικού με καθυστέρηση
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Η γήρανση είναι κοινό φαινόμενο στην Ευρώπη, ιδίως στην 
Ιταλία και το Βέλγιο. Αυτό που κάνει την Ελλάδα να διαψέρε 
είναι η πολύ απότομη αύξηση μετά το 1 990. Παρ'όλα αυτά, 
η αύξηση θα φέρει το ποσοστό στα επίπεδα που είναι στις 
Ευρωπαϊκές χώρες σήμερα, πράγμα που σημαίνει ότι η κα
τάσταση, αν και δύσκολη, θα μπορεί να αντιμετωπισθεί.

Σε ότι αφορά την εσωτερική μετανάστευση αυτοί που ήλθαν 
στις πόλεις με τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα στα '50 
και '60 έχουν αρχίσει να συνταξιοδοτούνται τώρα. Ο αριθμός 
τους θα αυξάνεται σταθερά στο άμεσο μέλλον.
(Σημ. Αυτό σημαίνει παράλληλη ελάφρυνση του ΟΓΑ).

Το ίδιο θα γίνεται και από την αύξηση μισθωτών, ένώ η
-...αύξηση .συμμετοχής γυναικών θα έχει μάλλον ευεργετικό

αποτέλεσμα (περισσότερες εισφορές-λιγότερες συντάξεις).

Συμπέρασμα: Οι ταχείς ρυθμοί αύξησης συνταξιούχων μάλλ'ον 
θα συνεχιστούν με την "ωρίμανση" του συστήματος, ακόμα 
και αν μια ακριβή πρόβλεψη μας διαφεύγει. Αυτό μάλλον 
θα επιταθεί με την πιθανή ενσωμάτωση στο ΙΚΑ και άλλων 
ελλειμματικών ταμείων. Ελλείψει άλλων στοιχείων υιοθετούμε 
την υπόθεση της ΟΕ (4.25% συνταξιούχων, 2.5% ασφαλισμένων)

.1.2.Ελαστικότητα εισφορών

Οι υπολογισμοί της Ο.Ε. βασίζονται σε ΑΕΠ στάσιμο σε 
σταθερές τιμές, ή εναλλακτικά, σε μηδενική ελαστικότητα 
των εισφορών σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα. 
Αντίθετα, αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας συνε
πάγεται :

(ι) Αύξηση του μέσου μισθού
(ιι) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και μείωση ανεργίας

Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων δικαιολογεί την 
υπόθεση ότι η αύξησή -των είναι τουλάχιστον αναλογική 
σε σχέση με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας 
(ελαστικότητα = 1).
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Εάν (όπως είναι πιθανόν), η αύξηση του ΑΕΠ συμβαδίζει με 
αύξηση του μεριδίου εργασίας στο εθνικό εισόδημα, η ελαστι
κότητα εισφορών θα είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Η συμπε
ριφορά της εισφοροδιαφυγής με το ΑΕΠ ίσως να επηρεάσει 
αυτή την εκτίμηση, άγνιοστο όμως προς πια κατεύθυνση.

Με το παλαιό σύστημα σύνδεσης των συντάξεων με την αύξηση 
του ημερομισθίου αντί του τιμάριθμου, η αύξηση των συντάξεων 
θα ήταν και αυτή περίπου αναλογική με το ΑΕΠ. 'Ομως με το 
σημερινό σύστημα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, οι παροχές 
παραμένουν αμετάβλητες σε σταθερές τιμές. Είναι δυνατόν δε 
οι συνολικές παροχές να μειωθούν αν η αύξηση της οικονομικής 
δραστηριότητας οδηγήσει (όπως είναι πιθανό) σε μείωση της 
πρόωρης συνταξιοδότησης. Αντίστροφα, οι νέοι συνταξιούχοι 
θα παίρνουν υψηλότερες συντάξεις σε σχέση με τους παλαιότερους. 
Αυτή, η αύξηση μπορεί να υποτεθεί ανεξάρτητη από το ΑΕΠ 
και η Ο.Ε. το εκτιμά σαν ετήσια αύξηση 1,4% (αξία που έχει 
υιοθετηθεί και εδώ).

Το θέμα της ελαστικότητας εισφορών και παροχών είναι βασικό, 
γιατί από αυτό εξαρτάται αν το έλλειμμα είναι διαρθρωτικό- 
λόγω μακροχρόνιων εξελίξεων- ή οφείλεται στη βαθειά ύφεση, 
δηλαδή είναι η άλλη όψη της περιόδου των υψηλών ρυθμών 
οικονομικής ανάπτυξής. "

Η εκτίμηση της ελαστικότητας μπορεί να γίνει οικονομετρικά.
'Ομως, οι συχνές αλλαγές πολιτικής, συντελεστών κλπ. σε 
συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό παρατηρήσεων καθιστούν 
τον υπολογισμό επικίνδυνο. Πάντως με στοιχεία της περιόδου 
1975-84 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι εισφορές είναι 
ελαστικότερες από τις παροχές και ότι η ελαστικότητα είναι 
μεγαλύτερη της μονάδας.

Στους υπολογισμούς έγινε δεκτή η πιο "συντηρητική" υπόθεση 
της μοναδιαίας ελαστικότητας των εισφορών σε σχέση με το ΑΕΠ 
(αναλογική αύξηση εισφορών με το ΑΕΠ). Η υπόθεση είναι ρεαλιστική 
ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη μια ενδεχόμενη μείωση του μεριδίου 
του συντελεστή εργασίας στο ΑΕΠ με τη συγκράτηση των πραγματικών 
εισοδημάτων.
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1.1.3. Πληθωρισμός και ΑΤΑ

Η ΑΤΑ και ο πληθωρισμός ενεργούν με περίπλοκο τρόπο στην 
σχέση εσόδων/εξόδων:

Η προοδευτικότητα της ΑΤΑ σημαίνει ότι οι συντάξεις καθότι 
χαμηλότερες, θα αυξάνονται πιό γρήγορα από τις εισφορές.

Στο βαθμό που υπάρχει "wage drift", οι εισφορές θα αυξάνο
νται γρηγορότερα από τις συντάξεις που θα είναι αυστηρά 
καθηλωμένες στην ΑΤΑ.

Στο μέτρο που αφαιρείται ο εισαγόμενος πληθωρισμός, από 
τον τιμαριθμικό δείκτη της ΑΤΑ, το ποσοστό του ελλείμματος 
στο ΑΕΠ θα μειώνεται.

Ορισμένα έξοδα του ΙΚΑ θα αυξάνονται με γρηγορότερο ρυθμό 
από τα έσοδα.(Αυτό κυρίως έχει εφαρμογή θα επηρεάσει στον 
κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος- εισαγόμενο υλικό).

Η επίδραση αυτών λήφθηκε υπόψη μόνο με ad hoc αλλαγές στους 
ρυθμούς αύξησης (βλ.Πίνακα Α4) ως το 1988. Δεν λήφθηκε υπόψη 
ο ετεροχρονισμός ΑΤΑ-πληθωρισμού.

1.2. Λειτουργικό έλλειμμα Συντάξεων 1986-89
1.2.1. Το έλλειμμα του Κλάδου Κυρίων Συντάξεων 
Το αποτελέσματα της προβολής εμφανίζονται παρακάτω για τρία

διαφορετικά- σενάρις*. ανάλογα με. την εξέλιξη του ΑΕ11 (χωρίς να
ληφθούν υπόψη οι τόκοι των δανείων). Ορισμένα συμπεράσματα
έπονται αμέσως:

(α) Τα ελλείμματα σαν ποσοστό του ΑΕΠ είναι σημαντικά μικρότερα 
από τις εκτιμήσεις της Ο.Ε., ακόμη και στη χειρότερη πε
ρίπτωση (II) .
Αυτό οφείλεται κυρίως στο μηχανισμό της ΑΤΑ το ΑΕΠ σε τρέ
χουσες τιμές αυξάνεται πιό γρήγορα από εισφορές και έξοδα.

(β) Στο μέτρο που οι εισφορές είναι ελαστικές, τα ελλείμματα 
κατά τα δύο χρόνια οικονομικής ύφεσης (1986 και 1987 θα 
είναι μεγάλα. Παρά την ελαστικότητα που υποθέσαμε η μείωση 
των ελλειμμάτων θα απαιτήσει πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
κατά τα επόμενα χρόνια της εξεταζόμενης περιόδου.
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Προβολή Λειτουργικού Ελλε ίμματος 
Κυρίου Κλάδου Συντάξεων ΙΚΑ

Υποθέσεις

(Α) Εισφορές (υποθέσεις Ο.Ε.)

(ι) Ετήσια αύξηση ασφαλισμένων :2,5%

(ιι) Ετήσια αύξηση από ντατικοποίηση ελέγχου 1%

(1 1 1 ) Σταθερό ασφάλιστρο

(Β) Παροχές (υποθέσεις Ο.Ε.)

(ι) Αύξηση συνταξιούχων 1986:4,4%
1988:4,2%

1987:4,3% 
1989:4,1%

(ιι) Ετήσια αύξηση μέσης σύνταξης λόγω υψηλοτέρων συντάξεων 
νέων συνταξιούχων 1,4%

(Γ) Πληθωρισμός και ΑΤΑ

Ρυθμοί αύξησης 1985 1986 1987 1988 1989

Τιμές καταναλωτή 23 20 15 10 10

Αμοιβή εργασίας 23 15 13 10 10

Συντάξεις 23 18* 13. 10 10

Εισοδήματα • 23 13 12 10 10

* Συμπεριλαμβάνει την αύξηση της κατώτατης σύνταξης κατά 1
ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που υπολογ ί ξεται ότ ι θα
αυξήσει τα έξοδα πατά 6 δισ., δηλαδή 3% περίπου. 

(Δ) Αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

(I) "Μέσο"

1986

0

1987

1

1988

2

1989

2

(II) "Απαισιόδοξο" -2 0 0 1

(III) "Αισιόδοξο" 1 2 2 3

Ελαστικότητα : Εισφορών 1

Παροχών 0
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(Ε) Οι δαπάνες διοίκησης συνυπολογίστηκαν στα έξοδα, με την 
υπόθεση ότι μένουν στο επίπεδο του 1985 (8.5 δισ) σε- 
σταθερές τιμές. Έγινε δηλαδή δεκτό ότι ότι θα αυξηθεί 
η παραγωγικότητα εφόσον θα αυξηθούν οι ασφαλισμένοι και οι 
συνταξιούχοι. Έγινε επίσης δεκτή η υπόθεση ότι οι δαπάνες 
διοίκησης του κλάδου συντάξεων αντιστοιχούν στο μισό των 
συνολικών δαπανών διοίκησης (δηλαδή -4,25 δισ το 1985).

(ΣΤ) Με ελαστικότητα εισφορών σε σχέση με τα πραγματικά ΑΕΠ
ίση με τη μονάδα προκύπτουν οι ακόλουθοι ρυθμοί αύξησης.

_ ' ...... _̂_ 1986 1987 1988 1989

Παροχές 23,8 18,7 15,6 15,5

Εσοδα (I) 16,5 16,5 15,5 15,5

(II) 14,5 15,5 13,5 14,5

(III) 17,5 17,5 15,5 16,5

(Ζ) Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ.
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Πίνακας Α4

Προβολή ελλείμματος Κλάδου Συντάξεων ΙΚΑ (δισ.τρέχουσες τιμές) *

1
Έσοδα Εξοδα(1)

ίί
Αποτέλεσμα

• . ■ ί · · ■
Σαν % του ΑΕΠ Ο.Ε.(4)

1984 (ισοζ) | 111,1 162,8 -47,0 ΐ 1,2

1985 (υπολ) ί
ί

136,7 198,4 -61/7
1I
! 1,5 1,7

Σενάριο: (3) ί
1{ί!

Προβολή I II III I II III I II III

1986 159,3 156,5 160,6 I 250,7 -91,4 -94,2 -90,1 1,9 2,0 1,8 2,2

1987 185,6 180,7 188,7 297,4ί ' -118,8 -116,7 -108,7 2,0 2,1 1,9 2,4

1988 214,3 205,2 217,9 ί 343,4 -129,1 -138,2 -125,5 2,0 2,3 1,9 2,6

1989 247,6 234,9 253,9 ! 396,3 -148,7 -161,4 -•142,4 2,1 2,4 2,0 3,1

Σύνολο (τιμές 1985) -331.1 -350.8 321.9

(1) Συμπεριλαμβάνουν το 50% των δαπανών διοίκησης του 1985 (4,25 δισ)

(2) Υπολογίστηκε με πληθωρισμό 23%

(3) Διαφορετική πορεία ΑΕΠ: 1= "Μέσο", 11= "Απαισιόδοξο", 111= "Αισιόδοξο"
■Ελαστικότητα εισφορών = 1 * I :.· I ..

(4) Ελλείμματα που προκύπτουν από την Ο.Ε. σαν¡ποσοστό του ΑΕΠ. Σ'αυτήν την περίπτωση τσ ΑΕΠ υπολσγίστηκε 
με τις υποθέσεις της Ο.Ε. (σταθερό σε τιμές 1985) .

* Δεν περιλαμβάνει τόκους δανείων, ούτε τα έσοδα των ταμείων ΤΕΑΠ-ΕΤΕΑΜ
I
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Το βασικό συμπέρασμα επομένως, είναι ότι δεν υπάρχουν προοπτι
κές με ίωσης του ελλείμματος κυρίων συντάξεων του ΙΚΑ. Στην κα
λύτερη περίπτωση αυτό θα συγκροτηθεί γύρω στα 2% του ΑΕΠ, ποσο
στό υψηλότερο από το ήδη απαράδεκτο τωρινό 1.5%. Δεδομένου ότι 
οι δημογραφικές παράμετροι θα χειροτερεύσουν γρήγορα από το 
1990, η διαδικασία μιας ριζικής μεταρρύθμισης του συστήματος 
πρέπει να αρχίσει από τώρα.

1.2.2. Το Ολικό Λειτουργικό Έλλειμμα: ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ

Έ ν α  μεγάλο τμήμα του ελλείμματος κυρίας συντάξεως του 
ΙΚΑ καλύπτεται από τα ενσωματωμένα ταμεία επικουρικής ασφάλισης 
TEAM και ΕΤΕΑΜ. Τα πλεονάσματα αυτών -κάλυψαν το 33% του- ελλείμ
ματος κυρίας συντάξεως του ΙΚΑ το 1984 και 1985. Η έντονη πλεο- 
νασματικότητα των δύο ταμείων οφείλεται στο ότι συστάθηκαν 
μόλις το 1983 και έχουν μόνο 7194 συνταξιούχους σε σύνολο 
ασφαλισμένων 760.000. Από το 1987 και μετά, όμως, τα έξοδα θα 
αυξάνονται ραγδαία καθώς όλο και περισσότρροι ασφαλισμένοι 
φτάνουν το όριο των 1000. ημερών εργασίας.

Παρόλο που δεν είναι δυνατή η ακριβής προσέγγιση της πορείας 
των εξόδων, έγινε η υπόθεση ότι τα έξοδα θα αυξηθούν κατά 5 
ποσοστιαίες μονάδες των εσόδων το 1987 (φτάνοντας στο 12% των 
εσόδων), 6 το 1988 και 7 το 1989. Τα έσοδα αυξάνονται με τον 
"μέσο" (I) ρυθμό (1.2.1). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 
Α5. __ _______  ...__________ . __ ___  , , _______

Παρόλο που το ολικό λειτουργικό έλλειμμα στον πίνακα Α5 
μειώνεται, παραμένει γύρω στο 1,5% του ΑΕΠ ή και παραπάνω.
Έτσι ακόμα και άν συνυπολογίσουμε τα σχετικά ανομοιογενή 
ταμεία ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ με το κύριο κλάδο συντάξεων τοβασικό συμπέ
ρασμα δεν αλλάζει.
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Πίνακας Α5 •

ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ και το Ολικό Λειτουργικό Έλλειμμα συντάξεων

1986(1) 1987 1988 1989

ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ (δισ)

Έξοδα (2) 2,1 4,1 7,1 11,5

'Εσοδα 22,5 34,4 39,7 45,9

Πλεόνασμα 27,4 30,3· 32,6 34,4

Ολικό Λειτουργικό Έλλειμμα ΙΚΑ (3)

I -64,0 -88,5 -96,5 -116,1

II -66,8 -86,4 -105,6 -128,8

III -62,7 -78,4 -92,9 -109,8

Σαν % του ΑΕΠ

I 1,3 1,6 1,5 1,6

II 1/4 1,6 1,7 1,9

III 1,3 ' 1,4 1,4 1,5

• ........................  .............................-(1) Στοιχεία Προϋπολογισμού

<2) Έξοδα: 7% εσόδων του 1986, 12% το 1987, 18% το 1988 και 
25% το 1989

(3) Ελλείμματα κυρίας συντάξεως (πίνακας Α4) + Πλεόνασμα ΤΕΑΜ-ΕΤΕΑΜ
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1.3. Οι ανάγκες χρηματοδότησης του ΙΚΑ

Η χρηματοδότηση του ΙΚΑ με το σημερινό νομικό καθεστώς 
πρέπει να προβλέπει πέρα από την κάλυψη των λειτουργικών 
ελλειμμάτων και την εξόωληση δανείων που έχουν ήδη συνα(ρθεί.

Από το 1981 το ΙΚΑ δανείστηκε κεφάλαια αξίας 176.000 εκατ.
(Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και το τελευταίο δάνειο που συ- 
νάφθηκε τον Δεκέμβριο του 1985 ύψους 35.800 εκατ. του οποίου 
οι όροι δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί). Από το ποσό αυτό το 
ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 31.12.1985 ήταν 146.312 εκατ.

Τα δάνεια αυτά έχουν συναφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος 
τους, από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με επιτόκιο 18,5%.

Ο Πίνακας Α6 δείχνει την πιθανή εξέλιξη της εξυπηρέτησης 
και αποπληρωμής των δανείων. Υποτίθεται, δηλαδή, ότι τα 
μελλοντικά ελλείμματα θα καλυφθούν με τρόπο άλλο από τον 
δανεισμό*. Παρ'όλα αυτά, το έλλειμμα αυξάνεται αρχικά κατά 
60% (υπερβαίνοντας το 2,5% του ΑΕΠ). Η πτώση του πληθωρισμού 
θα αυξήσει το πραγματικό επιτόκιο και επομένως, θα επιβαρύνει 
την εξυπηρέτηση των δανείων *

* Αν το ΙΚΑ δανείζεται για'να καλύψει τα ελλείμματα που 
προέρχονται από προηγούμενο δανεισμό, τα ακαθάριστα ελ- 
λείμματά του θα αυξηθούν με γεωμετρική πρόοδο που τείνει 
στο άπειρο.
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Πίνακας Α6

Ανάγκες Χρηματοδότησης Συντάξεων ΙΚΑ (1)

1986 1987 1988

Εξόφληση δανείων 
(2) (δισ)

1989

33,4

Συνολική ανάγκη 
Χρηματοδότησης (δισ) ΐ3)

I 123,4 14 0/3“' ' Γ4 3 ,9 -149,5

II 126,2 138,2 153,0 162,2

III - - 122,1 130,2 __ 140,3 143,2

Σαν % του ΑΕΠ •

I 2,5 2,5 2,3 2,1

II 2,6 2,5 2,5 ΓΟ
III 2,5 2,3 2,2 2,0

Γ

(1) Εξόφληση δανείων που συνάφθησαν ως 31/12/3-985 
Σημειώσεις: (2) Προσωρινός υπολογισμός

(3.) Ολικό Λειτουργικό έλλειμμα (Πίνακας Α5) + Εξόφληση



2. Γενικές αρχ,ές και χαρακτήρας του Ελληνικού Συστήματος

2.1. Προορισμός και Λειτουργικότητα της Κοινωνικής Ασφάλισης

Για να αξιολογήσουμε ένα σύστημα ασφάλισης πρέπει να 
αποφασίσουμε ποιος είναι ο προορισμός του, τι είναι και 
τι κάνει. Θεωρητικά μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 
λειτουργικότητες, που μπορούν όμως να συνυπάρχουν.

2.1.1. Ασφάλιση ενάντια στη μακροζωία

(ί) Πλαίσιο:Σάν ασφάλιση το βασικό μέτρο που πρέπει
να χρησιμοποιούμε είναι ο ρυθμός ανταποδοτικότητας 

-- ------------ (-rate of return) , καθώς— και η σιγουριά στις αποδοχές-.

(ii) Μορφή: Συχνά τα συστήματα είναι σε επαγγελματική 
βάση. Αποδίδουν ένα ποσοστό των αποδοχών εργασίας 
χωρίς (ή με μεγάλο) maximum και δίδουν μικρές
(ή καθόλου) αυξήσεις για εξαρτώμενα μέλη της οικο- 
γένειας.

(iii) Κράτος: Το κράτος αναμειγνύεται σαν εγγυητής (όταν 
η βάση είναι επαγγελματική) ή διαχειριστής. Το 
τελευταίο ίσως να κρίνεται πιο αποτελεσματικό λόγω 
της μεγαλύτερης σιγουριάς και περιορισμού των 
προβλημάτων που δημιουργεί η κινητικότητα του εργα
τικού δυναμικού. Η χρηματοδότηση γίνεται με φόρο 
στο εισόδημα από εργασία (εισφορά)δεδομένου ότι 
αυτό είναι το εισόδημα που διακόπτεται όταν αποσύ- 
ρεται κάποιος από την δουλειά. Το κράτος δεν έχει 
άλλη ανάμειξη.

(iv) Διανεμητικότητα. Μπορεί να δικαιολογηθεί σε περιο
ρισμένο βαθμό με το σκεπτικό ότι κάποιος ασφαλίζεται 
και για το ενδεχόμενο να έχει χαμηλό εισόδημα.
Το σύστημα που εμφανίζει πιο έντονα-αυτά τα χα
ρακτηριστικά είναι το γερμανικό και σε μικρότερο
β οτ A l  I Λ  Τ / Λ  / Μ ΐ η / ~ > | · » / Λ Μ Ι 1 / Λ »

V-A, k j  μι/ w  f  c w  μ  v a . ν  υ  ·

2.1.2, Καταπολέμηση της φτώχειας. Το γήρας είναι μία από τις βα
σικότερες αιτίες της φτώχειας.
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(χ) Πλαίσιο: Η ασφάλιση είναι τμήμα της κοινωνικής πο
λιτικής. Στην σύνταξη πρέπει να προσθέσουμε άλλες 
παροχές (κατοικία, συνδρομή στα χαμηλά εισοσήματα, 
παροχές σε είδος στους ηλικιωμένους)για να δούμε 
κατά πόσον το εισόδημα των ηλικιωμένων βρίσκεται 
κάτω από ένα minimum εισόδημα (poverty line).

(ii) Μορφή: Ομοιόμορφη σύνταξη (demogrant) δίδεται σε 
όλους τους πολίτες, αδιάφορα από το ιστορικό εργασίας 
τους. (Αγγλία, Δανία, Ολλανδία). Το ποσό και η απο
νομή του μπορεί να βασίζεται στις οικονομικές δυ
νατότητες (means test), οπότε δεν υπάρχει αυτόματο

---δικαίωμα για σύνταξη-(Αυστραλία, συμπληρωματικό
πρόγραμμα στη Γαλλία).

(iii) Κράτος: Η σύνταξη αποδίδεται από το κράτος. Η χρη
ματοδότηση θα έπρεπε να προέρχεται από τα γενικά 
έσοδα (Δανία), αν και συχνά χρησιμοποιείται η 
εισφορά στην εργασία, με ταυτόχρονη επιχορήγηση 
του Κράτους (Αγγλία, Ολλανδία, Ιρλανδία).

(ίν) Διανεμητικότητα: Η διανεμητικότητα μπορεί να αυξηθεί 
με την απόδοση παροχών μόνο σ'αυτούς που έχουν 
ανάγκη (με means test). Τότε όμως δημιουργούνται 
προβλήματα τόσο κοινωνικά - λόγω εξομοίωσης με 
ελεημοσύνη - όσο και οικονομικά - λόγω υψηλών 
οριακών συντελεστών φορολογίας στα κάτώτατα όρια 
(αύξηση εισοδήματος συνεπάγεται μείωση αποδοχών).

2.1.3. Αποταμίευση. Αέγεται ότι με την έλλειψη κρατικού "κατα
ναγκασμού" δεν θα αποταμιευτούν αρκετά για να καλύψουν 
τις ανάγκες γήρατος.Σε μή ανεπτυγμένα χρηματοδοτικά 
συστήματος όπως το ελληνικό, ο προορισμός αυτός έχει 
μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τον έχει αποδώσει η 
διεθνής βιβλιογραφία.

(ϊ) - Πλαίσιο: Το χρηματοδοτικό σύστημα και οι πιθανότητες 
μακροχρόνιας αποταμίευσης(κυρίως ιδιωτικές ασφαλίσεις 
ζωής). Επειδή αντικαθιστούν αποταμιεύσεις, θα πρέπει 
να υπάρχει κάποιος βαθμός σιγουριάς για μελλοντικές 
συντάξεις, έτσι ώστε ο κάθε αποταμιευτής να είναι 
σε θέση να προνοήσει για συμπληρωματικές αποταμιεύσεις.
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(ii) Μορφή: 'Οπως στην ασφάλιση, (2.1.1. παραπάνω) βα
σίζεται. σε ποσοστό όλου του εισοδήματος (όχι μόνο 
εισόδημα από την εργασία).

(iii) Κράτος: Εμπλέκεται κυρίως γιατί μπορεί να εγγυηθεί 
καλύτερη ανταποδοτικότητα αποταμιεύσεων, δεδομένου 
ότι μπορεί να επωφεληθεί τόσο από την αύζηση του 
εθνικού εισοδήματος όσο και του εργατικού δυναμικού:
Με ένα διανεμητικό σύστημα χρηματοδότησης της ασφάλισης 
(pay-as-you go - βλ.πιο κάτω) η απόδοση δεν εζαρτάται 
από την σωστή επένδυση αποταμιεύσεων (όπως σ ’ένα 
κεφαλαιοποιητlko σύστημα χρηματοδότησης της ασφάλισης- 
funded system), αλλά από την φυσιολογική αύζηση 
εισφορών.

(iv) Διανεμητικότητα. Δικαιολογείται στην Ελλάδα σαν 
αντίβαρο στην μεγάλη επιδότηση επιτοκίου" που δίνεται 
στους πλουσιώτερους με την μη φορολογία του τόκου 
τραπεζικών καταθέσεων.

Στην πράζη τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης προσπαθούν 
να κάλύψουν και τις τρεις λειτουργίες.""Αυτό είτε γίνεται με 
τις διατάζεις που αυζάνουν την αποδοτικότητα των εισφορών 
χαμηλών εισοδημάτων (ΗΠΑ, Ελλάδα) ή με την ύπαρζη συμπλη
ρωματικών ταμείων (Αγγλία, όπου είναι οργανωμένα ανά 
επιχείρηση# Ολλανδία, Δανία) ή βοήθειας σ'αυτούς με 
μικρές συντάζεις, συχνά με means test (Γαλλία, Ιταλία).
Πάντως αυτό δεν εζαλείπει το γεγονός ότι τα συστήματα 
διαφόρων χωρών έχουν ζεχωριστές βασικές λειτουργίες.
Αυτή η πολλαπλότητα λειτουργιών είναι αιτία συγχύσεως 
στην δημόσια συζήτηση σε ότι αφορά τόσο τις συγκρίσεις 
μεταζύ χωρών όσο και τη χάραζη πολιτικής στην ίδια τη χώρα.

2.2. Ο ικονομικές επ ιπτώ,σε ι,ς

Η χρηματοδότηση της ασφάλισης μπορεί να γίνει 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα (funded) είτε με διανεμητικό 
σύστημα (pay as you go). Στην πρώτη περίπτωση εισφορές 
επενδύονται σε ένα κεφάλαιο του οποίου η απόδοση καθορίζει 
τις παροχές. Παρόλη την ιστορική του σημασία η εφαρμογή 
του τώρα είναι περιορισμένη (συμπληρωματικά ταμεία Αγγλίας
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και σε μικρότερο βαθμό , Γαλλίας) .Σε όλες σχεδόν τις 
χώρες εφαρμόζεται το διανεμητικό σύστημα, το οποίο ισο
δύναμε ί με μεταφορά πόριον από μια γενεά στην άλλη, 
διασπώντας έτσι την άμεση σύνδεση μεταξύ εισφορών και 
παροχών. 'Ετσι η αύξηση κόρων ενός δεδομένου συστήματος 
(που ισούται με την αύξηση πληθυσμού συν την αύξηση 
παραγωγικότητας) μπορεί να κατανεμηθεί με τρεις τρόπους 
που καθορίζουν και την πολιτική καθορισμού συντάξεων 
και εισφορών:

α) Οι συντάξεις παραμένουν στο ίδιο ύψος σε σταθερές τιμές 
___και μειώνονται οι εισφορές.
β) Οι εισφορές παραμένουν και αυξάνονται οι συντάξεις 
γ) Κάποιο ενδιάμεσο σύστημα π.χ. η σύνταξη καθορίζεται 

σαν σταθερό ποσοστό αποδοχών.

Σύνδεση συντάξεων με τιμές καταναλωτή ισοδύναμεί με την
επιλογή (α)* σύνδεση με μέσο εισόδημα ισοδυναμεί με/
την επιλογή (β).

Οι κύριες οικονομικές επιπτώσεις του διανεμητικού συστή
ματος είναι οι εξής:
- Μείωση της προσφοράς εργασίας, κυρίως των μεγαλυτέρων

σε ηλικία (πρόωρη συνταξιοδότηση). Δεδομένης της ανεργίας 
των νεώτερων αυτό ίσιος να είναι θετικό, αν και δημιουργεί 

— προβλήματα στην χρηματοδότηση.

- Μείωση της προσφοράς αποταμιεύσεων, στο ποσοστό που η 
ασφάλιση αντικαθιστά ιδιωτικές αποταμιεύσεις. Τα απο
τελέσματα των σχετικών μελετών (κυρίως στις ΗΙΙΑ) είναι 
διφορούμενα. Πάντως μια μεγάλη επέκταση ασφαλίσεως, 
ιδίως σε μή ανεπτυγμένα χρηματοδοτικά συστήματα, δεν 
θα άφηνε τις αποταμιεύσεις ανέπαφες.

- Ενίσχυση της ζήτησης - μέσω της μειωμένης ροπής προς 
αποταμίευση - των οικονομικά ασθενεστέρων.

Σε ότι αφορά το σύστημα εισφορών (Payroll tax) μπορούν 
να παρατηρηθούν τα εξής:

- Εισφορές Εργοδοτών: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι εργο
δότες βλέπουν την εισφορά σαν έμμεσο φόρο τον οποίο 
μεταθέτουν είτε σε χαμηλότερα ημερομίσθια είτε
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(πιθανώτερα) σε ψηλότερες τιμές του προϊόντος. 'Ετσι 
αλλάζουν οι σχετικές τιμές των εξαγωγών και το̂ ν εγχώριων 
προϊόντων μεταξύ τους (ανάλογα με το ποσοστό εργασίας 
στην προστιθέμενη ας ία) και δημιουργέίται σύγχυση για 
το ποιος πραγματικά πληρώνει τις εισφορές.

- Εισφορές Εργαζομένων: Ανάλογα με το αν θεωρούνται ασφα
λιστική εισφορά (άρα quid pro quo για σύνταξη) ή φόρος 
μπορούν και αυτές οι εισφορές να "περάσουν" - με την 
άσκηση συνδικαλιστικής πίεσης - στις τιμές.

2.3. Το Σύστημα στην Ελλάδα

2.3.1. Μια γενική εικόνα

Πίνακας Β1

Φορείς κοινωνικής ασφάλισης, 1983

Αριθ. 'Εξοδα 'Εσοδα Εισφορές Εισφορές Κρατική επιχο-
ασφαλισμ. Συν/χοι (δισ.) (δισ. ) Ασφαλισμ. εργοδοτών» ρήγηση και 
(000) — (000) . ...... —  - λοιπά έσοδα...

ΙΚΑ 1550,0 420,2 175,7 138,8 27,8 V.CO 3,1
ΤΕΒΕ 323,8 103,7 18,0 18,7 52,8 - 51,1
IJ’AE 112,5 15,6 14,5 15,2 71 ,9 - 33,0

* Σ Α 89,0 17,1 5,2 4 , Τ 54,8 - 2 3,9
ΤΣΑΥ '45,1 9,1 4,1 5,1 37,5 30,0 55,7
ΟΤΕ * 48,5 8,8 4,9 6,8 15,7 98,5 25,2

ΟΓΑ 1855,0 725,0 61 ,9 67,6 18,9 - 90,3

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού συστήματος ασφάλισης, 
όπως προκύπτουν από τον πίνακα Β1, είναι τα εξής:

- Το σύστημα δεσπόζεται από το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ. Τα άλλα ταμεία 
είναι κατά πολύ μικρότερα (υπάρχουν άλλα 27 ταμεία με 
μέσο όρο ασφαλισμένων 6823 και συνταξιούχων 2223 το έτος 
1983).
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- Ο ΟΓ'Λ διαφέρει ριζικά, γιατί είναι ουσιαστικά σύστημα 
καθολικής κάλυψης (άθηοηταηθ) που χρηματοδοτείται από 
γενικούς πόρους και δίνει ομοιόμορφες (και πολύ χαμηλό
τερες) παροχές.

- Τα μικρότερα ταμεία διαφέρουν ως προς τις εισφορές και 
τις παροχές, πράγμα που ίσως να δημιουργεί προβλήματα 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Υπάρχει η τάση 
ενσωμάτωσης των μικρών ταμείων στο ΙΚΛ όταν οι διαρθρω
τικές μεταβολές στην οικονομία προκαλούν χρηματοδοτικά 
προβλήματα-μεταβάλλοντας τη σχέση εργαζομένων/συνταξιούχων.

- Παρόλο που το σύστημα είναι κατ'αρχήν διανεμητικό, μερικά 
ταμεία είναι πλεονασματικά σε χρόνια βάση. Τα αποθέματά 
τους δανείζονται στο δημόσιο με χαμηλό επιτόκιο (Ν.1116).

2.3.2. Ο χαρακτήρας του ΙΚΑ

Το ΙΚΑ στην αρχική του μορφή ήταν ένα καθαρό σέιστημα 
ασφάλισης (όπως περιγράφεται στο 2.1.1) και αντιμετωπί
ζεται ακόμα κάτω από αυτό το πρίσμα τόσο από τους -έργα·.:- ..
ζομένους (που βλέπουν τη σύνταξη σαν ανταπόδοση των 
εισφορών τους) όσο και από το Κράτος. Η μοναδική πηγή 
εσόδων είναι ο αναλογικός φόρος στην εργασία, ενώ το 
ΙΚΑ αντιμετωπίζεται σαν αυτόνομη ασφαλιστική εταιρεία 
που υποχρεούται να καλύψει μόνη της το έλλειμμά της 
(με δανεισμό, αν χρειάζεται).

Μπορεί, όμως, να υποστηριχθεί ότι ο σημερινός χαρακτήρας 
του ΙΚΑ διαφέρει ριζικά από αυτή την εικόνα. Το πρώτο 
στοιχείο γι αυτή την αξιολόγηση είναι η πολύ έντονη 
"κοινωνική αλληλεγγύη" στον υπολογισμό της σύνταξης 
(μεγαλύτερος βαθμός αποδοτικότητας στα μικρότερα εισο
δήματα) . Το δεύτερο, και βασικώτερο, είναι η ίδια η 
ραγδαία αχ*>ξηση των συντάξεων τα τελευταία χρόνια:
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Πίνακας Β2

Εξέλιξη συντάξεων ΙΚΑ 1977-1985

1977 1980 1981 1982 1 983 1984 1985
1 1 1σύνταξη 1 'ΙΚΑ 4.094 8.950 12.050 17.544 20.940 25.658 32.199

μηνιαίοον αποδοχών 
ανικού εργάτη(2) 49,7 57,9 63,0 70,3 70,4 70,0

τα όρια σύνταξης 
>ς (3) 7.140 9.000 16.270 19.530 23.650 29.410

;αή^μχωσ οτα κατώ-
ρια στο σύνολο 
ον 46,4 68,0 .66,3 66,1 67,6

ιώσεις: (1) 'Ολες οι συντάξεις (αναπηρίας, γήρατος, θανάτου)
(2) Σε καταστήματα με περισσότερους από 10 εργάτες
(3) Τα όρι,α συντάξεως θανάτου είναι λίγο μικρότερα

ή: Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΕΣΥΕ Στατιστική επετηρίδα.

• ...... — .................................... - ...............................................................................  ................................................................................_________ _______________________________

Από τον πίνακα φαίνεται οτι:

(α) Οι συντάξεις αυξήθηκαν κατά πολύ σε σχέση με την εργασία από 
το 1982, φτάνοντας το 70% του βιομηχανικού μισθού (ποσοστό 
ψηλό διεθνώς).

(β) Οι περισσότερες συντάξεις είναι μικρές (μικρή διαφορά μέσης 
από κατώτατη σύνταξη).

(γ)'Ενα πολύ μεγάλο ποσοστό (67%) παίρνει την κατώτατη σύνταξη.
(Το ποσοστό νέων συνταξιούχων που παίρνουν την κατώτατη 
σύνταξη θα είναι πιο μικρό, αν και το (β) σημαίνει ότι σύνθεση 
αυτής της ομάδας συνταξιούχοον αξίζει περισσότερη μελέτη).

Από το τελευταίο σημείο προκύπτει ότι το σύστημα συνδέει μεν~ τις 
εισφορές με το εισόδημα, αλλά αποδίδει στην πλειοψηφία σταθερό 
ποσό. Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να δικαιολογηθεί αυτό σαν 
ασφάλιση και μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο σαν σύστημα κοινωνικών
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παροχών. Αν είναι έτσι έπονται αμέσως μερικά συμπεράσματα:

- Η αποκλειστική χρηματοδότηση με φόρο στην εργασία δικαιο
λογείται μόνο επειδή θα ήταν άδικο όλος ο πληθυσμός να 
πληρώνει τις συντάξεις ενός τμήματος. Το σχετικό μέγεθος 
του ΙΚΑ και η πρακτική σε άλλα ταμεία δικαιώνουν κάπως 
την προσφυγή στα γενικά έσοδα.

- Η έννοια του "ελλείμματος" δεν έχει περιεχόμενο. Τίθεται 
απλώς ένα δημοσιονομικό πρόβλημα χρηματοδότησης δεδομένων 
εξόδων. Αυτό αναγνωρίζεται από τις χώρες όπου επιχορη
γείται το σύστημα από την κυβέρνηση για κάλυψη εσόδων (Γερμα
νία, Ιρλανδία, Αγγλία) χωρίς δανεισμό και χρέωση τόκου.

- Οι συντάξεις θα έπρεπε να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με 
άλλες κοινωνικές παροχές προς τους ηλικιωμένους.

2.4.Διεθνείς συγκρίσεις

Αρκετά έχουν λεχθεί για να δούμε ότι οι διεθνείς συγκρίσεις 
είναι ακόμη πιο επικίνδυνες από συνήθως. Πάντως μερικοί 
πίνακες αξίζει να παρατεθούν.

Πίνακας Β3—·" ---- - '' <

Συντάξεις στην ΕΟΚ, 1975 και 1980

Σαν % του ΑΕΠ Σαν % άλλων 
παροχών

κο ινωνικών

1975 1980 1975 1980

Ελλάδα 4,8 5,7 44,9 42,5
Γαλλ ία 8,4 11,5 34,8 40,8
Γερμαν ία 12,9 12,4 39,5 40,4
Ιταλία 10,4 1 1 ,8 39,9 44,1
Ην.Βασΐλειο 6,3 6,7 28,2 30,2
Βέλγ ιο 8,0 9,1 23,3 2 3,8

Πηγή: OECD Social Statistics
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Τα στοιχεία του πίνακα Β3 δείχνουν ότι η Ελλάδα ξοδεύει το 
1980 σαφώς κατώτερο ποσοστό σε συντάξεις από τις άλλες χώρες. 
Ακολούθησε όμως η μεγάλη αύξηση συντάξεων του 1982.
(Βλ.πίνακα Β2). Παρόλο που δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία 
για αργότερα, το 1983 το ποσοστό συντάξεων φορέων Υπ.Κοιν. 
Ασφαλίσεων στο ΑΕΠ ήταν 7,9%, ενώ το 1984 8.6% (το 1980 
ήταν 5.3%). Το ποσοστό του ΑΕΠ που καλύπτεται από αυτούς 
τους φορείς αυξήθηκε κατά 60% μέσα σε 4 χρόνια.
Αν πάρουμε υπόψη το μικρότερο ποσοστό ηλικιωμένων στην Ελλάδα, 
διαφορά πάνω του 1% από τις περισσότερες χώρες -(πίνακας Α3) - 
καθώς και τη διαφορετική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας- 
μεγαλύτερος τομέας μη μισθωτών, .ιδιαίτερα στην γεωργία- 
θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η σημερινή κά
λυψη για συντάξεις είναι περίπου ανάλογη αν όχι μεγαλύτερη 
με την κάλυψη στην Δ.Ευρώπη. (Η κάλυψη συγκεκριμένων ομάδων 
εξαρτάται βέβαια και από την κατανομή του ποσού αυτού που, 
όπιος είδαμε στον Πίνακα Β1 είναι άνιση) .

Είναι επίσης χρήσιμο να παρατεθούν διεθνή στοιχεία για 
το ύψος ασφαλιστικών εισφορών. Ο πίνακας Β4 παραθέτει τις 
ολικές εισφορές που, στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν τις 
εισφορές για ασθένεια, ανεργία, στράτευση κλπ.



23

Πίνακας Β4

'Υψος ασφαλιστικών εισφορών το 1981 \ λ,Όν-'· ;

Εισφορά Εισφορά Συνολικό
εργοδότη εργαζομένιον - Ασφάλιστρο

Ελλάδα :

Σύνταξη 9,50 4,75 14,25
Ολ ική 25,15 15,45 40,60

Γαλλ ία 37,41 11,14 48,55

Γερμαν ία 16,62Ί ο ξ I «3 - 6 4 , / ο

Ην.Βασίλειο 13,70 7,75 21 ,45

Ολλανδία 29,22 25,63 54,85

Βέλγ ιο 26,12 10,10 36,92

ΗΠΑ 11,45 6,65 18,10

Όπως φαίνεται στον-Πίνακα, η -εργοδοτ ική εισφορά είναι σχετικά__
υψηλή στην Ελλάδα (μικρότερη μόνο από τη Γαλλία, και την Ολλανδία) 
με αποτέλεσμα το συνολικό ασφάλιστρο να βρίσκεται και αυτό σε 
σχετικά υψηλά επίπεδα.
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3. Μεταρρυθμίσεις του συστήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν περιλαμβάνουν μέτρα 
μεσοπρόθεσμης πολιτικής με στόχο την κάλυψη του ελλείμματος 
καθώς και πιό ριζικές αλλαγές του συστήματος (Εθνικό Σύστημα 
Ασφάλισης).

3.1 Μεσοπρόθεσμες Ρυθμίσεις - Χρηματοδότηση

Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν μεσοπρόθεσμα για την κάλυψη 
του ελλείμματος του κλάδου συντάξεων του ΙΚΛ περιλαμβάνουν 
μέτρα σωστότερης διαχείρισης μέσα· στο υφιστάμενο θεσμικό και 
οργανωτικό πλαίσιο* μέτρα θεσμικού - εξυγιαντικόύ χαρακτήρα ’ 
και μέτρα για την εξασφάλιση προσθέτων εσόδων.

Στην πρώτη κατηγορία βασικότερο είναι η πάταξη της εισφορο- 
διαφυγής, που το ΙΚΑ το θέτει σε 10 δισ το 1986 (γύρω στο 7% 
των εσόδων συντάξεων του 1985). Το ποσό αυτό δεν δικαιολογεί
ται παραπέρα, ενώ το μέγεθός του σημαίνει ότι η συμπίεση φορο
διαφυγής ίσως να έχει οικονομικές συνέπειες πάνω στη βιωσιμό
τητα ορισμένων επιχειρήσεων. Η εισωοροδιαφυγή ενδέχεται, να 
οφείλεται, σε κάποιο βαθμό και στο ύψος της κατώτατης σύνταξης, 
που περιορίζει την ανταποδοτικότητα παραπέρα εισφορών μόλις 
συμπληρωθούν τα minimum ημερομίσθια για ασφάλιση. Πρόσθετα 
μέτρα διαχειριστικού χαρακτήρα είναι η καλύτερη διοικητική 
οργάνωση του ΙΚΑ (μηχανογράφηση) καθώς και η αξιοποίηση της. 
■ακίνητης περουσίας του Ιδρύματος. Εκτιμήσεις της περιουσίας 
αυτής υπάρχουν μόνο σε τιμή κόστους. Το 1984 η αξία (τιμή 
κόστους) ακινήτων ήταν 1.367 εκ. ενώ η αξία το:>ν χρεωγράωων 
890 εκ. Ά ρ α  ένα πρώτο βήμα πρέπει να είναι η καταμέτρηση και 
τιμολόγησή τους (έστω και χονδρικά).

Σε ότι αφορά τη δεύτερη κατηγορία μέτρων η υφυπουργός Κοι
νωνικής Ασφάλισης αναφέρει τα εξής στο σημείωμά της:

Αντιιιετώπιση υπερασφάλίσης

- Ασφάλιση σε περΐυοόιερούς V A»Ι Ο ίς για την ίδια εργασία

- Ποσό σύνταξης πάνω από 100% των αποδοχών

- Συντάξεις θανάτου* συνυπολογισμός σύνταξης επιζώντος.
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Αντ ι με τώπ ι ση υπασφάλ ι ση g . Χαμηλό όριο για θεμελίωση συνταξιο- 
δοτικού δικαιώματος (4050 ημερομίσθια - 13 χρόνων) που οδηγεί 
σε καταχρήσεις ή πρόωρη συνταξιοδότηση. Εδώ, θα μπορούσαμε 
να προσθέσουμε και τον πολύ ελαστικό ορισμό της "αναπηρίας" 
που οδηγεί και αυτός σε "πρόωρη" χορήγηση σύνταξης.

Ρύθμιση διαδοχικής α.σωάλίσης . (Επισημαίνεται, όμως,ότι η 
απλοποίηση που επιτεύχθηκε ως τώρα αύξησε το κόστος.)

Στα μέτρα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και τα εξής:

Υπολογισμός σύνταξης με βάση τα δύο τελευταία χρόνια εργασίας 
Αυτό είναι άδικο για τους ημερομίσθιους εργάτες (οι ψηλό
τερες αποδοχές τους είναι νοορίτερα) και πολλές φορές δί
νονται τεχνητές αυξήσεις για να αυξηθεί η σύνταξη. Μπορούμε 
ή να επεκτείνουμε τον χρόνο (π.χ. 1 0 χρόνια) ή να βασίζε
ται σε όλες τις αποδοχές (σεσταθερεή τιμές).

Εξαίρεση αύξησης των εμμεόων φόρων από τον τιμαριθμικό 
δείκτη της ΑΤΑ, όπως γίνεται με τον εισαγόμενο πληθωρισμό. 
(Λυτό έχει εφαρμοστεί για. τις συντάξεις στη Σουηδία).

Αύξηση του plafond του μισθού για σύνταξη. Αυτό θα αυξήσει 
άμεσα τις εισφορές και τις παροχές μόνο σταδιακά, ενώ θα 
περιορίσει τον βαθμό αντίστροφης διανεμητικότητας (regre- 
ssivity) των εισφορών. .

Θέσπιση κινήτρων για έγκαιρη πληρωμή των εισφορών (π.χ. 
υψηλά επιτόκια).

Είναι άγνωστο κατά πόσο αυτά τα μέτρα, όταν εφαρμοστούν, 
θα μειώσουν το έλλειμμα του ΙΚΑ. Κατά συνέπεια η κάλυψη 
του ελλείμματος θα απαιτήσει αύξηση της χρηματοδότησης.
Λογιστικά μπορούν να βρεθούν πόροι με την ανακατανομή πόρων 
από πλεονασματικούς φορείς (ΟΕΚ, ΟΑΕΔ, κλπ.) που θα βελτιώ
σει τη "βιτρίνα" του συστήματος. Όμως, αυτό δεν θα λύσει 
το πρόβλημα για το δημόσιο τομέα σαν σύνολο.

Αν δούμε το ΙΚΑ σαν σύστημα κοινωνικών παροχών (βλ.παρα
πάνω 2 .1 .2 ) η λύση του δανεισμού για χρηματοδότηση συντάξεων 
στερείται λογικής. Ά ρ α  οι αναγκαίοι πόροι πρέπει να βρεθούν 
από τη φορολογία. Τίθεται λοιπόν, το ερώτημα αν θα έπρεπε
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να αυξηθούν οι ίδιοι πόροι του ΙΚΑ με υποθηκευμένους φόρους 
ή να δίνεται μιά ad hoc κρατική επιχορήγηση. Το πρώτο 
(υποθηκευμένοι φόροι) μπορεί να θεωρηθεί περιττό: το σύνολο 
των συντάξεων καθορίζεται είτε από την πλευρά εξόδιον είτε 
εσόδων, όχι όμως και από τα δύο. Η υποθήκευση φόρων μπορεί 
να οδηγήσει σε δημιουργία αθέμιτων πλεονασμάτων/ελλειμμάτων 
με το αντίστοιχο πολιτικό κόστος. Σ'αυτό μπορούμε να αντί- 
παραθέσουμε δύο επιχειρήματα.

(α) Το ποσό που χρειάζεται είναι κάθε άλλο από οριακό
και προϋποθέτει σημαντική αύξηση φορολογίας. Έτσι, και 
στην περίπτωση που δεν υποθηκεύονται φόροι, θα πρέπει 
να ξέρουμε από που θα προέλθουν οι συμπληρωματικοί 
πόροι.

((3) Υποθήκευση τμήματος τουλάχιστον των συμπληριοματικών 
πόρων (κατωτέρων, όμως, του μακροχρόνιου ελλείμματος) 
θα έδινε στους ασφαλισμένους μια ιδέα από που "έρχονται 
τα λεφτά" και θα καθιστούσε την αύξηση της φορολογίας 
πολιτικά ευκολότερη.

Οι πρόσθετοι πόροι μπορούν να εξασφαλιστούν με τους εξής 
τρόπους:

(α) V-έσω του τακτικού προϋπολογισμού.
Δύο επιχειρήματα μπορούν να δοθούν:

___ (ι) -Στο. βαθμό που το έλλειμμα οφείλεται στην ύφεση,μια
παροδική εισφορά θα παίξει τον ρόλο του αποθέματος 
που θα έπρεπε να είχε το ΙΚΑ.

(ιι) Επειδή το ΙΚΑ ασκεί κοινωνική πολιτική, δικαιούται 
επιχορήγηση.

(β) Αύξηση_εισωορών Παρόλο που η ύπαρξη εισφοράς είναι
απαραίτητη για την διατήρηση της ασφαλιστικής μ,ορφής του 
συστήματος- στην οποία βασίζεται η γενική αποδοχή του- 
λίγα επιχειρήματα υπάρχουν για αύξηση: Η εισφορά θα αυ
ξήσει τις τιμές, τόσο των εξαγωγο'ίν, όσο και των βιομη
χανικών σε σχέση με άλλα προϊόντα, είναι κοινωνικά άδικη, 
θα αυξήσει την εισφοροδιαφυγή και ίσως αυξήσει και την 
ανεργ ία.
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Η θέσπιση του ΕΣΥ ίσως να"ελευθερώσε ι" ένα τμήμα της εισφο- 
ράς (για ασθένεια), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στι£ συντά
ξεις. Όμως αυτό μεταθέτει το πρόβλημα στη χρηματοδότηση του 
ΕΣΥ. Δεδομένων των επιπτώσεων το̂ ν εισωορών (βλ. παραπάνω) ίσως 
να ήταν ευκαιρία να μειωθεί το ποσοστό ολικής εισφοράς.

(γ) Προσαύξηση_τελων_χα0 τοσή]αου Αυτή η πρόταση που προέρχεται από 
.τη Ο.Ε. δεν έχει σχεδόν τίποτε υπέρ αυτής. II επίπτωσή της 
θα είναι σχεδόν τυχαία, ενώ και εδώ θα έχουμε επιπτώσεις στις 
εξαγωγές.

(δ) Φόρος_προστιθέμενης_αξίας(από το 1987). Με το φόρο αυτό ολόκλη
ρος ο πληθυσμός πληρώνει για το ΙΚΑ (προετοιμάζοντας έτσι τη 
χρηματοδότηση του εθνικού συστήματος. ασφάλίσης;), συμπεριλαμβανο 
μένων και των συνταξιούχων. Δεν μεταφέρεται στις εξαγωγές, αντί
θετα, όμως, υποχρεώνει και ξένους να συνεισφέρουν στην Ελληνική 
Κοιν. ασφάλιση (μέσω της φορολόγησης εισαγομένων ειδών). Η 
αντίστροφη προοδευτικότητά του μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστα
θμίζεται από την προοδευτικότητά των παροχών. Έχει όμως τις 
γνωστές επιπτώσεις στην αύξηση του πληθωρισμού.

(ε) Φόρος εισοδήματος. Το θεωρητικό πλεονέκτημα της προοδευτικότητας 
αντισταθμίζεται από την ύπαρξη φοροδιαφυγής έτσι ώστε να είναι 
ουσιαστικά φόρος στην εργασία, οπότε προσκρούει σε πολλά από 
τα προβλήματα του (β).
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3.2. Μακροπρόθεσμα Μέτρα: Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης

Ο προγραμματισμός οποιασδήποτε μακρόχρονης λύσης θα πρέπει 
να λάβει υπόψη τις προοπτικές γήρανσης του πληθυσμού, που 
σημαίνουν ότι ένα καθαρά διανεμητικό σύστημα ( pay as you go) 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από όλο και χαμηλότερους ρυθμούς 
απόδοσης στις εισφορές (χαμηλότερες συντάξεις) της σημερινής 
γενεάς εργαζομένων,ή αντίστροφα, υψηλότερες εισφορές των 
εργαζομένων της επόμενης δεκαετίας. Το κλίμα για μια ποσοτική 
αύξηση της κοινωνικής ασφάλισης δεν θα είναι καθόλου ευνοϊκό.

Το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης (ΕΣΑ) θα είναι ένα σύστημα,όπως 
ο σημερινός ΟΓΑ, καθολικής κάλυψης. Όπως στην Αγγλία, όλοι 
ανεξάρτητα εισφορών δικαιούνται ομοιόμορφης σύνταξης. Το 
βασικό πρόβλημα ενός τέτοιου συστήματος αςοορά τον καθορισμό 
του ύψους της σύνταξης. Μια σύνταξη που θα επαρκεί να καλύψει 
τις ανάγκες όλων θα χρειαστεί σημαντική αύξηση των γενικών πόρων 
που κατευθύνονταμ στην κοινωνική ασφάλιση. Μικρότεροι ολικοί 
πόροι θα οδηγήσουν σε πολύ χαμηλή σύνταξη (όπως π.χ. στην 
περίπτωση τδυ ΟΓΑ που προϋποθέτει ύπαρξη συμπληρωματικού 
εισοδήματος).

Όπως είδαμε το ΙΚΑ, όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρό
νια, πλησιάζει κατά μεγάλο βαθμό το σχέδιο του ΕΣΑ (ομοιόμορφες 
παροχές). Το χρηματοδοτικό πρόβλημα συνίσταται στην επέκταση 
του συστήματος έξω από το ΙΚΑ (κυρίως σ'αυτούς που είναι τώρα 
~στον“ΌΓΑ) ~~Αυτό το δέχονται κα παράγοντες-του Υπ.Κοιν.Λσφ. 
(σημείωμα Ζερβού) υποστηρίζοντας ότι το επιθυμητό ύψος του 
40% του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (ό >ιατώ- 
τατη σύνταξη του ΙΚΑ είναι τώρα 72%) και. το 2/3 αυτού του ποσού 
για αγρότες δεν είναι βραχυπρόθεσμα εωικτά.

Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί -με την εγκατάλειψη της καθο- 
λικότητας και.επιλογή κατηγοριών ατόμων που έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη. Το ύψος της σύνταξης μπορεί να είναι χαμηλότερα και 
να δίνονται π.χ. επιδόματα στέγης (οι ανάγκες σε χρήμα ενοικια
στών και ιδιοκατοικούντων είναι πολύ διαφορετικές), ασθένειας 
κλπ. Στο ίδιο πνεύμα μπορούν να διαφοροποιηθούν οι συντάξεις 
ανάλογα με το ύψος τιμών σε περιοχές της χώρας (πχ. υψηλότερες 
στην Αθήνα) ή πιό ριζικά να εξαρτηθούν οι παροχές από το'ύψος

· · / .
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άλλων εισοδημάτων, οικογενειακών υποχρεώσεων κλπ. (means test). 
Αυτό, όμως, ίσως να δημιουργήσει προβλήματα στους δικαιούχους 
και πολύ υψηλότερο διοικητικό κόστος. Πάντως το όλο θέμα 
του ύψους της σύνταξης πρέπει να εξεταοθεί στα πλαίσια της 
γενικής κοινωνικής πολιτικής. Για παράδειγμα, μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι οι κοινωνικές παροχές, στρέφονται κατά 
υπερβολικό βάθμό ειδικά στους ηλικιωμένους σε βάρος, πιθανώς, 
άλλων αιτίων της φτώχειας (εκτός από το γήρας).

Το συνταξιοδοτικό σύστημα στο οποίο φαίνεται να κατατείνει 
η ανάλυση που προηγήθηκε χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη μιας 
σχετικής μικρής κάλυψης όλου του πληθυσμού (όπως στον ΟΓΑ), 
μαζί με ένα παράλληλο καθεστώς ασφάλισης που συνδέεται με τις 
αποδοχές και στην εργασία (όπως στο ΙΚΑ) , δηλαδή μαί απλή 
επέκτασή του παρόντος συστήματος. Η βασική σύνταξη θα μπο
ρούσε να χρηματοδοτηθεί με γενικά έσοδα (ΦΠΑ), ενώ η συμπλη
ρωματική με ασφαλιστικές εισφορές. 'Ετσι θα δημιουργηθεί 
ένα two - tier system παρόμοιο με αυτό της Ολλανδίας ή της 
Λανίας. Η μια βαθμίδα θα είναι κατ'εξοχήν υπεύθυνη για την 
κοινωνική πρόνοια και ή άλλη για την ασφάλιση. Κύριο πλεο
νέκτημά του είναι η δυνατότητα εκλογίκευσης της σημερινής 
κατάστασης και η διόρθωση δυσλειτουργιών. Ειδικότερα μπορούν 
να αναφερθούν τα εξής:

Περιορισμός συντάξεων λόγω θανάτου και αναπηρίας

Αύξηση του minimum χρόνου ασφάλισης και-αποθάρρυνση της_ _ 
πρόωρης αποχώρησης από την εργασία.

Περιορισμός την αντικινήτρων που υπάρχουν λόγω του μηχα
νισμού της κατώτατης σύνταξης . Οι συμπληρωματικές συντά
ξεις θα αποδίδουν πάντοτε κάτι παραπάνιο με την αύξηση των 
αποδοχών.

Η θέσπιση Ασφαλιστικών μονάδων στην εργασιακή σύνταξη - 
έτσι η σύνταξη θα εξαρτάται από όλες τις αποδοχές και 
όχι μόνο αυτές των τελευταίων 2 χρόνων.

Παροχή κινήτρων για μείωση του αριθμού ξεχωριστών φορέων 

Δημιουργία περιθωρίων για μείωση του ποσοστοι; των εισφορών.



Σαν συμπέρασμα, το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης μπορεί να μας 
δώσει την ευκαιρία όχι μόνο για μια,βελτίωση της θέσης των 
ηλικιωμένων αλλά και για γενικότερα οφέλη στην οικονομία 
με την άρση των αδυναμιών του σημερινού συστήματος. Πολλά 
εξαρτώνται, όμως από τις λύσεις που θα δοθούν στα ειδικά 
προβλήματα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά:

Το ύψος της βασικής σύνταξης και την καθόλικότητα του 
συστήματος

Το βαθμό διανεμητικότητας

- Τη χρηματοδότηση · ·

- Τις εργασιακές συντάξεις

- Την μεταβατική περίοδο.

Πλάτων Τήνιος


