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ΠΕΡΙΛΗΦΗ
Η παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ
ζπληειεζηεί ζηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα ηεο Ειιάδαο θαη Ιηαιίαο από ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη ζήκεξα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε επίπεδν δνκηθώλ θαη
ιεηηνπξγηθώλ αιιαγώλ θαη νηθνλνκηθνθνηλσληθώλ παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ. Η
θνηλή αθεηεξία ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ δύν ρσξώλ, σο πξνο ηα εγγελή
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο θνηλέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, απνηέιεζαλ
θξηηήξην γηα ηελ επηινγή σο εξεπλεηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ηνπ
ηζηνξηθνύ ησλ κεηαξξπζκίζεώλ ηνπο ζε ζπγθξηηηθό επίπεδν. Μεζνδνινγηθά, ε εξγαζία
ζηεξίρηεθε ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ από πξσηνγελείο θαη
βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, κε ζθνπό λα πξνζδώζεη ζην πεξηερόκελό ηεο ηόζν ην αλαγθαίν
ηζηνξηθό, ζεσξεηηθό, ελλνηνινγηθό θαη λνκνζεηηθό ππόβαζξν, όζν θαη ηα απαηηνύκελα
εκπεηξηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία, γηα ηελ εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθώλ ηεο δεηεκάησλ αλά
ρώξα. Σηελ πεξίπησζε ηεο Ειιάδαο, νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο κέρξη ην 2010
ππήξμαλ ρακειήο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη βξαρππξόζεζκεο πξννπηηθήο, ελώ ε
πξόζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία απνηέιεζαλ ηελ αλαγθαία εμσηεξηθή ώζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
ξηδηθόηεξεο κεηαξξύζκηζεο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε ηεο Ιηαιίαο,
νη πιένλ θαηλνηόκεο δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο είραλ ήδε πινπνηεζεί από
ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα ηε καθξνπξόζεζκε βησζηκόηεηά ηνπ. Η
ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνύ ησλ δύν ρσξώλ επηβεβαηώλεη ηελ ππόζεζε ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο, γηα ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ησλ παξαδνζηαθώλ επηιεθηηθώλ
ζρέζεσλ ησλ πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξώλησλ θαη ζηηο δύν ρώξεο, ζηε δηακόξθσζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πινπνηνύκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ταπηόρξνλα, ε ζπγθξηηηθή
πξνζέγγηζε επηβεβαηώλεη ηελ απώιεηα ηνπ παξαδνζηαθνύ απηνύ ξόινπ ησλ ζρέζεσλ
ησλ πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξώλησλ θαη ζηηο δύν ρώξεο, έλαληη ησλ
δεκνζηνλνκηθώλ θαη καθξννηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ δηακόξθσζε ζηηο εζληθέο ηνπο
νηθνλνκίεο ε πξόζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε.
Λέξειρ-κλειδιά: ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα, ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξύζκηζε, ρώξεο
λόηηαο Επξώπεο, Ειιάδα, Ιηαιία
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ABSTRACT

The present paper examines the reform legislative measures that have been
implemented in the pension systems of Greece and Italy, from the early 1990s until
today and their effects with respect to the structural and functional features of the
systems and their socioeconomic parameters. The common starting point of the pension
systems of the two countries, as far as their inherent characteristics and their common
challenges are concerned, was the criterion for the determination of the reform record in
the two countries in comparative level, as the research subject of the present paper.
Methodologically, the paper was based on the collection and processing of data from
primary and bibliographical sources, in order to give to its content both the necessary
historical, theoretical, conceptual and legislative background and the necessary
empirical and quantitative data for the examination of its research issues for each
country. In the case of Greece, the legislative interventions until 2010 were of low
efficiency and short-term perspective, while the recent financial and economic crisis
and its impact on the Greek economy constituted the necessary external stimulus for the
implementation of the most radical reform in the history of the system. In the case of
Italy, the most path-breaking structural reforms had already been implemented in the
1990s, laying the foundations for the long-term sustainability of the system. The
comparative analysis of the reform record of the two countries confirms the hypothesis
of this paper, for the decisive effect of the traditional selective relations of the social and
political actors in both countries in shaping the content of the implemented reforms. At
the same time, the comparative analysis confirms the loss of this traditional role of the
relations of the social and political actors in both countries towards the fiscal and
macroeconomic conditions that the recent financial and economic crisis established in
their national economies.

Keywords: pension systems, pension reform, Southern European countries, Greece,
Italy
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απνηειεί ηελ θπξηφηεξε έθθξαζε ηνπ θξάηνπο
επεκεξίαο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν ζηε ζχγρξνλε κνξθή
ηνπ, απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα1. Οη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο
ζηηγκαηίζηεθαλ απφ ηελ έθξεμε ηεο εθβηνκεράληζεο, πνπ θνξπθψζεθε ζηα κέζα ηνπ
19νπ αηψλα θαη εληνπίζηεθε πξσηίζησο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη, αθνινχζσο, ζηελ
Γεξκαλία. Οη άζρεκεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πνπ επηθξαηνχζαλ ζηα
εξγνζηάζηα ησλ κεγαινππφιεσλ, θαζψο θαη ε εμαζιίσζε πνπ ηαιάληδε ην εξγαηηθφ
δπλακηθφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζηηθνπνίεζε, νδήγεζαλ ζηελ νξγάλσζε ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ ζπλδηθάησλ. Πξνβιήκαηα, φπσο νη ινηκψδεηο αζζέλεηεο, ηα
ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη ε ζηέγαζε αλαδεηθλχνληαλ ζηα
βαζηθφηεξα θνηλσληθά δεηήκαηα, πνπ έρξεδαλ άκεζεο θαη επηηαθηηθήο αληηκεηψπηζεο.
Τπφ ηνλ θφβν λα μεζπάζνπλ ιατθέο καδηθέο εμεγέξζεηο, ην Κξάηνο αλέιαβε ην ίδην ηελ
θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ απηψλ θηλδχλσλ, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα ηνπ ζπζηήκαηνο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πνιηηηθήο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο αληηκεηψπηζεο
ησλ θνηλσληθψλ θηλδχλσλ2.
Έλαληη απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δχν δηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο αλαπηχρζεθαλ ζηνπο
θφιπνπο ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Ζ αληίδξαζε ηεο Γεξκαλίαο θαζνξίζηεθε απφ ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαγθειάξηνπ Μπίζκαξθ, ν νπνίνο έζεζε ηελ θάιπςε ησλ
θνηλσληθψλ θηλδχλσλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο. χκθσλα κε ην γεξκαληθφ
αζθαιηζηηθφ πξφηππν, ε θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη αλαγθαίν ζπκπιήξσκα ηεο ζρέζεο
απαζρφιεζεο θαη απνβιέπεη ζηελ αλαπιήξσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ή αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία. Σν γλσζηφ σο
κπηζκαξθηαλφ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο αλαθέξεηαη ζε άηνκα πνπ είλαη κέιε
κηαο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ εηζθνξέο πνπ
θαηαβάιινληαη ζε ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ ηακείν. ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα
πνπ εληάζζνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξφηππν, νη ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο
ζπλδένληαη κε ηηο απνδνρέο (αληαπνδνηηθφηεηα), ζέηνληαο ζπλήζσο αλψηαηα φξηα, ελψ
ηα ζπζηήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ πςειφ βαζκφ αιιειεγγχεο. Απφ ηελ
1

Βι.: ηαζηλνπνχινπ Ο. (2006) Κπάηορ Ππόνοιαρ. Ιζηοπική Δξέλιξη-Σύγσπονερ Θευπηηικέρ
Πποζεγγίζειρ. Αζήλα: Gutenberg,ζει. 42-58
2
Βι. αλαιπηηθά: Ewald F. (2000) Ιζηοπία ηος Κπάηοςρ Ππόνοιαρ, Αζήλα: Gutenberg, ζει. 64-286
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άιιε πιεπξά, ε αληίδξαζε ηνπ αγγινζαμσληθνχ θφζκνπ (Μ. Βξεηαλία, Ηξιαλδία,
Απζηξαιία θαη θάπνηεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο) απεηθνλίδεηαη ζηελ Έθζεζε ηνπ
Μπέβεξηηδ ην 19423. χκθσλα κε ην ππφδεηγκα Μπέβεξηηδ, ε θνηλσληθή αζθάιεηα
πινπνηείηαη απφ έλα ζχζηεκα θαζνιηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ ή απφ γεληθά
ζπζηήκαηα, πνπ θαιχπηνπλ φινπο ηνπο πνιίηεο έλαληη αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ θαη
παξέρνπλ νκνηφκνξθεο παξνρέο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα γεληθά θνξνινγηθά
έζνδα. Σν ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιεηαο δελ είλαη αληαπνδνηηθφ θαη δελ ζπλδέεηαη κε
ην κηζζφ, αιιά κε ηηο βαζηθέο αλάγθεο θαη νη παξνρέο απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε
ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ δηαβίσζεο. ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην
ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηηθφ πξφηππν, θαηαβάιιεηαη κία εζληθή κε αληαπνδνηηθή
ζχληαμε, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θάιπςεο ηεο θηψρεηαο θαη ζπλνδεχεηαη
απφ ηδησηηθά ή ζπιινγηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε.
πγθξίλνληαο ηα δχν θνηλσληθναζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα, σο πξνο ηελ αζθαιηζηηθή
θάιπςε ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, ην γεξκαληθφ πξφηππν
απνβιέπεη ζηελ θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηά επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο θαη
νλνκάδεηαη επαγγεικαηηθφ, ελψ ην βξεηαληθφ πξφηππν απνβιέπεη ζηελ θάιπςε φινπ
ηνπ πιεζπζκνχ θαη νλνκάδεηαη θαζνιηθφ4.
Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε ή αζθάιεηα θαηνρπξψζεθε θαη εμειίρζεθε ζηνλ επξσπατθφ θαη
δηεζλή ρψξν, πέξαλ ησλ λνκνζεηηθψλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ θαη κέζσ Γηαθεξχμεσλ θαη
πκβάζεσλ Γηεζλψλ Οξγαλψζεσλ5. ηε Υάξηα ηνπ Αηιαληηθνχ, ην 1941, δηαηππψζεθε
ε αξρή ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φινπο θαη, κεηέπεηηα, θαηά ηε Γηεζλή Γηάζθεςε
Δξγαζίαο ην 1944, ζηε Γηαθήξπμε ηεο Φηιαδέιθεηαο, ππνγξακκίζηεθε ην δηθαίσκα
θάζε αηφκνπ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε σο κέινπο ηεο θνηλσλίαο. Ζ αζθαιηζηηθή
θάιπςε ησλ πνιηηψλ θαηνρπξψζεθε θαη απφ ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1948, ελψ ην 1952, θαηαξηίζηεθε ε 102 δηεζλήο ζχκβαζε
εξγαζίαο γηα ηα ειάρηζηα φξηα θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ε νπνία ζπληζηά κέρξη ζήκεξα
ηελ πην ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία
πνπ παξέρεηαη απφ ηα ζχγρξνλα θνηλσληθναζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα θαιχπηεη ηνπο
3

Μνινλφηη πξψηε ε Ν. Εειαλδία εθάξκνζε ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιεηαο ην 1939, ε δεκνζίεπζε ηνπ
Beveridge Report ήηαλ πνπ πξνψζεζε ηελ αληίιεςε πεξί ελφο δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
αζθάιεηαο. Βι. Κξεκαιήο Κ. (1985) Γίκαιο Κοινυνικών Αζθαλίζευν. Αζήλα-Κνκνηελή: Δθδ.
ΑΝΣ.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ, ζει. 35
4
Βι. ελδεηθηηθά: Νηθνιαθνπνχινπ- ηεθάλνπ (1992) Σύγκλιζη Σςζηημάηυν Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ ζηη
Γςηική Δςπώπη. Αζήλα: Η. ΗΓΔΡΖ, 13-36 θαη Ewald F. (2000), ν.π.
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θηλδχλνπο: α) γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, β) αζζέλεηαο θαη κεηξφηεηαο, γ)
εξγαηηθνχ/επαγγεικαηηθνχ αηπρήκαηνο, δ) αλεξγίαο θαη ε) νηθνγελεηαθψλ βαξψλ. Ζ
αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ησλ θηλδχλσλ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ
επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία θαη απνηεινχλ
ππνζχλνιν ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή αζθάιεηαο6.
Με θξηηήξην ηελ θαηάηαμή ηνπο σο πξνο ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ε ηζηνξηθή
αλάπηπμε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη αλαδείμεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε
δεκφζηα δηαλεκεηηθά θαη θεθαιαηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα7. Σν δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα
ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ησλ ηξερνπζψλ πιεξσκψλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη ηξέρνπζεο
ζπληάμεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβάινπλ νη ζεκεξηλνί
εξγαδφκελνη, κε ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζπιινγηθή επζχλε γηα ηελ παξνρή ηεο θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο θαη επαθφινπζν ηελ επίηεπμε δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο. Έλα δηαλεκεηηθφ
ζχζηεκα ηζνξξνπεί φηαλ νη θαηαβαιιφκελεο εηζθνξέο απφ ηνπο ηξέρνληεο
αζθαιηζκέλνπο επαξθνχλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ πξνο ηνπο
ηξέρνληεο ζπληαμηνχρνπο. πλεπψο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηά ηνπ
ζπλαξηάηαη κε ηελ επλντθή εμέιημε δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ
παξαγφλησλ (αλεξγία, παξαγσγηθφηεηα, αλάπηπμε). Αληηζέησο, ην θεθαιαηνπνηεηηθφ
κνληέιν ρξεκαηνδφηεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αηνκηθήο

θεθαιαηαθήο

ζπζζψξεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ησλ δηθαηνχρσλ
ρξεκαηνδνηνχληαη κέζα απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ
ηδίσλ θαη ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο θαη, ππφ ηελ έλλνηα απηή, ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηελ αηνκηθή θαη φρη ζπιινγηθή θνηλσληθή επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. πγρξφλσο, πθίζηαηαη θαη κία ηερληθφηεξε δηάθξηζή ηνπο κε
θξηηήξην ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, αλάκεζα ζε
πξνγξάκκαηα

θαζνξηζκέλσλ

παξνρψλ

θαη

θαζνξηζκέλσλ

εηζθνξψλ.

ηα

ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλεο παξνρήο, πξνθαζνξίδεηαη ε παξνρή πνπ
ιακβάλεη ν αζθαιηζκέλνο, σο ζπλάξηεζε πξνο ηα ρξφληα αζθάιηζεο θαη ην χςνο ησλ
απνδνρψλ, κε ζηφρν ηελ αλαπιήξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ επί ηνπ
πξνθαζνξηζκέλνπ κηζζνχ, ελψ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, νη παξνρέο
δηακνξθψλνληαη σο ζπλάξηεζε ησλ εηζθνξψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ν αζθαιηζκέλνο ζηνλ
αηνκηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεψλ ηνπ. Ζ ζχγρξνλε
6
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ζςζηήμαηορ. Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Δθζέζεηο: 58, Αζήλα, ζει. 20-36
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κεηαβαιιφκελε θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη αλαδείμεη θαη έλα
ελδηάκεζν κφξθσκα ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ επηρεηξεί ηε ζχλζεζε ηνπ
δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ ηερληθή κέζνδν ηεο θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο.
Πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα ηεο εηθνληθήο/λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο, πνπ έρεη εθαξκνζηεί
ζηε νπεδία θαη ηελ Ηηαιία απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 1990 θαη, ελ ζπλερεία,
επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο ρψξεο8. ην ζχζηεκα απηφ, νη εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ
θαηαρσξνχληαη ζε εηθνληθνχο αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη πηζηψλνληαη κε εηθνληθνχο
ηφθνπο (δειαδή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ θεθαιαηνπνηνχληαη νχηε επελδχνληαη) θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη, άκεζα, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηξερνπζψλ ζπληάμεσλ (δηαλεκεηηθφ
ζχζηεκα)9.
Σα πεξηζζφηεξα δεκφζηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν
εγθαζηδξχζεθαλ, κεηαπνιεκηθά, σο δηαλεκεηηθά ζπζηήκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.
Σα ζπζηήκαηα απηά ιεηηνχξγεζαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επνλνκαδφκελε ρξπζή επνρή
ησλ θξαηψλ επεκεξίαο, ζηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο θευλζηαλήο
ζπλαίλεζεο γηα πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ επίηεπμε πιήξνπο
απαζρφιεζεο θαη ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 1980, ε
δηάξξεμε ηεο θευλζηαλήο ζπλαίλεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απμαλφκελα πνζνζηά
αλεξγίαο θαη ηηο δπζκελείο, πιένλ, δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο, έρεη νδεγήζεη ηα δεκφζηα
δηαλεκεηηθά ζπζηήκαηα ζε θξίζε. Ζ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε
ηελ εηζαγσγή επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη ηα απμαλφκελα επίπεδα αλεξγίαο
ζπξξίθλσζαλ ην αζθαιηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, πεξηνξίδνληαο ηε δεμακελή ησλ
εηζθνξψλ. πγρξφλσο, ην πέξαζκα ηεο γεληάο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηε
ζπληαμηνδφηεζε (ζπρλά κέζσ γελλαηφδσξσλ ζπζηεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο, απφ
πιεπξάο πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο θαη πνζνζηψλ αλαπιήξσζεο), νδήγεζε ζε
επέθηαζε ησλ απαηηνχκελσλ θνλδπιίσλ, ελψ νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηα ζπζηήκαηα
απφ ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο είλαη πνιχ ηζρπξέο, ππνζεθεχνληαο ηελ πξννπηηθή
βησζηκφηεηάο ηνπο10.
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Οη δεκνγξαθηθέο πηέζεηο ζπληζηνχλ κείδσλ απεηιή θαη αζθνχληαη κέζσ ελφο δηαξθψο
απμαλφκελνπ δείθηε δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο (αλαινγία πιεζπζκνχ ειηθίαο 65 εηψλ
θαη άλσ πξνο ηνλ πιεζπζκφ ειηθίαο 20-64 εηψλ), σο απνηέιεζκα ησλ ρακειψλ
πνζνζηψλ γνληκφηεηαο θαη ηνπ απμαλφκελνπ πξνζδφθηκνπ δσήο. Με βάζε ηνπο πιένλ
πξφζθαηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο11, ην πνζνζηφ γνληκφηεηαο ην
2010, αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηελ ΔΔ, ζε 1,59, κε πξννπηηθή λα δηακνξθσζεί κφιηο
ζην 1,68 ην 2060. Παξάιιεια, ην πξνζδφθηκν δσήο ζηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ, θαηά
κέζν φξν ζηελ ΔΔ, αλακέλεηαη λα απμεζεί ην 2060, γηα ηνπο άλδξεο ζηα 22,4 έηε (απφ
17,2 ην 2010) θαη γηα ηηο γπλαίθεο ζηα 25,6 έηε (απφ 20,7 ην 2010). Δλψ, ην
πξνζδφθηκν δσήο ζηε γέλλεζε αλακέλεηαη λα απμεζεί ην 2060, θαηά κέζν φξν ζηελ
ΔΔ, γηα ηνπο άλδξεο ζηα 84,6 έηε (απφ 76,7 ην 2010) θαη γηα ηηο γπλαίθεο ζηα 89,1 έηε
(απφ 82,5 ην 2010). Ωο απνηέιεζκα, ηελ πεξίνδν 2010-2060, αλακέλεηαη πνζνζηηαία
αχμεζε ηνπ δείθηε δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο, θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, απφ
28,4% ζε 57,7%. Ζ πξφθιεζε ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο γίλεηαη πεξηζζφηεξν
αληηιεπηή κέζσ ηεο εμέιημεο ηνπ δείθηε νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο, ν νπνίνο
ζπκπεξηιακβάλεη θαη επξχηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο παξακέηξνπο (αλαινγία
αλελεξγνχ πιεζπζκνχ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ πξνο ηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ ειηθίαο 2064, πνπ ζπλεηζθέξεη αζθαιηζηηθά ζην ζχζηεκα) θαη πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ
39,8% ην 2010, ζην 63,4% ην 2040 θαη 73% ην 2060.
Οη πξννπηηθέο ησλ ζπζηεκάησλ επηδεηλψλνληαη πεξαηηέξσ θαη απφ ηηο πξνθιήζεηο ηεο
πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε ηνπο αξγνχο ξπζκνχο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην δαλεηαθφ βάξνο,
θαζψο θαη ην ρακειφ επίπεδν απαζρφιεζεο λα θάλνπλ δπζρεξέζηεξε ηελ αληαπφθξηζε
ησλ δεκφζησλ δηαλεκεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο ππνζρέζεηο θαη ζην
βαζηθφ ηνπο ζθνπφ, γηα παξνρή επαξθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ εηζνδεκάησλ θαη ζπλζεθψλ
αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θαη νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο ζηνπο ειηθησκέλνπο12.
Πεξαηηέξσ, νη δεκφζηεο ζπληαμηνδνηηθέο δαπάλεο ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ
αληηπξνζσπεχνπλ έλα δηαξθψο απμαλφκελν κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ δαπαλψλ
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ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ, κε ην πνζνζηφ ηνπο λα αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζην 11,3%
ΑΔΠ ην 2010 θαη λα αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην 12,9% ΑΔΠ ην 2060. Σελ ίδηα ζηηγκή,
νη δεκφζηεο δηαλεκεηηθνχ ηχπνπ ζπληάμεηο απνηεινχλ ζηελ ΔΔ ηελ θχξηα πεγή
εηζνδήκαηνο ησλ ειηθησκέλσλ ζπληαμηνχρσλ (ζε νξηζκέλεο ρψξεο απνηεινχλ
πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ζπληαμηνχρσλ), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ θαη απμαλφκελν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ
ηεο ΔΔ (24%)13.
ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ πξνθιήζεσλ, ν δηπιφο ζηφρνο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο
βησζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο επάξθεηαο ησλ
παξνρψλ έρεη αλαδεηρζεί ζε δήηεκα πνιηηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη
ζε ππεξεζληθφ επίπεδν. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο, ην 2001, θαζφξηζε
κηα ηξηπιή ζηξαηεγηθή ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ηελ
αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο (ηδίσο ησλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο εξγαδνκέλσλ) θαη ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο θαη ηε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο. Ζ ηξηπιή απηή ζηξαηεγηθή εκπινπηίζηεθε ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο
ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» (κε ηνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο γηα απαζρφιεζε ηνπ 75%
ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 20-64 εηψλ θαη κείσζε θαηά 20 εθαηνκκχξηα ησλ αηφκσλ πνπ
βξίζθνληαη ή θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ), ελψ ε Πξάζηλε Βίβινο γηα ηηο ζπληάμεηο, ην 2010, έδσζε ην έλαπζκα ηεο
ζπδήηεζεο γηα κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε, κε ζθνπφ ηελ παξνρή επαξθψλ, βηψζηκσλ θαη
αζθαιψλ εηζνδεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε Λεπθή Βίβινο,
ην 2012, δηακφξθσζε ηελ επξσπατθή αηδέληα, κε άμνλεο ηελ ελζάξξπλζε ηεο
παξακνλήο ζηελ εξγαζία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, ηε δηαζχλδεζε ηεο ειηθίαο
ζπληαμηνδφηεζεο κε ην πξνζδφθηκν δσήο, ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα άλδξεο θαη
γπλαίθεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ
ζπζηεκάησλ14.
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White paper: An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions, Brussels, COM(2012), 55 final
θαη CEC (2010) Green Paper: towards adequate, sustainable and safe European pension systems,
SEC(2010)830
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ε εζληθφ επίπεδν νη παξαπάλσ ζηφρνη επηδηψθνληαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ζεζκηθψλ
θαη ιεηηνπξγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο ησλ
δεκφζησλ δηαλεκεηηθψλ ζπζηεκάησλ (κε θχξηνπο άμνλεο ηελ αχμεζε ησλ ειηθηαθψλ
θαη ρξνληθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαζχλδεζεο
παξνρψλ-εηζθνξψλ θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο ειηθίαο κε ην πξνζδφθηκν δσήο) θαη
δνκηθέο/παξαδεηγκαηηθέο αιιαγέο, πνπ αθνξνχλ ζηελ εηζαγσγή ζπκπιεξσκαηηθψλθεθαιαηνπνηεηηθψλ ππιψλσλ ζηα εζληθά ζπληαμηνδνηηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη ηελ
αιιαγή ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ
(κεηαηφπηζε απφ ζπζηήκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε ζπζηήκαηα θαζνξηζκέλσλ
εηζθνξψλ)15.
ην δηαδξαζηηθφ απηφ πιαίζην εζληθνχ-ππεξεζληθνχ, ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα
έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ππεξβεί, σο πξνο ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ηνπο
παξαδνζηαθνχο νξηδφληηνπο δηαρσξηζκνχο ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ κνληέισλ
(Μπίζκαξθ-Μπέβεξηηδ) θαη έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζην πνιπεπίπεδν-πνιπαμνληθφ
πξφηππν πνπ έρεη πξνηαζεί θαη ππνζηεξηρζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (Παγθφζκηα
Σξάπεδα, Ο.Ο..Α., Δ.Δ.)16. Καη πξάγκαηη, ε δνκή ησλ ζχγρξνλσλ επξσπατθψλ
ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαξζξψλεηαη γχξσ απφ ηξεηο ππιψλεο (κε επηκέξνπο
ζπλήζσο βαζκίδεο), κε ηνλ πξψην λα πεξηιακβάλεη ηα δεκφζηα ζπζηήκαηα
ππνρξεσηηθήο θάιπςεο (θαζνξηζκέλεο παξνρήο ή θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο), ηνλ
δεχηεξν

λα

πεξηιακβάλεη

ηα

επαγγεικαηηθά

ζπκπιεξσκαηηθά

ζπζηήκαηα

(ππνρξεσηηθήο ή πξναηξεηηθήο βάζεο) θαη ηνλ ηξίην ηα ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά
πξνγξάκκαηα17. ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ε βαζηθή δηάθξηζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ
ζπζηεκάησλ, κε θξηηήξην ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο ησλ δεκφζησλ ζπληαμηνδνηηθψλ
πξνγξακκάησλ έλαληη ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ, είλαη αλάκεζα ζηα
ζπληαμηνδνηηθά «ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο», φπνπ ην θξάηνο παξέρεη ην
κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, θπξίσο κε δεκφζηα πξνγξάκκαηα
δηαλεκεηηθνχ ηχπνπ θαη ηα «ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ ππιψλσλ», ζηα νπνία ν ξφινο ηνπ
θξάηνπο

πεξηνξίδεηαη

ζηελ

παξνρή

βαζηθψλ

15

ζπληαμηνδνηηθψλ

παξνρψλ,

κε

Βι. CEC (2010) Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in
Europe, ν.π., ζει. 19-27, CEC (2010) Interim EPC-SPC Joint Report on Pensions, ν.π., ζει. 15-23 θαη
CEC (2013) Social policy reforms for growth and cohesion: Review of recent structural reforms 2013. A
report of the Social Protection Committee, ζει. 35-44.
16
Βι. World Bank, (1994) Policy Research Report: Averting the old age crisis. Policies to protect the old
and promote growth, N.Y.: Oxford University Press, OECD (1998) Maintaining Prosperity in an Ageing
Society, Paris: OECD θαη European Commission, Supplementary Pensions in the Single Market – A
Green Paper, COM (97)28
17
Βι. OECD (2013) Pensions at a Glance 2013. OECD and G20 Indicators, Paris, ζει. 119-128
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αλεπηπγκέλεο ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο απφ επαγγεικαηηθά θαη ηδησηηθά
πξνγξάκκαηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο18.
Ζ κειέηε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο ρψξεο, εηδηθφηεξα, ηεο λφηηαο
Δπξψπεο εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ρσξψλ απηψλ σο
κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. ην πιαίζην ηεο ζπγθξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ
θξαηψλ επεκεξίαο θαη ηεο δηαηχπσζεο ζπγθξηκέλσλ ηδενηχπσλ, ε ελαζρφιεζε ηεο
αθαδεκατθήο

θνηλφηεηαο

κε

ηε

ζπζηεκαηηθή

κειέηε

ηνπ

επνλνκαδφκελνπ

λνηηνεπξσπατθνχ πξνηχπνπ-κνληέινπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, απνηειεί εμέιημε κφιηο ησλ
ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ. Κεληξηθφο άμνλαο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ
απνηειεί, κέρξη ζήκεξα, ε θαηάηαμε ηνπ λνηηνεπξσπατθνχ πξνηχπνπ-κνληέινπ είηε σο
ππνθαηεγνξίαο ηνπ ζπληεξεηηθνχ-θνξπνξαηηζηηθνχ, είηε σο δηαθξηηνχ πξνηχπνπ
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο19. πγθεθξηκέλα, γηα κία νκάδα κειεηεηψλ, νη ρψξεο ηνπ
επξσπατθνχ λφηνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε επίπεδν πνιηηεηαθψλ,
ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δνκψλ, κε θπξηφηεξα: ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ, ηελ παξάδνζε ηνπ
θξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ κε ζπλχπαξμε επξέσλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (ηδίσο ζε
Ηηαιία θαη Διιάδα), ηελ ππναλάπηπμε θαη ηνλ άληζν πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (πςειφ πνζνζηφ δεκφζησλ δαπαλψλ ζε ζπληάμεηο) θαη ηελ
αλάπηπμε ηζρπξψλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ σο ππνθαηάζηαην κηαο ειιεηκκαηηθήο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο20. Ωζηφζν, αλαγλσξίδνπλ φηη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηηο ρψξεο απηέο πξνζηδηάδνπλ ζηα βαζηθά
ζεζκηθά θαη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπληεξεηηθνχ-θνξπνξαηηζηηθνχ πξνηχπνπ
(κπηζκαξθηαλφ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ρξεκαηνδνηνχκελν θαηά βάζε απφ
εηζθνξέο θαη φρη θφξνπο, θαηεγνξηνπνίεζε δηθαησκάησλ θαη ρνξήγεζε θπξίσο
ρξεκαηηθψλ παξνρψλ θαη φρη ππεξεζηψλ)21 θαη, θαηά ζπλέπεηα, εθιακβάλνπλ ην
κνληέιν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηηο ρψξεο απηέο σο ππνθαηεγνξία ηνπ επξχηεξνπ

18

Βι.Bonoli, G., (2003), “Two Worlds of Pension Reform in Western Europe”, Comparative Politics,
35(4), 99-416, Natali, D., Rhodes, M. (2003). “Welfare Regimes and Pension Reform Agendas”. Paper
presented at the conference “Pension Reform in Europe: Shared Problems, Sharing Solutions”, LSE, 5
Dec. 2003. LSE Research Online θαη Natali D. (2011) Reforming Pensions in the EU: National Policy
Changes and EU Coordination. OSE, Brussels, ζει.2-6.
19
Βι. Arts, W. & Gelissen, J., (2002), “Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art
report”, Journal of European Social Policy, 12(2): 137-158 θαη Karamessini, M., (2008), “Continuity and
change in the southern European social model”, International Labour Review, Vol.147, Νν.1, ζει. 43-70.
20
Βι. Καηξνχγθαινο, .-Π. Γ. (2004) Θεζμοί και Σςζηήμαηα κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ ζηο Σύγσπονο
Κόζμο. Αζήλα - Κνκνηελή: Δθδ. ΑΝΣ. Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, ζει. 178-190.
21
Βι. Καηξνχγθαινο, .-Π. Γ. (2004), ν.π., ζει. 181.
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ζπληεξεηηθνχ-θνξπνξαηηζηηθνχ22. Γηα άιινπο κειεηεηέο, ηα θνηλά ζεζκηθά θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ επηηξέπνπλ
ηελ έληαμή ηνπο ζην επνλνκαδφκελν «λνηηνεπξσπατθφ ή κεζνγεηαθφ πξφηππν
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο» ή, αιιηψο, «ιαηηληθφ άθξν ηνπ επξσπατθνχ θξάηνπο
επεκεξίαο»23. Ωο εηδηθφηεξα, δε, γλσξίζκαηά ηνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί: α) ε βαξχλνπζα
ζεκαζία ησλ εηζνδεκαηηθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη ε εζσηεξηθή πφισζε ησλ ζπζηεκάησλ
αλαπιήξσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, β) ε κε ηζφξξνπε θαηαλνκή ηεο πξνζηαζίαο
(ππεξπξνζηαζία

ηνπ

θηλδχλνπ

ηνπ

γήξαηνο),

γ)

ε

ζπλχπαξμε

ζεζκηθνχ

θαηαθεξκαηηζκνχ ζηε βάζε ηνπ επαγγέικαηνο, θαη θαζνιηθφηεηαο φζνλ αθνξά ζηα
ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, δ) ν ρακειφο βαζκφο δηείζδπζεο ηνπ θξάηνπο
ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ε ζπλχπαξμε δεκφζησλ θαη κε θνξέσλ κε δηαπιεθφκελν
ραξαθηήξα, ε) ε πειαηεηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ε επηιεθηηθφηεηα ζηε δηαλνκή
ρξεκαηηθψλ επηδνηήζεσλ, ζη) ε ρακειή απνδνηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη
δ) ε αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή βαξψλ ζηηο επηκέξνπο επαγγεικαηηθέο νκάδεο24.
Αλεμάξηεηα, σζηφζν, απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ
λνηηνεπξσπατθψλ ρσξψλ σο ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, παξαηεξείηαη θνηλή
πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπο
ζπζηήκαηα, σο θιαζζηθήο εθδνρήο ηνπ κπηζκαξθηαλνχ αζθαιηζηηθνχ πξνηχπνπ.
Δηδηθφηεξα, δε, ζε ζρέζε κε ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Ηηαιίαο, πνπ εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζχγθιηζεο25 θαη απνηεινχλ εξεπλεηηθφ
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Απφ ηε κία κεξηά, ζεζκηθφο θαηαθεξκαηηζκφο, αληζφηεηα ζηνπο θαλφλεο αζθάιηζεο θαη
ζπληαμηνδφηεζεο θαη κεγάιε γελλαηνδσξία ησλ ζπζηεκάησλ, σο απνηέιεζκα ησλ
22

Βι. Katrougalos, G., (1996), “The south European welfare model: the Greek welfare state in search of
an identity, Journal of European Social Policy, 6(1): 39-60, Katrougalos, G., Lazaridis, G. (2003)
Southern European Welfare States. Problems, Challenges and Prospects. Palgrave Macmillan, ζει. 1-30
θαη Katrougalos, G., Lazaridis G, (2008), “The South European welfare states at the dawn of the new
Millennium: Identity and problems”, Κοινυνική Σςνοσή και Ανάπηςξη, 3(1): 5-25.
23
Ο Liebfried θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζην θαλδηλαβηθφ, ην Μπηζκαξθηαλφ, ην Αγγινζαμνληθφ θαη ην
θαζεζηψο ησλ ρσξψλ ηνπ «ιαηηληθνχ άθξνπ ηεο Δπξψπεο», ελψ ν Bonoli ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν
“Μεζνγεηαθέο Υψξεο” γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ, κε θξηηήξηα ην κέγεζνο ηεο θνηλσληθήο
δαπάλεο σο πνζνζηφ Α.Δ.Π. θαη ην πνζνζηφ ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ
εηζθνξέο. Βι. Leibfried, S, (1992), “Towards a European welfare state? On Integrating Poverty Regimes
into the European Community” ζην: Ferge, Z, Kolberg, J.E. (eds.), Social Policy in a Changing Europe.
Frankfurt am Main: Campus Verlag θαη Bonoli, G., (1997), “Classifying Welfare States: a Twodimension approach”, Journal of Social Policy, 26(3), 351-372.
24
Βι. Ferrera, M., (1996), “The «Southern Model» of welfare in social Europe”, Journal of European
Social Policy, 6(1): 17-37 θαη Ferrera, M. (1999). “Ζ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηε Νφηηα
Δπξψπε”, ζην: Μαηζαγγάλεο, Μ. (ed.), Πποοπηικέρ ηος κοινυνικού κπάηοςρ ζηη Νόηια Δςπώπη. Αζήλα:
Διιεληθά Γξάκκαηα, 33-63.
25
Βι.Katrougalos, G., Lazaridis, G. (2008, 2003), ν.π.
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ζηαζεξψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξψλησλ
(θπβεξλήζεηο – ζπλδηθάηα) ζπληζηνχλ ηα παξαδνζηαθά ζεζκηθά θαη ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ Διιάδαο θαη Ηηαιίαο ζηε
δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ηα δηαξθψο δηνγθνχκελα ειιείκκαηα ησλ ελ
ιφγσ ζπζηεκάησλ θαη ην πςειφ θαη απμαλφκελν κεξίδην ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ
δαπαλψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δπζκελείο
δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο ζηηο ρψξεο απηέο, ζπληζηνχλ ην πιέγκα ησλ ηζρπξψλ
εζσηεξηθψλ πηέζεσλ, πνπ έρνπλ ζέζεη ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα ησλ δχν ρσξψλ ζε
ηξνρηά κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε
ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο. Ωο απνηέιεζκα, ην δήηεκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα
ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα ησλ δχν ρσξψλ αλάγεηαη ζε δήηεκα πςεινχ θνηλσληθνχ,
πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξνζιακβάλεη, δε, κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ,
κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο εμσγελείο πηέζεηο θαη δεζκεχζεηο πνπ αζθεί ζηηο
ρψξεο απηέο ην δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηεο ΟΝΔ (δεκφζην έιιεηκκα κηθξφηεξν ηνπ 3%
ηνπ ΑΔΠ θαη δεκφζην ρξένο κηθξφηεξν ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ), θαζψο θαη ηηο πξφζζεηεο
ηζρπξέο πηέζεηο πνπ άζθεζε ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο ησλ δχν ρσξψλ ε πξφζθαηε
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε.
ην πιαίζην απηφ, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη κεηαξξπζκηζηηθέο
πξσηνβνπιίεο θαη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηα ζπληαμηνδνηηθά
ζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο θαη Ηηαιίαο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη
ζήκεξα, σο απνηέιεζκα ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη ηα
ζπζηήκαηα

θαη

ππαγνξεχνπλ

ηελ

αλαγθαηφηεηα

κεηαξξχζκηζήο

ηνπο.

Πην

ζπγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζπληζηά ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ
κεηαξξπζκηζηηθψλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε
επίπεδν

δνκηθψλ

θαη

ιεηηνπξγηθψλ

αιιαγψλ

ησλ

ζπζηεκάησλ

θαη

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηνπο παξακέηξσλ. Ζ θνηλή αθεηεξία ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ
ζπζηεκάησλ ησλ δχν ρσξψλ, σο πξνο ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο θνηλέο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ απνηέιεζαλ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή σο εξεπλεηηθνχ
αληηθεηκέλνπ, ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ κεηαξξπζκίζεψλ ηνπο ζε ζπγθξηηηθφ επίπεδν. Ζ
ζπγθξηηηθή, σζηφζν, πξνζέγγηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα ησλ δχν ρσξψλ
δελ επηδηψθεη λα πεξηνξηζηεί απιψο ζηελ παξάζεζε ησλ θαηά πεξίπησζε
κεηαξξπζκηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη ησλ νκνηνηήησλ θαη
δηαθνξψλ ηνπο ζην ζρεηηθφ ηζηνξηθφ ηνπο. Αληηζέησο, επηδηψθεη λα αλαδείμεη
ζπγρξφλσο θαη ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία απηέο επηρεηξνχληαη θαη
10

πινπνηνχληαη, θπξίσο κέζα απφ ηε δηαδξαζηηθή ζρέζε ησλ εγρψξησλ πνιηηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ δξψλησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα
κεηαξξχζκηζε. Ζ ππφζεζε εξγαζίαο είλαη φηη ε δπλακηθή ησλ παξαδνζηαθψλ
επηιεθηηθψλ ζρέζεσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξψλησλ ζηηο δχν ρψξεο
(θπβεξλήζεηο θαη ηζρπξά εξγαηηθά ζπλδηθάηα) απνηειεί, δηαρξνληθά, θαζνξηζηηθφ
παξάγνληα, πνπ είηε δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε ηεο επηρεηξνχκελεο κεηαξξχζκηζεο,
είηε ππνρξεψλεη ζε απφζπξζε ησλ πξνζπαζεηψλ ή ζε αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν, ζην πιαίζην ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ

θαη

καθξννηθνλνκηθψλ

επηπηψζεσλ

ηεο

πξφζθαηεο

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ δχν ρσξψλ, ε
παξαδνζηαθή απηή δπλακηθή εμαθνινπζεί λα δηαηεξείηαη.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Ζ εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεηεκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηεξίρζεθε ζηε
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ ειιεληθή θαη μελφγισζζε επηζηεκνληθή
βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, θαζψο θαη απφ πξσηνγελείο πεγέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ
λφκνπο ηνπ Δζληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, κειέηεο θαη εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
θαη ινηπψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αλαινγηζηηθέο κειέηεο θαη ινηπέο, ειεθηξνληθέο θαη
κε, πεγέο. Αμηνπνηψληαο ηα ζπγθεθξηκέλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, ε εξγαζία ζηνρεχεη
αθελφο λα πξνζδψζεη ην απαηηνχκελν ηζηνξηθφ, ζεσξεηηθφ, ελλνηνινγηθφ θαη
λνκνζεηηθφ ππφβαζξν ζην πεξηερφκελφ ηεο, αθεηέξνπ λα ζπγθεληξψζεη φια ηα
απαξαίηεηα εκπεηξηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία, γηα ηελ εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηεο
δεηεκάησλ αλά ρψξα θαη ηελ εμαγσγή ησλ δεηνχκελσλ ζπκπεξαζκάησλ.
ε φηη αθνξά ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ην θπξίσο πεξηερφκελφ ηεο δηαξζξψλεηαη ζε δχν
επηκέξνπο θεθάιαηα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο
πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα έθαζηεο ρψξαο. Κάζε θεθάιαην
ππνδηαηξείηαη ζε ππνθεθάιαηα, αλά εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο. ε θάζε
εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν, ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο αλαπηχζζεηαη ζε
ηξία ζηάδηα. Σν πξψην αθνξά ζηελ εμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ ππαγνξεχεη ηε
κεηαξξχζκηζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κέζα απφ ηελ νπνία απηή
επηρεηξείηαη θαη πινπνηείηαη, ην δεχηεξν αθνξά ζην θαζαπηφ λνκνζεηηθφ πεξηερφκελν
ηεο πινπνηνχκελεο κεηαξξχζκηζεο θαη ην ηξίην αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο
λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο, ζε δνκηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν.
Σέινο, ζηα ζπκπεξάζκαηα, επηρεηξείηαη ε ζχλζεζε ησλ εμαγφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ,
ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, δηαδηθαζίαο πινπνίεζήο ηνπο θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ ησλ ζπζηεκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΝ
ΔΛΛΑΓΑ
3.1 Ιζηνξηθά ζηνηρεία
Σν ειιεληθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα νηθνδνκήζεθε ζηε βάζε ησλ βηζκαξθηαλψλ
αξρψλ ηεο επαγγεικαηηθήο ηππνπνίεζεο θαη ε ηζηνξηθή αλάπηπμή ηνπ δηαπλέεηαη απφ
απνζπαζκαηηθφηεηα

θαη

αλνξζνινγηθφηεηα,

αληαλαθιψληαο

ηηο

δηαρξνληθέο

πειαηεηαθέο-επηιεθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ θξάηνπο θαη ηζρπξψλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ
θαη νδεγψληαο ζε θαηαθεξκαηηζκφ θαη αληζφηεηεο (θαλφλεο αζθάιηζεο θαη
ζπληαμηνδφηεζεο). Ηζηνξηθά, νη πξψηνη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ηδξχνληαη ζηα κέζα
ηνπ 19νπ αηψλα (Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν, Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ θαη Ναπηηθνχ,
Μεηνρηθφ Σακείν Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ θαη ηακείν κεηαιιεπηψλ)26 θαη νξγαλσηηθά,
ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο αληηπξνζσπεχεηαη απφ
αληαπνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ πξψηνπ ππιψλα (θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο
δηαλεκεηηθνχ ηχπνπ, θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ), κε θπξηφηεξα απηά γηα ηνπο κηζζσηνχο
ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, αγξφηεο, θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο27.
Ζ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ Διιάδα ζπλδέζεθε κε ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο, αιιά
επλνήζεθε θαη απφ ηελ ίδηα ηελ πνξεία έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή
Κνηλφηεηα28. Δηδηθφηεξα, ε δεθαεηία ηνπ 1980 ραξαθηεξίζηεθε απφ κία πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (επέθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο
ηνπ Η.Κ.Α. ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, ζεζκνζέηεζε ηεο πξφζζεηεο αζθάιηζεο ησλ
αγξνηψλ, κεγάιεο απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο θαη, θπξίσο, ζηηο θαηψηαηεο ζπληάμεηο, ηηο

26

Βι. αλαιπηηθφηεξα: Καηξνχγθαινο, .-Π. Γ. (2004) Θεζμοί και Σςζηήμαηα κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ ζηο
Σύγσπονο Κόζμο, ν.π., ζει. 229-248, Κνληηάδεο, Ξ. (2004) Σςνηαγμαηικέρ εγγςήζειρ και θεζμική
οπγάνυζη ηος ζςζηήμαηορ κοινυνικήρ αζθάλειαρ, Αζήλα-Κνκνηελή: Δθδ. ΑΝΣ.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ,
ζει.293-324, Πξνβφπνπινο, Γ. (1987) Κοινυνική Αζθάλιζη, μακποοικονομικέρ ότειρ ηος σπημαηοδοηικού
πποβλήμαηορ. Αζήλα: Ηλζηηηνχην Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, Κεθ.2 θαη Βεληέξεο, Γ,
(1995), “Σν χζηεκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζηελ Διιάδα: Ηζηνξηθή Δμεξεχλεζε”, Δπιθεώπηζη
Γικαίος Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ, ηεχρνο 10/442, ζει. 577-584.
27
Έσο Φεβξνπάξην 2013, ν 1νο ππιψλαο αληηπξνζψπεπε ην 99% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Πεγή: Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή.
28
Βι. Sakellaropoulos, Th. αnd Angelaki, M. (2007) “The politics of pension reform in South European
welfare states”, ζην: J. Van Langendonck (ed.) The Right to Social Security, Antwerp, Intersentia: 121141 θαη Carrera, L., Angelaki, M., Carolo, D., (2010), “Political Competition and Societal Veto Players.
The Politics of Pension Reform n Southern Europe”, Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, No 1, 5-31
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νπνίεο ειάκβαλε ην 70% ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΗΚΑ αλεμαξηήησο εηζθνξψλ)29 θαη κία
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη, ηδίσο, ησλ δαπαλψλ γηα ζπληάμεηο, ζε
βαζκφ φκσο ππέξκεηξν ησλ πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο,
ππνλνκεχνληαο ηε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο30. ην
μεθίλεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο δαπάλεο σο
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ αληηζηνηρνχζε ήδε ζην 21,6% (ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο ΔΔ-12
ήηαλ 26,4%), κε ην επίπεδν, κφλν, ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ λα αγγίδεη ην 15%
ΑΔΠ. πγρξφλσο, ε δηεχξπλζε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ κεγαιχηεξσλ αζθαιηζηηθψλ
θνξέσλ δεκηνπξγνχζε ζνβαξφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζηα ηέιε ηνπ 1990, ηα ειιείκκαηα ησλ Η.Κ.Α., Ο.Γ.Α.,
Ν.Α.Σ. θαη ζπληάμεσλ ηνπ δεκνζίνπ, μεπέξαζαλ ην 9,3% ηνπ Α.Δ.Π., ζε ζρέζε κε ην
6,6% πνπ ήηαλ ην 1985)31. Οη εμειίμεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην δηνγθνχκελν
πξφβιεκα ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο (ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990, ν δείθηεο
δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο έθζαλε ζην 20,5%)32, ζπγθξνηνχζαλ έλα ηζρπξφ πιαίζην
εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα κεηαξξχζκηζε. Ζ ψζεζε γηα κεηαξξχζκηζε ηζρπξνπνηήζεθε
ζηε ζπλέρεηα θαη απφ ηελ πνξεία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο, κέζα απφ ηνπο
δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιε ζηε ρψξα, ε πξνζπάζεηά ηεο γηα ηήξεζε
ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε33.
3.2 Πεξίνδνο 1990-1992
Οη πξψηεο κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο
πξνζπάζεηεο ζπληειέζηεθαλ ηελ πεξίνδν 1990-1992, κεηά ηελ νξηαθή άλνδν ζηελ
εμνπζία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο (Ν.Γ.), κέζα ζε ζπλζήθεο δξηκείαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ην 1990, νη δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο αληηζηνηρνχζαλ ζην
19% ηνπ Α.Δ.Π., κε ηηο δαπάλεο γηα πιεξσκή ζπληάμεσλ λα αλέξρνληαη ζην 15% ηνπ
Α.Δ.Π.. Σν δεκφζην έιιεηκκα αληηζηνηρνχζε ζην 13,4% ΑΔΠ, ην δεκφζην ρξένο
ππεξέβαηλε ην 110% ΑΔΠ, ελψ αλαδχνληαλ θφβνη φηη ην θξάηνο ζα αδπλαηνχζε λα
29

Βι. Αζαλαζίνπ, Λ., Εεξβνχ, Φ., Κψηζε, Α. (2009) Οικονομική και Γημογπαθική Βιυζιμόηηηα ηος
Κοινυνικοαζθαλιζηικού Σςζηήμαηορ. Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ,
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Δθζέζεηο: 57, Αζήλα, ζει. 37-41 θαη Εεξβνχ, Φ. (2009),
ν.π., ζει. 46-48.
30
Βι. Guillen, A. and Matsaganis, M., (2000), “Testing the «social dumping» hypothesis in Southern
Europe: welfare policies in Greece and Spain during the last 20 years”, Journal of European Social
Policy, 10(2): 120-145 θαη Katrougalos, G., (1996), ν.π.
31
Βι. Βεληέξεο, Γ, (1995), ν.π.
32
Eurostat
33
Βι. Featherstone, K., (2005), “«Soft» coordination meets «hard» politics: The European Union and
pension reform in Greece”, Journal of European Public Policy, 12(4): 733-750.
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θαηαβάιεη κηζζνχο θαη ζπληάμεηο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ34. ην πιαίζην απηφ,
ε κεηαξξχζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηέιεζε βαζηθή θπβεξλεηηθή
πξνηεξαηφηεηα, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη
ηηζάζεπζεο ησλ ειιεηκκάησλ. πγρξφλσο, ε πηνζέηεζε κεηαξξπζκίζεσλ θαη κέηξσλ
ιηηφηεηαο απνηεινχζε θαη φξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο, πνπ είρε ζρεδηάζεη ε
ειιεληθή θπβέξλεζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ
λένπ δαλείνπ, πνπ είρε αηηεζεί ε ρψξα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1991, γηα ηε ζηήξημε ηνπ
ειιεληθνχ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Οη αξρηθνί θπβεξλεηηθνί ζρεδηαζκνί πεξηειάκβαλαλ
ηελ εηζαγσγή δνκηθψλ αιιαγψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ζπζηήκαηνο
ηξηψλ ππιψλσλ θαη αιιαγήο ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ35.
ην πιαίζην έλαξμεο ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη πξνψζεζεο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο
δηαδηθαζίαο, ζπγθξνηήζεθε εηδηθή «Δπηηξνπή γηα ηε Μειέηε ηνπ Αζθαιηζηηθνχ»
(Δπηηξνπή Φαθηνιά), κε έξγν ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα κεηαξξχζκηζε θαη
ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Σα γεγνλφηα, σζηφζν, πνπ
επαθνινχζεζαλ δελ επλφεζαλ ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ Έθζεζε ηεο
Δπηηξνπήο (ε νπνία εζηίαδε ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξφηεηλε
σο άμνλα παξέκβαζεο ηεο πιεπξά ησλ δαπαλψλ, κέζσ πεξηνξηζκνχ ησλ παξνρψλ θαη
αχμεζε ησλ εηζθνξψλ θαη νξίσλ ειηθίαο) ακθηζβεηήζεθε σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηεο
απφ ηα ζπλδηθάηα (είρε πξνεγεζεί ε απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή), κε ην
επηρείξεκα ηεο βεβηαζκέλεο επεμεξγαζίαο θαη απνπζίαο ζρεηηθψλ αλαινγηζηηθψλ
κειεηψλ. Δηδηθφηεξα, ε Έθζεζε ζεσξήζεθε πξνζρεκαηηθή, γηα ηελ επηβνιή
πξνεηιεκκέλσλ επαρζψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ θαη αθνινχζεζε ε θαηάζεζε
μερσξηζηνχ δηθνχ ηνπο πνξίζκαηνο, κε έκθαζε ζηελ πιεπξά ηεο ηφλσζεο ησλ εζφδσλ
(κέζσ

αχμεζεο

ηεο

θξαηηθήο

ρξεκαηνδφηεζεο

θαη

αληηκεηψπηζεο

ηεο

εηζθνξνδηαθπγήο) θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκφζηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα
ηνπ ζπζηήκαηνο36. Ζ δεκνζηνπνίεζε, ζηε ζπλέρεηα, ηεο εηδηθήο Έθζεζεο ηνπ ΓΝΣ γηα
ην ζχζηεκα ηεο ρψξαο (πνπ πξνέβιεπε αχμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ απφ ην
15,1% ην 1992 ζην 34,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2050, ελφςεη θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ

34

Βι. Featherstone, K., Papadimitriou (2008) The Limits of Europeanization. Reform Capacity and
Policy Conflict in Greece. Palgrave Macmillan, ζει. 121-165 θαη Guillen, A. and Matsaganis, M., (2000),
ν.π.
35
Βι. αθειιαξφπνπινο, Θ., Οηθνλφκνπ, Υ., (2006), “Δζληθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη επξσπατθέο
πξνθιήζεηο ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα,
1980-2004”, Κοινυνική Σςνοσή και Ανάπηςξη, 1(1): 5-36
36
Βι. Featherstone, K., Papadimitriou (2008), ν.π.
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δπζκελψλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ)37 δελ κεηέβαιε ην θιίκα κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη
ζπλδηθάησλ, ηα νπνία απνρψξεζαλ νξηζηηθά απφ ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν38. Τπφ ηελ
πίεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο έληαζεο ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, πνπ
νξγαλψζεθαλ, παλειιαδηθά, ζε ηδησηηθφ (ΓΔΔ) θαη δεκφζην (ΑΓΔΓΤ) ηνκέα, ε
θπβέξλεζε ππνρψξεζε απφ ηνπο αξρηθνχο ηεο ζρεδηαζκνχο. ην πιαίζην απνθπγήο ηνπ
ζπλεπαγφκελνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, κε δεδνκέλε θαη ηελ νξηαθή θπβεξλεηηθή ηεο
πιεηνςεθία θαη ηηο αληηπνιηηεπηηθέο θαη εζσθνκκαηηθέο αθφκα αληηζέζεηο, επέιεμε λα
δηαηεξήζεη ηελ πθηζηάκελε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα κεηαθπιήζεη ην βάξνο ησλ
αιιαγψλ ζηηο κειινληηθέο γεληέο, αθήλνληαο άζηθηα ηα ζπκθέξνληα ησλ πιένλ ηζρπξψλ
νκάδσλ, κέζα απφ ηελ πξφβιεςε ζρεηηθψλ εμαηξέζεσλ (εξγαδφκελνη ζηε ΓΔΖ, ζηηο
ππφ θξαηηθή ηδηνθηεζία ηξάπεδεο, θαζψο θαη αζθαιηζκέλνη ζηα επνλνκαδφκελα
«επγελή ηακεία» κεραληθψλ, γηαηξψλ θαη δηθεγφξσλ)39. Ζ ππνρψξεζε απηή θαηέζηεζε
δπλαηή ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηα ζπλδηθάηα θαη, ηειηθά, ηελ πινπνίεζε ηεο
κεηαξξχζκηζεο40.
Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πεξηφδνπ, κε ηνπο
δηαδνρηθνχο λφκνπο 1902/1990, 1976/1991 θαη 2084/199241 επηρεηξήζεθε ε δηαζθάιηζε
ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζα απφ ηε ζεζκνζέηεζε παξακεηξηθψλ αιιαγψλ,
εηζπξαθηηθνχ/ηακεηαθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, πνπ φκσο δελ απέβιεπαλ ζηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη
βαζηθέο αιιαγέο πνπ εηζήρζεζαλ ζπλίζηαληαη ζε:
α) απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο (αχμεζε νξίσλ ειηθίαο
ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηνπο κεηά ηελ 01.01.1983 αζθαιηζκέλνπο ησλ εηδηθψλ ηακείσλ
αζθάιηζεο κηζζσηψλ, αχμεζε ειάρηζηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε απφ
4.050 εκέξεο αζθάιηζεο (ή 13,5 έηε) ζε 4.500 εκέξεο (ή 15 έηε), θαηάξγεζε
δπλαηφηεηαο ζπληαμηνδφηεζεο κε 15 έηε αζθάιηζεο ρσξίο φξην ειηθίαο),
β) αχμεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θαζηέξσζε πνζνζηνχ εηζθνξάο γηα ηνπο
δεκνζίνπο ππαιιήινπο (γηα ηνπο κεηά ηελ 01.01.1990 πξνζιεθζέληεο),
γ) αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ (ζπληάμηκεο απνδνρέο), θαζψο θαη
ζηνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπο (αλαπξνζαξκνγή κε βάζε ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ
απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ),
37

Βι. IMF (1992) Greece: Pension Reform, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund
Βι. Featherstone, K., (2005), ν.π., ζει.742
39
Βι. Matsaganis, M., (2002), “Yet another piece of pension reform in Greece”, South European Society
and Politics, 7(3): 109-122.
40
Βι. Sakellaropoulos, Th. αnd Angelaki, M. (2007), ν.π.
41
Βι. Φ.Δ.Κ. Α΄138/17.10.1990, Α΄184/04.12.1991 θαη Α΄165/07.10.1992, αληίζηνηρα.
38
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δ) απζηεξνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ιήςεο ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο (ζέζπηζε
Καλνληζκνχ απφδνζεο πνζνζηνχ αλαπεξίαο) θαη, θπξίσο,
ε) ζέζπηζε ελφο εληαίνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αζθάιηζεο θαη ζπληαμηνδφηεζεο γηα
ηνπο

εηζεξρφκελνπο

ζηελ αζθάιηζε

απφ

01.01.1993 θαη

εθεμήο, ιηγφηεξν

γελλαηφδσξνπ, αιιά κε ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζε (εηδηθφηεξα, κε ην λ.2084/1992
ζεζπίζηεθε ε δηάθξηζε κεηαμχ «παιαηψλ» θαη «λέσλ» αζθαιηζκέλσλ, κε θξηηήξην ηελ
ππαγσγή ηνπο ζηελ αζθάιηζε γηα πξψηε θνξά κέρξη 31.12.1992 ή κεηά ηελ 01.01.1993
αληίζηνηρα. Σν θαζεζηψο γηα ηνπο «λένπο» αζθαιηζκέλνπο πξνέβιεςε θνηλφ φξην
ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε (65ν έηνο), γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, κείσζε ηνπ πνζνζηνχ
αλαπιήξσζεο -ιφγνο θχξηαο ζχληαμεο/ηειεπηαίνπ κηζζνχ- απφ 80% ζε 60%,
πςειφηεξεο εηζθνξέο θαη ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζε, ζε αλαινγία 2/9 γηα ηνλ
εξγαδφκελν, 4/9 γηα ηνλ εξγνδφηε θαη 3/9 γηα ην θξάηνο).
πλνιηθά, νη ξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ 1990-1992, παξά ηελ έθηαζε ησλ αιιαγψλ πνπ
εηζήγαγαλ, πέηπραλ ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ κφλν βξαρππξφζεζκα (γηα
είθνζη πεξίπνπ έηε), κε ην κέγεζνο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο λα εθηηκάηαη λα
αλέιζεη απφ ην 12% ΑΔΠ ην 1997 ζην 23% ΑΔΠ ην 205042. Σν βάξνο ηεο δηαζθάιηζεο
ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο νπζηαζηηθά κεηαθέξζεθε ζηηο λεφηεξεο γελεέο
(δηαγελεαθή αληζφηεηα), ελψ δηαηεξήζεθαλ νη βαζηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηνπ,
φπσο ν νξγαλσηηθφο θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε αληζφηεηα ησλ παξνρψλ43.
3.3 Πεξίνδνο 1997-2009
Οη επφκελεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο
αλαιακβάλνληαη ηελ πεξίνδν 1997-2002, απφ ηε ζνζηαιηζηηθή, πιένλ, θπβέξλεζε, κε
επηζηέγαζκα ηνπο λφκνπο 2676/1999 θαη 3029/200244. Ζ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ
(1993-1996), κνινλφηη πξνεθινγηθά είρε δεζκεπηεί γηα θαηάξγεζε ησλ λφκσλ ηεο
πεξηφδνπ 1990-1992, κεηέζεζε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ γηα ην κέιινλ, κεηά
απφ θνηλσληθφ δηάινγν45. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνηέιεζε βαζηθή πνιηηηθή
πξνηεξαηφηεηα νπζηαζηηθά απφ ην 1996 θαη κεηά (κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ

42

Βι. OECD (1997) Economic Surveys: Greece, Paris, OECD.
Βι. Πεηξφγινπ, Α., (2001), “Ζ αλαγθαηφηεηα κεηαξξχζκηζεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο”, Δπιθεώπηζη Γικαίος Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ, ηεχρνο 4/508, ζει. 241-251.
44
Φ.Δ.Κ. Α΄1/05.01.1999 θαη Α΄160/11.07.2002 αληίζηνηρα.
45
Βι. Matsaganis, M., (2003), “Muddling Through: Trials and Tribulations of Social Security in Greece”,
EUI Working Paper SPS No. 2003/10, European University Institute, Florence, 18-23.
43
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ηνλ Κ. εκίηε θαη ηελ εδξαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)46 θαη
εληάρζεθε ζηελ εθζπγρξνληζηηθή κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα ηεο ρψξαο (καδί κε ηε
κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο), σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζπάζεηαο γηα
έληαμε ζηελ επξσδψλε θαη ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ47, ππφ ηελ πίεζε θαη
επαλαιακβαλφκελσλ ζπζηάζεσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (πξφβιεςε γηα αχμεζε, θαηά ηε
ρξνληθή πεξίνδν 2000-2050, ηνπ δείθηε δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο απφ 26% ζε 54% θαη
ησλ δεκφζησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ απφ 12,6% ΑΔΠ ζε 24,8% ΑΔΠ)48.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ν επξχο θνηλσληθφο, πνιηηηθφο θαη επηζηεκνληθφο
δηάινγνο σο πξνο ην ραξαθηήξα ηεο κεηαξξχζκηζεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ, ε
θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε εζηίαδε, ζηαζεξά, ζηελ αλάγθε επίηεπμεο δεκνζηνλνκηθήο
ζηαζεξφηεηαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ε πξνζέγγηζε
ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ ελίζρπζε θαη δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ παξνρψλ49.
Αθεηεξία ππήξμε ε έθζεζε ηεο εηδηθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζπγθξνηήζεθε «γηα ηελ εμέηαζε
ηεο καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο» (Δπηηξνπή πξάνπ), ην 1997, γηα ην
ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε νπνία ηφληδε ηηο ελδνγελείο θαη εμσγελείο πηέζεηο
ηνπ ζπζηήκαηνο (θαηάηκεζε θαη σξίκαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πςειά πνζνζηά
αλαπιήξσζεο, γήξαλζε πιεζπζκνχ, επίδξαζε αλεξγίαο, πιαίζην Ο.Ν.Δ.) θαη
πξνέβιεπε ηε βησζηκφηεηά ηνπ κέρξη ην 2010. Ζ Έθζεζε, παξφιν πνπ πεξηνξηδφηαλ
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, ρσξίο λα πηνζεηεί ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνιηηηθήο,
πξνηείλνληαο κφλν ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο θαη κνινλφηη δελ δηέθεξε σο πξνο ηα
ζπκπεξάζκαηα, απφ ηελ Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, ην ίδην έηνο, γηα ην ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ
ζχζηεκα (πνπ πξνέβιεπε αχμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ απφ 12% ΑΔΠ ην
1997 ζε 23% ΑΔΠ ην 2050)50, απνξξίθζεθε, ζπλνιηθά, απφ θνηλή γλψκε, θφκκαηα θαη
ζπλδηθάηα (ζεσξψληαο φηη πξνκελχεη επψδπλεο κεηαξξπζκίζεηο), εμαλαγθάδνληαο ηελ
θπβέξλεζε ζηελ ηήξεζε απνζηάζεσλ θαη ηελ αλαβνιή ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο
δηαδηθαζίαο51. Ζ δηαδηθαζία έιαβε λέα ψζεζε κεηά ηελ επαλεθινγή ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ
θφκκαηνο ην 2000 θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηνπ «Σκήκαηνο
46

Σν δηάζηεκα απφ ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηνπ 1993 θαη κέρξη ηελ ςήθηζε ησλ λφκσλ 1999-2002, νη
κφλεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ζπλίζηαληαη ζηε ζχζηαζε ηνπ θιάδνπ θχξηαο αζθάιηζεο αγξνηψλ κε ην
λ.2458/1997 θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε αληαπνδνηηθφ πιένλ ηακείν, θαζψο θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ
Δπηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ (Δ.Κ.Α..), κε ην λ.2434/1996, σο εηδηθήο κε
αληαπνδνηηθήο παξνρήο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ρακεινζπληαμηνχρσλ.
47
Βι. Tinios, P., (2005), “Pension Reform in Greece: «Reform by Instalments» - A Blocked Process”,
West European Politics, 28(2): 402-419 θαη Sakellaropoulos, Th. and Angelaki, M. (2007), ν.π.
48
Βι. Carrera, L., Angelaki, M., Carolo, D., (2010), ν.π.
49
Βι. αθειιαξφπνπινο, Θ., Οηθνλφκνπ, Υ., (2006), ν.π.
50
Βι. OECD (1997) Economic Surveys: Greece, Paris, OECD.
51
Βι. Matsaganis, M., (2002), ν.π. θαη Tinios, P., (2005), ν.π.
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ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Αλαινγηζηή ηεο Βξεηαλίαο», ζηηο αξρέο ηνπ 2001, πνπ είρε δεηεζεί
απφ ηελ ίδηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, γηα ηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη κε ζθνπφ λα πξνζδψζεη ηερλνθξαηηθή αμηνπηζηία ζηνπο επηθείκελνπο
κεηαξξπζκηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο ηεο52 (ε κειέηε εμέηαδε, εηδηθφηεξα, ηηο δεκνγξαθηθέο
εμειίμεηο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ παξνπζίαδε θαη
ηελ αλαινγηζηηθή επίδξαζε δηαθφξσλ ζελαξίσλ παξακεηξηθψλ αιιαγψλ ζηελ εμέιημε
ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο)53. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηα ζπλδηθάηα, ζε κία
πξνζπάζεηα λα πξνιάβνπλ ηηο εμειίμεηο θαη ζε ζπλζήθεο ακνηβαίαο θαρππνςίαο 54,
δεκνζίεπζαλ δηθή ηνπο αλαινγηζηηθή κειέηε (Έθζεζε ΗΝΔ-ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ γηα ην
ειιεληθφ ζχζηεκα)55, ε νπνία δελ δηέθεξε σο πξνο αλαινγηζηηθά ζπκπεξάζκαηα
(πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην 2010 θαη εθεμήο). ε
αληίζεζε, φκσο, κε ηελ έθζεζε ησλ βξεηαλψλ, πνπ εζηίαδε ζηηο δεκνγξαθηθέο
επηπηψζεηο θαη ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, νη πξνηάζεηο ησλ
ζπλδηθάησλ πξνέθξηλαλ σο επηινγή παξέκβαζεο, ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο
αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ηακείσλ θαη
ηελ επέθηαζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ απέξξηπηαλ, παληειψο, ηελ ηδέα ηεο
έληαμεο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζε δηαθξηηφ ππιψλα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο56. Σνλ
Απξίιην 2001, παξνπζηάζηεθαλ νη επίζεκεο θπβεξλεηηθέο πξνηάζεηο (πξνηάζεηο
Γηαλλίηζε)57, σο βάζε δηαιφγνπ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ρσξίο
ζπκκεηνρή ζηελ επεμεξγαζία ηνπο, ινηπψλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ, πέξαλ ηνπ ζηελνχ
θχθινπ ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο)58, νη νπνίεο πξνέβιεπαλ: α) αχμεζε ηνπ γεληθνχ
νξίνπ ειηθίαο γηα φινπο ζην 65ν έηνο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο γηα
ζπληαμηνδφηεζε ρσξίο φξην ειηθίαο ζηα 40 έηε, β) κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπιήξσζεο
ζην 60% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνχ, γ) ελίζρπζε ηεο δηαζχλδεζεο παξνρψλ-εηζθνξψλ,
κέζσ δηεχξπλζεο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο (δέθα θαιχηεξα έηε απφ ηα δεθαπέληε ηειεπηαία), δ)
θαηάξγεζε ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηηο κεηέξεο αλειίθσλ παηδηψλ θαη,
52

Βι. Matsaganis, M., (2003, 2002), ν.π.
Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (2001) Αναλογιζηική Αναζκόπηζη ηος
Δλληνικού Αζθαλιζηικού Σςζηήμαηορ. Έκθεζη ηος Τμήμαηορ ηος Κςβεπνηηικού Αναλογιζηή (ΤΚΑ) ηος
Ηνυμένος Βαζιλείος.
54
Βι. Featherstone, K., Papadimitriou (2008), ν.π.
55
Βι. Ρνκπφιεο, ., Ρσκαληάο, Γ., Μαξγηφο, Β. (2001) Αναλογιζηική Μελέηη ηος Σςζηήμαηορ Κοινυνικήρ
Αζθάλιζηρ ζηην Δλλάδα. Γέζμη πποηάζευν. ΗΝΔ ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ
56
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Βι. αλαιπηηθφηεξα: Γηαλλίηζεο, Σ. (2007) Το αζθαλιζηικό (υρ οπθανό πολιηικήρ) και μία διέξοδορ.
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ελαιιαθηηθά, επηδφηεζε ρξφλνπ αζθάιηζεο γηα θάζε παηδί, ε) αχμεζε ηεο θαηψηαηεο
ζχληαμεο, αιιά κε έιεγρν πφξσλ θαη ζη) νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
(νθηψ κφλν ηακεία θχξηαο αζθάιηζεο θαη δηνηθεηηθή ελζσκάησζε ζε απηά φισλ ησλ
επηθνπξηθψλ ηακείσλ). Οη πξνηάζεηο

δηαηεξνχζαλ ην δεκφζην δηαλεκεηηθφ,

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο, φκσο, κέηξα γηα ηε
βησζηκφηεηά ηνπ (ππνινγηδφηαλ ε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα
επηπιένλ 20-25 έηε, θαζψο θαη εμνηθνλφκεζε χςνπο 60 δηο επξψ ή κείσζε ηνπ
αλαινγηζηηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά 17,5%, ζηα επφκελα 50 έηε)59.
Θεσξήζεθαλ, σζηφζν, επαρζείο θαη αληηθνηλσληθέο απφ ζπλδηθάηα θαη θνηλή γλψκε, κε
βαζηθά ζεκεία αληηπαξάζεζεο ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε ηνπ γεληθνχ νξίνπ ειηθίαο
ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπιήξσζεο. Τπφ ην βάξνο ησλ
εθηεηακέλσλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ60 θαη ηεο νμείαο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο
(απφ φια ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο πξνηάζεηο είηε σο
αλεχζπλεο θαη αλεπαξθείο είηε σο λενθηιειεχζεξεο, αιιά θαη εζσθνκκαηηθά, ιφγσ ηνπ
ζπλεπαγφκελνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο)61, ε θπβέξλεζε ππνρξεψζεθε ζε απφζπξζε ησλ
αξρηθψλ ηεο πξνηάζεσλ. Τηνζεηψληαο κία ζπλαηλεηηθή πιένλ θαη ήπηα πξνζέγγηζε ζηε
κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία62 (θαηφπηλ αλαζρεκαηηζκνχ ηνλ Οθηψβξην 2001), θάιεζε
ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε λέν θχθιν δηαιφγνπ. ηφρνο ήηαλ ε αλάθηεζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο, απνδεηθλχνληαο, ηαπηφρξνλα,
ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ηελ εηνηκφηεηά ηεο γηα
αλάιεςε κεηαξξπζκίζεσλ63. Ζ επηινγή ηεο έκθαζεο, απηή ηε θνξά, ζηελ επάξθεηα ησλ
παξνρψλ εμαζθάιηζε ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο
κεηαξξχζκηζεο64.
Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ
επέθεξαλ ηηο πξψηεο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα. Με ην
λ.2676/1999 επήιζαλ νη πξψηεο νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο, κέζα απφ ηελ πξφβιεςε
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URGE Working Paper 3/2004.
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Βι. Matsaganis, M., (2004), ν.π.
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Βι. Featherstone, K., (2005), ν.π.
63
Βι. Sakellaropoulos, Th. and Angelaki, M. (2007), ν.π.
64
Βι. αθειιαξφπνπινο, Θ., Οηθνλφκνπ, Υ., (2006), ν.π.

20

ελνπνηήζεσλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ πθηζηάκελσλ νξγαληζκψλ65, ελψ κε ην
λ.3029/2002 πηνζεηήζεθαλ πεξαηηέξσ νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο, πνπ
πξνέβιεςαλ:
α) Έληαμε κέρξη ην 2008, ησλ εηδηθψλ ηακείσλ θχξηαο αζθάιηζεο κηζζσηψλ ζην
Η.Κ.Α.66 θαη νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο κηζζσηψλ (ζχζηαζε Δ.Σ.Δ.Α.Μ.),
β) ελαξκφληζε θαλφλσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο κεηαμχ παιαηψλ θαη λέσλ
αζθαιηζκέλσλ (ζπληαμηνδφηεζε κε 37 έηε αζθάιηζεο ρσξίο φξην ειηθίαο θαη
ζπληαμηνδφηεζε κε 35 έηε αζθάιηζεο ζην 58ν έηνο ηεο ειηθίαο, ζηαδηαθή ζχγθιηζε ησλ
πνζψλ ησλ θαησηάησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ πνζνζηψλ αλαπιήξσζεο),
γ) ελίζρπζε ηεο δηαζχλδεζεο εηζθνξψλ-παξνρψλ, κέζσ δηεχξπλζεο ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο (κέζεο
ζπληάμηκεο απνδνρέο ησλ πέληε θαιχηεξσλ εηψλ απφ ηα δέθα ηειεπηαία πξηλ ηε
ζπληαμηνδφηεζε),
δ) δηακφξθσζε θαλφλα θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Η.Κ.Α. έσο ην 2032 (εηήζηα θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 1% επί ηνπ
εηήζηνπ Α.Δ.Π.),
ε) ζέζπηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηακείσλ
ζπκπιεξσκαηηθήο-επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο ζηε ρψξα (2νο ππιψλαο) θαη
ζη) ίδξπζε ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο.
πλνιηθά, νη ξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ απνηέιεζαλ κία ζπκβηβαζηηθή παξέκβαζε κε
άμνλεο ηελ επάξθεηα ησλ παξνρψλ, ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ
νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε. Σν θαηλνηφκν ζηνηρείν ππήξμε ε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο
επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο, πνπ απνηέιεζε έλα πξψην βήκα γηα ηε κεηάβαζε πξνο έλα
πνιπεπίπεδν ζχζηεκα, θαηά ην πξφηππν ινηπψλ επξσπατθψλ ρσξψλ67. εκαληηθή
αμηνινγείηαη, επίζεο, ε κείσζε ησλ δηαγελεαθψλ αληζνηήησλ, κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ
ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. ε επίπεδν, σζηφζν,
κείσζεο ελδνγελεαθψλ αληζνηήησλ θαη θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ελίζρπζεο ηεο
πξννπηηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα απνηειέζκαηα θξίλνληαη κεηξηνπαζή. Ζ
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Σ.Δ.Α.Γ.Τ. θαη έληαμε ζε απηφ 12 Σακείσλ Αξσγήο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη, ηέινο, ζπγρψλεπζε ζην
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έληαμε ζην ΗΚΑ ησλ εηδηθψλ ηακείσλ πξνβιέθζεθε ζε πξναηξεηηθή βάζε68, κε ηνπο ήδε
αζθαιηζκέλνπο λα δηαηεξνχλ ην πξνυθηζηάκελν πξνλνκηαθφ ηνπο θαζεζηψο, ελψ,
ζπγρξφλσο, ε κεηαξξχζκηζε ζπλεπαγφηαλ απμεκέλν θφζηνο, θαζψο πεξίπνπ έλα
εθαηνκκχξην αζθαιηζκέλνη ζα ζπληαμηνδνηνχληαλ, πιένλ, ζε κηθξφηεξα φξηα ειηθίαο69.
Ωο απνηέιεζκα, ε αλάγθε ιήςεο πξφζζεησλ κέηξσλ γηα δηαζθάιηζε ηεο
καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εμαθνινπζνχζε λα ηνλίδεηαη ζηελ
θνηλή έθζεζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη πκβνπιίνπ, ην 2003, κε ηνπο ππνινγηζκνχο
ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ λα πξνκελχνπλ γηα ηε ρψξα ην δπζκελέζηεξν
αζθαιηζηηθφ ζελάξην κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ (πνζνζηφ απαζρφιεζεο 55,4%
επί ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε αληίζηνηρν πνζνζηφ 64,1% ζηελ ΔΔ-15, πξφβιεςε γηα
αχμεζε έσο ην 2050, ηνπ δείθηε δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο ζην 54% κε αληίζηνηρν
πνζνζηφ 49% ζηελ ΔΔ-15 θαη ηεο δεκφζηαο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο ζην 24,8% κε
αληίζηνηρν πνζνζηφ 13,3% ζηελ ΔΔ-15 )70. ε δπζνίσλα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεγε θαη ε
αλαινγηζηηθή κειέηε ηεο ΓΟΔ, ην 200771, πνπ είρε αλαηεζεί απφ ηελ ειιεληθή
θπβέξλεζε θαη πξνέβιεπε ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ΗΚΑ κφλν κέρξη ην
2030 θαη κφλνλ εθφζνλ ην θξάηνο θαηέβαιε ζην ηακείν ηηο θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο
ηνπ θαη ηηο κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Οκνίσο, ε αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ ΗΝΔΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ ην ίδην έηνο72, πξνέβιεπε ηε βησζηκφηεηα ηνπ ΗΚΑ κέρξη ην 2024-2026
(αλαιφγσο αλαινγηζηηθνχ ζελαξίνπ) θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πιήξνπο
αληαπφθξηζεο ηνπ θξάηνπο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ελψ, κεηέπεηηα, πξνέβιεπε ηε
ζψξεπζε ηνπ ειιείκκαηνο.
Παξφια απηά, ε πεξίνδνο πνπ επαθνινχζεζε ηεο θπβεξλεηηθήο ζεηείαο ηεο Ν.Γ. (20042009), ραξαθηεξίζηεθε κάιινλ απφ απξνζπκία γηα νπζηαζηηθή παξέκβαζε, κνινλφηη ν
θνηλσληθφο δηάινγνο γηα ην αζθαιηζηηθφ είρε ζπρλά εμαγγειζεί73. Δμαίξεζε απνηέιεζε
ε απφπεηξα έληαμεο ζην ΗΚΑ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ74 θαη
ε ςήθηζε ηνπ λ.3655/2008, πνπ πξνέβιεςε πεξαηηέξσ ελνπνηήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο
68
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αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ75. Ζ ηειεπηαία απηή λνκνζεηηθή παξέκβαζε νδήγεζε ζε
ζεκαληηθή κείσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ 1νπ ππιψλα ηνπ ζπζηήκαηνο
(κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξέσλ απφ πεξίπνπ 130 ζε 13)76, σζηφζν, ζε επίπεδν
κείσζεο ελδνγελεαθψλ αληζνηήησλ ε ζπκβνιή ήηαλ πεληρξή, θαζψο ν λφκνο
πξνέβιεςε γηα ηνπο ήδε αζθαιηζκέλνπο ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ, ηε δηαηήξεζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ πξνλνκηαθνχ ηνπο θαζεζηψηνο (πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο θαη
ππνινγηζκφο πνζνχ ζχληαμεο).
Καηά ηα ινηπά, ε πεξίνδνο κέρξη ην 2010, νπφηε θαη μεθηλά ν ηειεπηαίνο θχθινο
κεηαξξπζκίζεσλ ζηε ρψξα, νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ (26/03/09, ππφζεζε C-559/07), θαηφπηλ πξνζθπγήο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαηά ηεο Διιάδαο, γηα ηελ χπαξμε δηαθξίζεσλ ζηα φξηα ειηθίαο
ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην δεκφζην ηνκέα, ππνρξεψλνληαο ηε ρψξα ζε
εμίζσζή ηνπο77.
3.4 Πεξίνδνο 2010 έσο ζήκεξα
Σελ πεξίνδν 2010 έσο ζήκεξα ιακβάλεη ρψξα ν ηειεπηαίνο θαη ζεκαληηθφηεξνο θχθινο
κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ
βηψλεη ε ρψξα απφ ην έηνο 2009 (σο απφηνθνο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ήηαλ ήδε ζε εμέιημε απφ ην Φζηλφπσξν ηνπ 2008) θαη ην
ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο λα παξνπζηάδεηαη ακθίδξνκε78. Ζ αδπλακία
πινπνίεζεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
ζπλέβαιε ζηε ζπζζψξεπζε δηαρξνληθψλ πξνθιήζεσλ θαη ηε δηφγθσζε ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ (πξνβιεπφκελε αχμεζε ησλ δεκφζηαο ζπληαμηνδνηηθήο
δαπάλεο απφ 11,7% ΑΔΠ ην 2007, ζε 24,1% ΑΔΠ ην 2060, κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά
ζηελ ΔΔ-27 λα είλαη 10,1% θαη 12,5%)79. Δλψ ε θξίζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία (ην 2009 ππήξμε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 3,1% θαη ην 2010 θαηά
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πγρξφλσο, πεξηέιαβε θαη αζθαιηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ξπζκίζεηο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ
πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο-κεηξφηεηαο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ πθηζηάκελσλ ζπληαμηνδνηηθψλ
πξνυπνζέζεσλ (π.ρ. κεηέξεο αλειίθσλ).
76
ΗΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΔΔ, ΔΣΑΑ θαη ΔΣΑΠ-ΜΜΔ είλαη νη κεγαιχηεξνη θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο.
77
Βι. Petmesidou, M. (2009) Annual National Report 2009. Pensions, Health and Long-term Care:
Greece, ASISP (European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities).
78
Βι. Matsaganis, M., (2011), “The Welfare State and the crisis: the case of Greece”, Journal of
European Social Policy, 21(5), 501-512
79
Βι. EPC (2009) The 2009 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member
States (2008-2060), Joint Report prepared by the European Commission (DG ECFIN) and the Economic
Policy Committee (AWG), European Economy 2/2009.
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4,9%)80, ππφ ην βάξνο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηθηψλ
(πξνβιεπφκελε αχμεζε ηνπ δείθηε δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο απφ 28% ην 2007, ζε 57%
ην 2060 θαη κείσζε ηνπ ελεξγνχ νηθνλνκηθά πιεζπζκνχ (15-64 εηψλ) θαηά 28% κέρξη
ην 2060)81 έδηλαλ λέα ψζεζε ζηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία.
Ζ ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηφδνπ απνηέιεζε βαζηθή δέζκεπζε ηεο ρψξαο,
σο απνηέιεζκα ηεο πξνζθπγήο ηεο ζην κεραληζκφ ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο απφ ηα
θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηνλ Απξίιην 2010.
Δίρε πξνεγεζεί ε απνθάιπςε γηα ην δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ ηεο ρψξαο, ακέζσο
κεηά ηηο πξφσξεο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2009 (δήισζε ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ
ζην ECOFIN, ζηηο 20 Οθησβξίνπ, φηη ην δεκφζην έιιεηκκα ζα δηακνξθσλφηαλ ζην
12,5% Α.Δ.Π. αληί ηνπ 6% πνπ ππνιφγηδε ε πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε, ελψ ζχκθσλα κε
ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην δεκφζην έιιεηκκα ηεο ρψξαο, ην 2009,
αλεξρφηαλ ζην 15,6% Α.Δ.Π. θαη ην δεκφζην ρξένο ζην 129,7% Α.Δ.Π.) θαη νη
δηαδνρηθέο ππνβαζκίζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο,
πνπ νδήγεζαλ ζε θξίζε δαλεηζκνχ θαη αδπλακία πξνζθπγήο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, παξά
κφλν κε απαγνξεπηηθά πςειά επηηφθηα82.
Με ην λ.3845/201083 ςεθίζηεθε ην πξψην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο ηεο ειιεληθήο
θπβέξλεζεο κε ηελ επνλνκαδφκελε «Σξφηθα»84, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ
ζηήξημεο, χςνπο 110 δηο επξψ. Σα κλεκφλην έζεζε σο βξαρπ-κεζνπξφζεζκν
δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 3%
Α.Δ.Π. έσο ην 2014, ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζην 7% ην 2013,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άκεζεο κείσζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ, ελψ
επέβαιε ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε θχξηα πεδία
παξέκβαζεο ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, ζην
πεδίν ησλ ζπληάμεσλ επέβαιε: α) ηε ζπγρψλεπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζε ηξία,
β) ηε ζέζπηζε εληαίσλ θαλφλσλ ζπληαμηνδφηεζεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο
αζθαιηζκέλσλ, κε ελίζρπζε ηεο δηαζχλδεζεο εηζθνξψλ θαη παξνρψλ θαη δηακφξθσζε
ηνπ γεληθνχ νξίνπ ειηθίαο ζην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο θαη γ) ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφσξεο
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Βι. EPC (2009), ν.π.
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Βι. Αλαιπηηθφηεξα: Papadopoulos, Th., Roumpakis, A., (2012), “The Greek Welfare State in the age
of austerity: anti-social policy and the politico-economic crisis”, ζην: Kilkey, M., Ramia, G. and
Farnsworth, K. (eds.), Social Policy Review 24: analysis and debate in social policy. Bristol, UK, Policy
Press: 203-227
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Βι. Φ.Δ.Κ. Α΄65/06.05.2010
84
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
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ζπληαμηνδφηεζεο, κε πεξηνξηζκφ ηνπ θαηαιφγνπ βαξηψλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ
θαη εηζαγσγή απζηεξφηεξσλ φξσλ γηα ηε ρνξήγεζε ζπληάμεσλ αλαπεξίαο. Οη
δεζκεχζεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην
δεχηεξν κλεκφλην ζπλεξγαζίαο, πνπ ςεθίζηεθε κε ην λ.4046/2012 (ην νπνίν, ζην πεδίν
ησλ ζπληάμεσλ, επέβαιε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη
εθάπαμ βνεζεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε χςνπο €300 εθαηνκκπξίσλ εληφο ηνπ
επφκελνπ έηνπο)85 ππαγφξεπζαλ ην πεξηερφκελν ηεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαξξχζκηζεο,
φπσο

πινπνηήζεθε

κέζα

απφ

ηνπο

ζρεηηθνχο

εθαξκνζηηθνχο

λφκνπο

πνπ

επαθνινχζεζαλ. Ζ δηαδηθαζία, πάλησο, ηεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαξξχζκηζεο είρε ήδε
δξνκνινγεζεί απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, κε ηε ζχζηαζε επηηξνπήο εηδηθψλ θαη
αληηπξνζψπσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ζην πφξηζκα ηεο νπνίαο (Μάξηηνο 2010),
ηνληδφηαλ ε αλαγθαηφηεηα γηα κία λέα αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ, κε
δηαρσξηζκφ ησλ ξφισλ ηεο αζθάιηζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο86.
ε φηη αθνξά, εηδηθφηεξα, ην πεξηερφκελν ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο πεξηφδνπ, νη
ξπζκίζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ κε ηνπο δηαδνρηθνχο λφκνπο 3863/2010, 3865/2010,
3986/2011, 4024/2011, 4051/2012, 4052/2012, 4093/2012, 4147/2013 θαη 4281/2014
πξνέβιεςαλ87:
α) Αιιαγή, απφ ην 2015 θαη εθεμήο, ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζα απφ ηνλ
δηαρσξηζκφ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ηνπ 1νπ ππιψλα, ζε αληαπνδνηηθέο θαη κε
αληαπνδνηηθέο, κε ηελ θαηαβνιή βαζηθήο θαη αλαινγηθήο ζχληαμεο. Σν χςνο ηεο
βαζηθήο ζχληαμεο αλέξρεηαη ζηα 360 επξψ κεληαίσο, ρσξίο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο
γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαη αλαινγηθήο ζχληαμεο (αζθαιηζκέλνη γηα ηνπιάρηζηνλ 15
έηε)88. Δλψ γηα φζνπο δελ δηθαηνχληαη αλαινγηθή ζχληαμε (αλαζθάιηζηνη ή
αζθαιηζκέλνη γηα ιηγφηεξν απφ 15 έηε), ε βαζηθή ζχληαμε θαηαβάιιεηαη εθφζνλ
ζπκπιεξψλεηαη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο θαη πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα εηζνδεκαηηθά
θξηηήξηα89 θαη ν δηθαηνχρνο δηακέλεη κφληκα ζηελ Διιάδα γηα ηνπιάρηζηνλ 15 έηε,
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Βι. Φ.Δ.Κ. Α΄28/14.02.2012, Παξάξηεκα V1-ΔΛΛ
Βι. «Πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Δηδηθψλ γηα ην αζθαιηζηηθφ. Καηεπζπληήξηεο αξρέο θαη πξνηάζεηο γηα
ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο» ηεο 26 εο/03/2010 (www.epkodi.gr)
87
Βι. Φ.Δ.Κ. Α΄ 115/15.07.10, 120/21.07.10, 152/01.07.11, 226/27.10.11, 40/29.02.12, 222/12.11.12,
41/01.03.12, 98/26.04.13 θαη 160/08.08.14, αληίζηνηρα
88
Πιήξεο ζε πνζφ εθφζνλ ζεκειηψλεηαη πιήξεο ζχληαμε γήξαηνο ή αλαπεξίαο θαη κεησκέλε εθφζνλ
ζεκειηψλεηαη κεησκέλε ζχληαμε γήξαηνο ή αλαπεξίαο. Δπίζεο θαηαβάιιεηαη κεησκέλε ζηηο πεξηπηψζεηο
α) ησλ ζπληάμεσλ ιφγσ ζαλάηνπ θαη β) ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη θαηά 1/35 γηα θάζε έηνο πνπ
ππνιείπεηαη ησλ 35 εηψλ δηακνλήο ζηελ Διιάδα κεηαμχ 15 νπ θαη 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.
89
Σν αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο λα κελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ
€5.040 θαη €10.080 αληίζηνηρα.
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κεηαμχ 15νπ θαη 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο90. Όζνλ αθνξά ζηελ αλαινγηθή ζχληαμε,
ζεζπίδνληαη εληαία πνζνζηά αλαπιήξσζεο, γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη γηα ην
ρξφλν αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απφ 01.01.2011 θαη εθεμήο. Σν πνζφ ηεο
αλαινγηθήο ζχληαμεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην γηλφκελν ησλ κέζσλ, δηα βίνπ, ζπληάμηκσλ
απνδνρψλ επί έλα θπκαηλφκελν εηήζην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο, γηα ην ζχλνιν ησλ εηψλ
αζθάιηζεο. Σν πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη απφ 0,80% (1-15 έηε αζθάιηζεο) έσο 1,50%
(γηα έηε αζθάιηζεο πεξηζζφηεξα απφ 39). πγρξφλσο, πξνβιέπεηαη εγγχεζε θαησηάηνπ
νξίνπ ηνπ αζξνίζκαηνο βαζηθήο θαη αλαινγηθήο ζχληαμεο, ηζνδχλακνπ κε δεθαπέληε
εκεξνκίζζηα αλεηδίθεπηνπ εξγάηε,
β) ελαξκφληζε θαη απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, κέζα απφ ηελ
πξνβιεπφκελε αχμεζε (κεηαβαηηθή πεξίνδνο 2011-2013) ησλ νξίσλ ειηθίαο θαη ηνπ
απαηηνχκελνπ θαηά πεξίπησζε ρξφλνπ αζθάιηζεο, γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Ωο
απνηέιεζκα, απφ ην 2013 θαη εθεμήο, ην γεληθφ φξην ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε κε ηηο
ειάρηζηεο ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο (15 έηε) δηακνξθψλεηαη ζην 67ν έηνο γηα φινπο, ελψ
νη

ειηθηαθέο

θαη

ρξνληθέο

πξνυπνζέζεηο

γηα

ηελ

πιήξε

ζπληαμηνδφηεζε

ν

δηακνξθψλνληαη ζηα 40 έηε αζθάιηζεο θαη ην 62 έηνο ηεο ειηθίαο (κε παξάιιειε,
σζηφζν, πξφβιεςε δπλαηφηεηαο θαηνρχξσζεο επλντθφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ θαη
εμαγνξάο πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ)91,
γ) αλαθαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ειηθίαο, απφ ην 2021, βάζεη ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζην 65ν
έηνο,
δ) αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ απφ ην 2014 θαη εθεμήο θαη κε βάζε ηε κεηαβνιή
ηνπ Α.Δ.Π. θαη ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή (κε βάζε ζπληειεζηή ν νπνίνο
δηακνξθψλεηαη θαηά 50% απφ ηε κεηαβνιή ηνπ Α.Δ.Π. θαη θαηά 50% απφ ηε κεηαβνιή
ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή θαη ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ εηήζηα
κεηαβνιή ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή),
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Οκνίσο, πιήξεο ζε πνζφ εθφζνλ ν δηθαηνχρνο δηακέλεη ζηε ρψξα γηα ηνπιάρηζηνλ 35 έηε, δηαθνξεηηθά
θαηαβάιιεηαη κεησκέλν ην πνζφ ηεο βαζηθήο ζχληαμεο, θαηά 1/35 γηα θάζε έηνο πνπ ππνιείπεηαη ησλ 35
εηψλ.
91
πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο επλντθφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο
ηειηθψο δηακνξθσκέλεο πξνυπνζέζεηο ην 2013, κε γλψκνλα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ
αζθάιηζεο εληφο ησλ εηψλ 2010-2012, ελψ φζνη είραλ ήδε ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν
αζθάιηζεο κέρξη 31.12.2010, κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη ηφηε.
Δπίζεο, παξέρεηαη δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο δηεπξπκέλσλ πιαζκαηηθψλ ρξφλσλ (ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο θαηφπηλ εμαγνξάο), απφ 4 έσο 7 έηε, αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζεκειίσζεο ηνπ
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο.
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ε) εηζαγσγή ξήηξαο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηεο απαγφξεπζεο γηα
ππέξβαζε ηεο δεκφζηαο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο, θαηά ην δηάζηεκα 2009-2060, ζε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 2,5% Α.Δ.Π. ηνπ έηνπο 2009,
ζη) επηβνιή εηδηθήο «εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζπληαμηνχρσλ» ζην πνζφ ησλ θχξησλ θαη
επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ (παξαθξάηεζε χςνπο 3%-14% γηα πνζά θχξηαο ζχληαμεο άλσ
ησλ €1.400 θαη €3.500 αληίζηνηρα θαη 3%-10% γηα πνζά επηθνπξηθήο ζχληαμεο άλσ
ησλ €300 θαη €650 αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, επηβνιή δηαδνρηθψλ πνζνζηηαίσλ κεηψζεσλ
ζηηο θαηαβαιιφκελεο ζπληάμεηο (ηα πνζνζηά βαίλνπλ θιηκαθσηά αλαιφγσο ηνπ χςνπο
ησλ ζπληάμεσλ, εμαηξψληαο πάλησο ηηο ζπληάμεηο θάησ ησλ €1.000 θαη ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο ζπληαμηνχρσλ βαξηά αλαπήξσλ) θαη ζηα εθάπαμ βνεζήκαηα (ηα πνζνζηά
κείσζεο πνηθίινπλ αλαιφγσο θνξέα πξνλνίαο, έηνπο απνρψξεζεο θαη έηνπο έθδνζεο
ηεο ζπληαμηνδνηηθήο απφθαζεο θαη θπκαίλνληαη κεηαμχ 3%-83%),
δ) θαηάξγεζε ησλ επηδνκάησλ ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη ηνπ επηδφκαηνο
αδείαο,
ε) επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηαιφγνπ βαξηψλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ92,
ζ) απζηεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφδνζεο πνζνζηνχ αλαπεξίαο, πξνθεηκέλνπ γηα
ζπληάμεηο θαη επηδφκαηα αλαπεξίαο93,
η) απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ηνπ ΔΚΑ (ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ
έηνπο ηεο ειηθίαο απφ 1.12014 θαη εθεμήο),
ηα) νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ 1νπ ππιψλα, αθελφο κέζσ ηεο
ππνρξεσηηθήο

ππαγσγήο

ζηελ

αζθάιηζε

ηνπ

ΗΚΑ

ησλ

απφ

1.1.2011

πξνζιακβαλφκελσλ ζην δεκφζην θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, κε ηε ζχζηαζε ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο (ΔΣΔΑ) θαη ηελ ππνρξεσηηθή έληαμε ζε απηφ, κέρξη 31.12.2014, ηνπ
ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ πθηζηάκελσλ ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 94. πγρξφλσο,
εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο ζηνλ 1ν ππιψλα, κέζσ ηεο αιιαγήο
ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ηνπ ΔΣΔΑ, απφ 01.01.2015,

92

ρεηηθή ε Φ.10221/νηθ.26816929/30.11.2011 Τπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ. Β΄2778/02.12.2011), πνπ
θαηάξηηζε ηνλ λέν θαηάινγν θαη πεξηφξηζε θαηά πεξίπνπ 30%, ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
εληάζζνληαη ζηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα
93
ρεηηθέο νη Φ.11321/νηθ.26012/1718/31.10.2011 (Φ.Δ.Κ.Β΄2611/08.11.2011) θαη Φ.11321/νηθ.
10219/688/04.05.2012 (Φ.Δ.Κ. Α΄1506/04.05.2012) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, πνπ θαζφξηζαλ ηα λέα
πνζνζηά αλαπεξίαο, κε ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο.
94
Με παξάιιειε πξφβιεςε γηα κεηαηξνπή ησλ εμαηξνχκελσλ ηακείσλ, ζε λ.π.η.δ. ηακεία
επαγγεικαηηθήο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ηνπ 2νπ ππιψλα. Με βάζε ζηνηρεία Μαξηίνπ 2013, ηα ηακεία
επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο ηνπ 2νπ ππιψλα αξηζκνχζαλ 13. Πεγή: Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή.
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απφ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ
δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο95.
πλνιηθά, νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο πεξηφδνπ ζπληζηνχλ ηε ξηδηθφηεξε
κεηαξξχζκηζε ζηελ ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο, κε εηζπξαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ
απνβιέπνπλ ζηελ άκεζε κείσζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο, κέζσ πεξηθνπψλ ζηηο
ήδε θαηαβαιιφκελεο ζπληάμεηο (ηε δηεηία 2010-2012, νη πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ
αλέξρνληαλ ζην χςνο ησλ €3 δηο, πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζρεδφλ ζην 10% ηεο
ζπλνιηθήο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο)96, αιιά θαη κε παξακεηξηθέο θαη δνκηθέο αιιαγέο
ζηνλ 1ν ππιψλα, κε άμνλεο: ηελ εληαηνπνίεζε θαη απζηεξνπνίεζε ησλ ειηθηαθψλ θαη
ρξνληθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαζχλδεζεο εηζθνξψλ
θαη παξνρψλ, κέζσ ηεο επέθηαζεο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ
ζε φιν ηνλ αζθαιηζηηθφ βίν, ηε δηαζχλδεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο κε ην πξνζδφθηκν δσήο,
ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο ζηε 2ε βαζκίδα ηνπ 1νπ ππιψλα
θαη ηελ απνκάθξπλζε, πιένλ, απφ ην παξαδνζηαθφ κπηζκαξθηαλφ κνληέιν θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, πξνζεγγίδνληαο, πην μεθάζαξα, έλα ζχζηεκα πνιιαπιψλ επηπέδσλ.
Ζ ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ παξειζφληνο γηα πινπνίεζε
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είραλ σο
απνηέιεζκα, γηα πξψηε θνξά, νη κεηαξξπζκίζεηο λα πινπνηεζνχλ σο επζεία εμσηεξηθή
ππεξεζληθή παξέκβαζε θαη φρη σο πξντφλ δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, κε
πξνηεξαηφηεηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε δεκφζησλ
δαπαλψλ έλαληη ηεο επάξθεηαο ησλ παξνρψλ. Καη ηνχην κνινλφηη ζε ζπλζήθεο
γεληθεπκέλσλ θαη νμχηαησλ θνηλσληθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο
νη κεγαιχηεξεο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε97.
Ζ δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ ππήξμε ηδηαίηεξα έληνλε, κε
ζεκεία αηρκήο ηηο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ θαη ηηο απμήζεηο ζηηο ειηθηαθέο θαη
ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο. ην πιαίζην απηήο, ε πξφηαζε ησλ
ζπλδηθάησλ εζηηάδεη, ζηαζεξά, ζηελ αλαγθαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ηεο αλαζθάιηζηεο
θαη αδήισηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη κείσζεο ηεο αλεξγίαο, σο ελαιιαθηηθή επηινγή
95

Ζ ηερληθή βάζε ππνινγηζκνχ ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαζνξίζηεθε κε ηελ
νηθ.9837/98/30.07.2012 (Φ.Δ.Κ. Β΄2276/06.08.12) Τ.Α.
96
Βι. Petmesidou, M. (2012) Annual National Report 2012. Pensions, Health Care and Long-term Care:
Greece, ASISP (European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion)
97
Βι. EIROnline: “Pension and labour reforms under social security draft law” (28/7/2010), “Employers
join mass turnout at national level” (4/1/2012), “General strike against the latest austerity measures”
(13/12/2012).

28

εμνηθνλφκεζεο πφξσλ θαη ελίζρπζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, έλαληη ησλ
θπβεξλεηηθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ αιινηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη αλαδηαλεκεηηθέο
αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο98. Δίλαη ελδεηθηηθφ σο πξνο ην ζεκείν απηφ, ζχκθσλα θαη κε
ππνινγηζκνχο ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο έηνπο 201199, φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ
ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ αλέξγσλ απνζηεξεί ηα αζθαιηζηηθά ηακεία απφ αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο χςνπο €5 δηο ζε εηήζηα βάζε, ελψ, ζπγρξφλσο, ην ζχλνιν ησλ νθεηιφκελσλ
εηζθνξψλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, κε βάζε ζηνηρεία έηνπο 2012, αλεξρφηαλ ζην
χςνο ησλ €11 δηο100. Πξνζθάησο, ε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα
ηεο ρψξαο αλαδσππξψζεθε κε δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν, έθζεζεο ηνπ Κέληξνπ
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (ΚΔΠΔ), κε ηίηιν «Γηνηθεηηθή
Μεηαξξχζκηζε θαη Λεηηνπξγηθφο Δθζπγρξνληζκφο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Γνκψλ»101. Ζ
έθζεζε αλαιχεη, κεηαμχ άιισλ, ην θαζεζηψο ησλ πξφσξσλ ζπληαμηνδνηήζεσλ ζηε
ρψξα, πνπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηηο ηειεπηαίεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο,
είηε κέζσ ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ ζπληαμηνδφηεζεο (βαξηά θαη αλζπγηεηλά
επαγγέικαηα, ζπληάμεηο αλαπεξίαο) είηε κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ εμαηξέζεσλ απφ ηηο
γεληθέο δηακνξθσκέλεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο (δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο
θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν 2010-2012, επλντθφηεξσλ θαη΄έηνο πξνυπνζέζεσλ θαη
άζθεζήο ηνπο ζην κέιινλ)102. Ζ έθζεζε αμηνινγεί ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο
ρψξαο «σο ππεξβνιηθά γελλαηφδσξν», παξά ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο,
δηαπηζηψλνληαο, ελδεηθηηθά, φηη κφλν ην 21% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΗΚΑ
ζπληαμηνδνηείηαη ζηα γεληθά φξηα ειηθίαο (16% ησλ αλδξψλ θαη 30% ησλ γπλαηθψλ
αζθαιηζκέλσλ) θαη πξνκελχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη λέεο λνκνζεηηθέο
πξσηνβνπιίεο ζηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ηνπ.

98

Βι Petmesidou, M. (2010) Annual National Report 2010. Pensions, Health and Long-term Care:
Greece, ASISP, Petmesidou, M. (2011) Annual National Report 2011. Pensions, Health Care and Longterm Care: Greece, ASISP, Petmesidou, M. (2012), ν.π., Petmesidou, M. (2013) Country Document
2013. Pensions, Health Care and Long-term Care: Greece, ASISP.
99
International Labour Office, Report on the high level mission to Greece, 9/2011, ζει. 32.
100
Πεγή: Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο.
101
Βι. Το Βήμα ηηρ Κςπιακήρ, 20-07-2014.
102
Βι. ππνζεκείσζε 91
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΝ
ΙΣΑΛΙΑ
4.1 Ιζηνξηθά ζηνηρεία
Ζ νηθνδφκεζε ηνπ ηηαιηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζηα
ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, κε ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ ηακείσλ γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα103. Σν ζχζηεκα
αλαπηχρζεθε κεηαπνιεκηθά ζχκθσλα κε ηε βηζκαξθηαλή δνκή ηεο επαγγεικαηηθήο
ηππνπνίεζεο, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ακνηβαία αμηνπνίεζή ηνπ απφ
θπβεξλήζεηο θαη ηζρπξέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο σο εξγαιείν πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη
ηε ζπλαθφινπζε πνιπδηάζπαζε θαη αληζφηεηα104. ηε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπ, νη
βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνινχζεζε ήηαλ ε επέθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο
(θάιπςε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ θαη εηζαγσγή ειάρηζηεο εγγπεκέλεο
ζχληαμεο θαη βαζηθήο πξνλνηαθήο ζχληαμεο κε έιεγρν εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ105), ε
κεηαηξνπή ηνπ απφ θεθαιαηνπνηεηηθφ ζε δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα (ζπλεπεία ηεο
αδπλακίαο ηνπ πξνυπάξρνληνο θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί,
κεηαπνιεκηθά, ζηελ θάιπςε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ, ιφγσ πιεζσξηζκνχ θαη
ρξεζηκνπνίεζεο ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ηακείσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο) θαη ε
κεγάιε γελλαηνδσξία ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, ζε βαζκφ αλαληίζηνηρν ησλ
θαηαβαιιφκελσλ εηζθνξψλ (πνζνζηφ αλαπιήξσζεο απφ 80% έσο θαη 100% θαη
ζέζπηζε ζπληάμεσλ «αξραηφηεηαο», πνπ επέηξεπαλ ηελ πιήξε ζπληαμηνδφηεζε κε ηε
ζπκπιήξσζε ελφο ειάρηζηνπ αξηζκνχ εηψλ αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο).
Οξγαλσηηθά, κέρξη ηηο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην ηηαιηθφ
ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα αληηπξνζσπεχνληαλ, ζρεδφλ εμνινθιήξνπ, απφ αληαπνδνηηθά
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηνπ πξψηνπ ππιψλα, κε θπξηφηεξα απηά γηα ηνπο

103

Βι. Franco, D. (2002) “Italy: A never-ending pension reform”, ζην: Feldstein, M. and Siebert, H.
(eds.) Social Security Pension Reform in Europe, Chicago, US and London, UK: The University of
Chicago Press, 211–261.
104
Βι. Ferrera, M., (1997), “The uncertain future of the Italian Welfare State”, West European Politics,
20(1): 231-249.
105
Καη νη δχν παξνρέο αληηθαηαζηάζεθαλ ην 1995, κε ην «θνηλσληθφ επίδνκα γήξαηνο», πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε γεληθή θνξνινγία θαη θαηαβάιιεηαη ζε άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ κε έιεγρν
εηζνδεκάησλ, απνηειψληαο ηελ 1ε βαζκίδα ηνπ 1νπ ππιψλα ηνπ ζπζηήκαηνο. Βι.CEC (2012) Pension
Adequacy in the European Union 2010-2050. Report prepared jointly by the Directorate-General for
Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission and the Social Protection
Committee. Annex 7: Country Profiles.
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κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, αγξφηεο, ηερλίηεο, εκπφξνπο θαη
θαηαζηεκαηάξρεο106.
Σα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηηαιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην ζπλεπαγφκελν απμαλφκελν
κέγεζνο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεκνγξαθηθέο θαη
δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο, θαζηζηνχζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε παξέκβαζεο ήδε απφ
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (αχμεζε ηνπ δείθηε δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο ζην
20%, πνζνζηφ αλεξγίαο άλσ ηνπ 10%, αχμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ σο
πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ, απφ 4,5% ην 1960 ζε 10,8% ην 1980)107. Ζ θξηζηκφηεηα ηεο
θαηάζηαζεο αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ εηδηθή επηηξνπή (επηηξνπή Καζηειίλν), πνπ
ζπγθξνηήζεθε ην 1981 γηα ηε κειέηε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ην πφξηζκα
ηεο νπνίαο πξνέβιεπε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο ην έηνο 2000, ζε πνζνζηφ
19% ΑΔΠ θαη πξφηεηλε ζεηξά παξακεηξηθψλ αιιαγψλ, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ
ελαξκφληζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ
ζχληαμεο θαη ηηο ζπληάμεηο αξραηφηεηαο) θαη επαθνινχζεζαλ ζεηξά κεηαξξπζκηζηηθψλ
ζρεδηαζκψλ θαη πξνηάζεσλ, γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ ελαξκφληζε
θαη ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο, απφ ηηο δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο πνπ αλέξρνληαλ ζηελ
εμνπζία, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο. Σα απνηειέζκαηα, σζηφζν, απηψλ ησλ
εγρεηξεκάησλ ήηαλ πεληρξά (κε εμαίξεζε ηε ζέζπηζε κέηξνπ πεξί ειέγρνπ πφξσλ, γηα
ηελ παξνρή ηεο ειάρηζηεο εγγπεκέλεο ζχληαμεο θαη ηηο ζπληάμεηο αλαπεξίαο), ιφγσ ηεο
πνιηηηθήο αζηάζεηαο (ζπρλέο εθινγέο), ηεο αδπλακίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ ζρεκαηηζκψλ
γηα κεηαξξπζκηζηηθή ζπλαίλεζε (θπβεξλεηηθνί ζπλαζπηζκνί απνηεινχκελνη απφ πνιιά
θαη πνιηηηθά εηεξνγελή θφκκαηα), αιιά θαη ηεο ζζελαξήο αληίζηαζεο ησλ ηζρπξψλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο (ηθαλφηεηα πνπ ζπλδεφηαλ
ηφζν κε ηελ πιεηνςεθηθή πνζνζηηαία αληηπξνζψπεπζε ησλ ζπληαμηνχρσλ εληφο ησλ
ζπλδηθάησλ, φζν θαη κε ηε ζεζκηθή ζπκκεηνρή ησλ ηειεπηαίσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ
Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηνπ κεγαιχηεξνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα
ηεο ρψξαο). Ζ πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηεο
γελλαηνδσξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εκπεξηείρε πςειφ ξίζθν πνιηηηθνχ θφζηνπο, κε
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ζπλέπεηα ηελ καηαίσζή ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε παξεκβάζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζε
πεξαηηέξσ κεγέζπλζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο (φπσο αχμεζε παξνρψλ γηα
απηναπαζρνινχκελνπο)108.
4.2 Γεθαεηία 1990
ην μεθίλεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη θξίζηκεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα
(άλνδνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζην 117,3% ηνπ ΑΔΠ, άλνδνο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο
δαπάλεο ζε πνζνζηφ ζρεδφλ 15% ηνπ ΑΔΠ θαη 60% ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο
δαπάλεο, πνζνζηφ αλεξγίαο ζην 11% θαη έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ην επξσπατθφ
λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα), αιιά θαη πνιηηηθέο (θαηάξξεπζε πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ
ζθαλδάινπ δηαθζνξάο θαη άλνδνο ζηελ εμνπζία ηερλνθξαηηθήο θπβέξλεζεο
πνιπθνκκαηηθνχ ζπλαζπηζκνχ), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεκνζηνλνκηθά θξηηήξηα πνπ
έζεηε ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη γηα έληαμε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε
(δεκφζην ρξένο κηθξφηεξν ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ θαη δεκφζην έιιεηκκα κηθξφηεξν ηνπ 3%
ηνπ ΑΔΠ) απνηέιεζαλ έλα ηζρπξφ πιαίζην ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ πξνυπνζέζεσλ γηα
πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ θαη αλαγσγή ηνπο ζε δήηεκα πνιηηηθήο πξνηεξαηφηεηαο.
Σελ πεξίνδν 1992-1993, ε ηερλνθξαηηθή θπβέξλεζε Ακάην επηρείξεζε θαη πέηπρε λα
πινπνηήζεη ηελ πξψηε ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, έρνληαο ζέζεη σο
πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε ηεο ρψξαο (γηα έληαμε ζηελ ΟΝΔ
θαη απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ζηε ιίξα) θαη θεληξηθφ
άμνλα απηήο ηε κείσζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ109. Ζ ζεκαζία ηεο
κεηαξξχζκηζεο απηήο έγθεηηαη ηφζν ζην πεξηερφκελφ ηεο, φζν θαη ζηελ αθνινπζνχκελε
δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία θαη επλφεζε ηελ πινπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο.
Αλαγλσξίδνληαο ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε ζεηηθή έθβαζε ηνπ
κεηαξξπζκηζηηθνχ εγρεηξήκαηνο, ε θπβέξλεζε, θαζφιε ηελ πεξίνδν απφ ηε ζχζηαζε
εηδηθήο επηηξνπήο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κέρξη θαη ηελ ςήθηζε ησλ
ηειηθψλ λνκνζρεδίσλ (λφκνη 421/92, 503/92 θαη 124/93) πξνψζεζε ηε δηαξθή
δηαβνχιεπζε, έζησ θαη αλεπίζεκε, κε ηα ζπλδηθάηα θαη πηνζέηεζε ζπλαηλεηηθή
πξνζέγγηζε ζε επηκέξνπο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηνπο ζέζεηο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο
έζησ ζησπεξήο ζπγθαηάζεζήο ηνπο ζηε ζπλνιηθή κεηαξξχζκηζε (θαη πξάγκαηη, παξά
ηε δηελέξγεηα κεκνλσκέλσλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, νπδέπνηε θεξχρηεθε απφ ηα
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νκνζπνλδηαθά εξγαηηθά ζπλδηθάηα επίζεκε εζληθή απεξγία ελάληηα ζηηο επηρεηξνχκελεο
αιιαγέο)110. πγθεθξηκέλα, ε θπβέξλεζε ζπκθψλεζε ζηε α) δηαηήξεζε ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο ήδε ζπληαμηνχρνπο, β) δηαηήξεζε ηεο 35εηίαο
γηα ηε ρνξήγεζε ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο θαη γ) εμαίξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε
πεξηζζφηεξα απφ 15 έηε αζθάιηζεο απφ ην λέν θαζεζηψο ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο
ζχληαμεο.
ε επίπεδν πεξηερνκέλνπ111, ε κεηαξξχζκηζε πεξηέιαβε, θαηαξράο, παξακεηξηθέο
αιιαγέο ηνπ πξψηνπ ππιψλα, κε άμνλεο ηε κείσζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ θαη
ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη βαζηθέο παξακέηξνπο ηελ: α)
αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο (ζε πεξίνδν 10εηίαο) γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα (απφ 55/60 ζε 60/65 γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο αληίζηνηρα), β) αχμεζε ηνπ
ειάρηζηα απαηηνχκελνπ ρξφλνπ αζθάιηζε γηα ζχληαμε γήξαηνο (ζε πεξίνδν 10εηίαο),
απφ 15 έηε ζε 20, γ) αχμεζε ηνπ ειάρηζηα απαηηνχκελνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο γηα
απνλνκή ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο ζηνπ δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζε 35 έηε, δ) ελίζρπζε
ηεο δηαζχλδεζεο εηζθνξψλ-παξνρψλ, κέζσ ηεο επέθηαζεο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ
ζπληαμίκσλ απνδνρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο, ζηα 10 έηε (γηα εξγαδφκελνπο
κε ηνπιάρηζηνλ 15 έηε αζθάιηζεο) ή ζην ζχλνιν ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ (γηα
εξγαδφκελνπο κε ιηγφηεξα απφ 15 έηε αζθάιηζεο) θαη ε) αλαπξνζαξκνγή ησλ
ζπληάμεσλ βάζεη ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ ηηκψλ (αληί ηεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ).
Δπηπξφζζεηα, ε κεηαξξχζκηζε ζέζπηζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ-θεθαιαηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο ηνπ 2νπ θαη 3νπ ππιψλα
(ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ ηε κνξθή α) “θιεηζηψλ ηακείσλ”, πνπ δηέπνληαη απφ
ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ - νη θνηλσληθνί εηαίξνη κεηέρνπλ
ζηε δηνίθεζε ηνπο - θαη απνηεινχλ ζπζηήκαηα ηνπ 2νπ ππιψλα, β) “αλνηθηψλ ηακείσλ”,
πνπ δηνηθνχληαη απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη εληάζζνληαη είηε ζηνλ 2ν είηε
ζηνλ 3ν ππιψλα, αλάινγα κε ην θαζεζηψο αζθάιηζεο ζε απηά -ζπιινγηθά ή αηνκηθάθαη γ) ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ 3νπ ππιψλα)112, κέζσ παξνρήο
θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη πξφβιεςεο γηα πξναηξεηηθή κεηαθνξά ησλ εηζθνξψλ ηνπ
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«ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ιφγσ απνρψξεζεο» (TFR)113 ζε θεθαιαηνπνηεηηθφ
πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο ηνπ 2νπ ππιψλα.
Ζ κεηαξξχζκηζε Ακάην ήηαλ ζεκαληηθή απφ πιεπξάο ηφζν ελαξκφληζεο ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, φζν θαη πεξηζηνιήο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ
(ζπλεπεία ηεο κεηαξξχζκηζεο, ε αχμεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ, απφ 14,2%
ΑΔΠ ην 1998, πξνβιεπφηαλ φηη δελ ζα μεπεξλνχζε ην 19% ΑΔΠ ην 2040, ελψ ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα μεπεξλνχζε ην 23%)114. Ωζηφζν, ην επίπεδν ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ εμαθνινπζνχζε λα βαίλεη απμαλφκελν (ιφγσ καθξάο
κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ θαη εμαίξεζεο παιαηψλ εξγαδνκέλσλ), ελψ ηα ζεκαληηθά
δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξέκελαλ αλνηθηά (πςειά πνζνζηά
αλαπιήξσζεο, ζπληάμεηο αξραηφηεηαο)115. Σα δεηήκαηα απηά επηρείξεζε λα
αληηκεησπίζεη ε θπβέξλεζε Μπεξινπζθφλη, ην 1994, ππφ ην βάξνο θαη ζρεηηθψλ
πηέζεσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ σο πξνο ην χςνο ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο (κεγαιχηεξν
ηνπ 9% ΑΔΠ)116, ζπζηήλνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ, επηηξνπή εηδηθψλ θαη εθπξνζψπσλ
ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ζ επηινγή, σζηφζν, ηεο θπβέξλεζεο λα δξάζεη, ηειηθά,
κνλνκεξψο (δεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο ηεο επηηξνπήο λα θαηαιήμεη ζε θνηλή
κεηαξξπζκηζηηθή πξφηαζε), ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε ζρέδην λνκνζρεδίνπ ζεκαληηθέο
ζπληαμηνδνηηθέο αιιαγέο πεξηζηνιήο δαπαλψλ, πνπ έζηγαλ ηνλ ηζρπξφ ππξήλα ησλ
ζπλδηθάησλ (ηα κέηξα πξνέβιεπαλ α) επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αχμεζεο ησλ νξίσλ
ειηθίαο πνπ είρε ζέζεη ε πξνεγνχκελε κεηαξξχζκηζε, β) κείσζε ηνπ πνζνζηνχ
αλαπιήξσζεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ δελ ζίγνληαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε
κεηαξξχζκηζε (αζθαιηζκέλνη κε πεξηζζφηεξα απφ 15 έηε αζθάιηζεο), γ) ζέζπηζε
πνζνζηνχ κείσζεο ηνπ πνζνχ ησλ ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο θαη δ) αλαπξνζαξκνγή ησλ
ζπληάμεσλ κε βάζε ηνλ πξνβιεπφκελν πιεζσξηζκφ θαη φρη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ
πιεζσξηζκφ), ρσξίο δηαβνχιεπζε θαη δηαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο, θαηαδίθαζε ηε
ζπγθεθξηκέλε κεηαξξπζκηζηηθή απφπεηξα ζε απνηπρία117. Οη κεγάιεο έθηαζεο θαη
έληαζεο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε φιε ηε ρψξα (νη
κεγαιχηεξεο

κεηαπνιεκηθά)

αλάγθαζαλ

113

ηελ

θπβέξλεζε

ζε

απφζπξζε

ησλ

Ζ παξνρή TFR (Trattamento di Fine Rapporto) θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ζηνπο κηζζσηνχο,
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πξνηεηλφκελσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ, ελψ νη ζπλαθφινπζνη ηξηγκνί πνπ
πξνθιήζεθαλ ζηνλ θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ (απνρψξεζε ηνπ θφκκαηνο ηεο Λίγθαο
ηνπ Βνξξά) νδήγεζαλ ζε πηψζε ηεο θπβέξλεζεο Μπεξινπζθφλη θαη δεκηνπξγία λέαο
ηερλνθξαηηθήο θπβέξλεζεο118. Δίρε πξνεγεζεί ηξηκεξήο ζπκθσλία θπβέξλεζεο θαη
θνηλσληθψλ εηαίξσλ, πνπ πξνέβιεπε ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ, κφλν, κέηξσλ
(αλαζηνιή, γηα ην έηνο 1995, ηεο δπλαηφηεηαο ρνξήγεζεο ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο θαη
επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αχμεζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο πνπ είρε ζέζεη ε κεηαξξχζκηζε
Ακάην) θαη δέζκεπζε ησλ κεξψλ γηα πηνζέηεζε, εληφο εμακήλνπ, δνκηθψλ αιιαγψλ
ππέξ ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαζχλδεζεο
εηζθνξψλ-παξνρψλ119.
ηε βάζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο θαη κε δεδνκέλε ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ
θπβεξλήζεσλ,

ε

ηερλνθξαηηθή

θπβέξλεζε

Νηίλη,

ππνζηεξηδφκελε

απφ

ηελ

θνηλνβνπιεπηηθή θεληξναξηζηεξά, πξνρψξεζε ην 1995, ζηελ πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο
ζεκαληηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πηνζεηψληαο κία πξνζέγγηζε πνπ
πξνζηδίαδε κε εθείλε ηεο θπβέξλεζεο Ακάην120. ε ζπλζήθεο ζηαζεξψλ θαη
επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηα ζπλδηθάηα, αιιά θαη ακνηβαίαο θαηαλφεζεο ηεο
αλαγθαηφηεηαο δηαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπο ζπζηήκαηνο θαη ηήξεζεο ησλ
θξηηεξίσλ έληαμεο ζηελ ΟΝΔ (ην δεκφζην έιιεηκκα ππεξέβαηλε ην 7% ΑΔΠ, ην
δεκφζην ρξένο αληηζηνηρνχζε ζην 125% ΑΔΠ, ελψ ε ηηαιηθή ιίξα είρε ππνζηεί
πεξαηηέξσ ζεκαληηθή ππνηίκεζε)121, ην πεξηερφκελν ηεο κεηαξξχζκηζεο θαζνξίζηεθε
απφ θνηλνχ, απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ ζπλδηθάησλ122. Οη βαζηθνί
άμνλεο αθνξνχζαλ ζηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ
δαπαλψλ, ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ
(ελδνγελεαθή αιιειεγγχε), ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλθεθαιαηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ ησλ
ζπληάμεσλ. Ζ κεηαξξχζκηζε πινπνηήζεθε σο απνηέιεζκα παξνρήο ακνηβαίσλ
αληαιιαγκάησλ. Ζ θπβέξλεζε πέηπρε ηελ πξνψζεζε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ
δεκνζίσλ δαπαλψλ, ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ
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επηκέξνπο νκάδσλ, ελψ ηα ζπλδηθάηα πέηπραλ ηελ εμαίξεζε απφ ηα λέα κέηξα ησλ
παιαηφηεξσλ εξγαδνκέλσλ κε ψξηκα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ
ξφινπ

ηνπο

ζην

πιαίζην

θεθαιαηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα

ησλ
123

λέσλ

ξπζκίζεσλ

γηα

ηα

ζπκπιεξσκαηηθά-

. πγρξφλσο, ε ζέζπηζε καθξάο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ

γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ λέσλ κέηξσλ ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζπλαίλεζεο ησλ ζπλδηθάησλ ζηε ζπλνιηθή κεηαξξχζκηζε124.
Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ ςεθηζζέλησλ κέηξσλ (λφκνο 335/95)125, ε
βαζηθφηεξε θαηλνηνκία αθνξνχζε ζηελ αιιαγή ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, απφ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζε θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ,
εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο (εηζαγσγή “ζπζηήκαηνο λνεηήο
θεθαιαηνπνίεζεο”), γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ (κηζζσηνί ηδησηηθνχ θαη
δεκφζηνπ ηνκέα θαη απηναπαζρνινχκελνη), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζπηζε ελφο
επέιηθηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο (απφ 57 έσο 65 εηψλ, γηα άλδξεο θαη
γπλαίθεο). Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο εηζθνξέο ηνπ ζπλνιηθνχ
αζθαιηζηηθνχ βίνπ, αλαπξνζαξκνζκέλεο θαηά ην κέζν φξν αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο
ηειεπηαίαο 5εηίαο. Σν ηειηθφ πνζφ κεηαηξέπεηαη ζε ζπληαμηνδνηηθή πξφζνδν, βάζεη
ζπληειεζηή κεηαηξνπήο, πνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ην πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηελ ειηθία
ζπληαμηνδφηεζεο θαη αλαζεσξείηαη αλά 10εηία, ιακβάλνληαο ππφςε νηθνλνκηθνχο θαη
δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Σν λέν ζχζηεκα πξνβιέθζεθε λα έρεη πιήξε εθαξκνγή
κφλν ζηνπο λένπο εξγαδφκελνπο (απφ 01.01.1996). Γηα εξγαδφκελνπο κε ηνπιάρηζηνλ
18 έηε αζθάιηζεο ζα εμαθνινπζνχζε λα εθαξκφδεηαη ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο
(ζχζηεκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ), ελψ γηα εξγαδφκελνπο κε ιηγφηεξα απφ 18 έηε
αζθάιηζεο, ην λέν ζχζηεκα ζα εθαξκφδεηαη ζε αλαινγηθή βάζε (εθαξκνγή γηα ηα έηε
αζθάιηζεο απφ ην 1996 θαη εθεμήο). Δπηπξφζζεηα, ηα ςεθηζζέληα κέηξα πεξηέιαβαλ:
α) απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ησλ ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο (απφ ην
2008, ζπληαμηνδφηεζε κε ηνπιάρηζηνλ 40 έηε αζθάιηζεο αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο ή
κε 35 αζθάιηζεο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 57νπ έηνπο ηεο ειηθίαο), β) ζαθέζηεξν
δηαρσξηζκφ ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζέζπηζε
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«θνηλσληθνχ επηδφκαηνο γήξαηνο», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε γεληθή θνξνινγία θαη
θαηαβάιιεηαη ζε άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ κε έιεγρν εηζνδεκάησλ, πνπ αληηθαηέζηεζε
ηελ θαηψηαηε εγγπεκέλε ζχληαμε) θαη επέθηαζε ηεο αζθάιηζεο ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο
αλεμάξηεηα απαζρνινχκελσλ, γ) ελαξκφληζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κεηαμχ ησλ
επηκέξνπο αζθαιηζηηθψλ νκάδσλ (ελαξκφληζε κεηαμχ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη
δεκφζηνπ ηνκέα θαη αχμεζε ησλ εηζθνξψλ γηα απηναπαζρνινχκελνπο) θαη δ)
αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά-θεθαιαηνπνηεηηθά
ζπζηήκαηα, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζή ηνπο ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ηε
ζπλνιηθφηεξε πξνψζεζή ηνπο κέζσ παξνρήο κεγαιχηεξσλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ.
Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο θπβέξλεζεο Νηίλη ππήξμε ζεκαληηθή θαζψο πεξηέιαβε δνκηθέο
αιιαγέο ελίζρπζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηζηνιήο ησλ δεκνζίσλ
δαπαλψλ, θαζψο θαη κείσζεο ησλ ελδνγελεαθψλ αληζνηήησλ. Ζ ζέζπηζε, φκσο, καθξάο
κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπο (ην ηίκεκα γηα ηε ζπλαίλεζε ησλ
ζπλδηθάησλ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο) πεξηφξηδε ηα δεκνζηνλνκηθά νθέιε
ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν126. ε βξαρππξφζεζκν επίπεδν, νη έληνλεο δεκνζηνλνκηθέο
πηέζεηο πνπ αζθνχληαλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμε ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο
ΟΝΔ (ην δεκφζην έιιεηκκα εμαθνινπζνχζε λα ππεξβαίλεη ην 7% ΑΔΠ) επέβαιαλ ηε
ιήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ (ζηε ζπκθσλία, άιισζηε, ηνπ 1995, πξνβιεπφηαλ ε
επαλεμέηαζε ησλ κέηξσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο Νηίλη έσο ην 1998, ζε πεξίπησζε
ζνβαξψλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ)127. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε λέα θεληξναξηζηεξή
θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ (θπβέξλεζε Πξφληη) πξνρψξεζε ην 1997, ζηε ζχζηαζε
εηδηθήο επηηξνπήο (επηηξνπή Ολφθξη), πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ
πνιηηηθψλ θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνηάζεσλ. ην πεδίν ησλ
ζπληάμεσλ, νη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο πεξηειάκβαλαλ: α) ηαρχηεξε εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ πνπ εηζήγαγε ε κεηαξξχζκηζε ηεο θπβέξλεζεο Νηίλη (εθαξκνγή νηνλεί
θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απζηεξνπνίεζε ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο), β) πιήξε
εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ,
θαηαξγψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο εμαηξέζεηο, γ) πιήξε ελαξκφληζε ησλ επηκέξνπο
ζπληαμηνδνηηθψλ

θαζεζηψησλ,

δ)

αχμεζε

ηνπ

θαηψηαηνπ

ειηθηαθνχ

νξίνπ

ζπληαμηνδφηεζεο θαη ε) πςειφηεξεο εηζθνξέο γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο. ηε
βάζε απηψλ ησλ πξνηάζεσλ, ε θπβέξλεζε δηεμήγαγε δηάινγν κε ηα ζπλδηθάηα, ηα
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νπνία επέδεημαλ πξνζπκία θαη εηνηκφηεηα γηα πεξαηηέξσ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο. Οη
ζνβαξέο, σζηφζν, δηαθσλίεο εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ απφ ην
λέν-θνκκνπληζηηθφ θφκκα (θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε γηα ηαρχηεξε κεηάβαζε
ζην ζχζηεκα πνπ εηζήρζε κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1995) θαη ε ζπλεπαγφκελε νμχηαηε
πνιηηηθή θξίζε, νδήγεζε ηελ θπβέξλεζε ζηελ απφζπξζε ησλ αξρηθψλ πξνηάζεσλ θαη
ηελ πηνζέηεζε ζπλαηλεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηηο πξνσζνχκελεο αιιαγέο. Σα ηειηθψο
ςεθηζζέληα κέηξα (πνπ έηπραλ κελ ηεο απνδνρήο ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, φρη φκσο
θαη ησλ εξγνδνηηθψλ, πνπ ηα ζεψξεζαλ αλεπαξθή) πεξηνξίζηεθαλ ζε: α) επηηάρπλζε
ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο γηα απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο
ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο (απφ ην έηνο 2004, 40 έηε αζθάιηζεο αλεμαξηήησο νξίνπ
ειηθίαο ή 35 αζθάιηζεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 57νπ έηνπο ηεο ειηθίαο), β) ελαξκφληζε
ησλ θαλφλσλ ζπληαμηνδφηεζεο γηα ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε εθείλνπο γηα
ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γ) αλαζηνιή γηα έλα ρξφλν ηεο αλαπξνζαξκνγήο
ησλ ζπληάμεσλ θαη δ) αχμεζε ησλ εηζθνξψλ γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο128.
4.3 Πεξίνδνο 2000-2008
Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεθαεηίαο 1990 πέηπραλ ηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηελ πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζε κεζν-καθξνπξφζεζκν
επίπεδν (πξφβιεςε γηα κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαηά 0,2% ΑΔΠ απφ ην 1998
θαη δηαηήξεζε ησλ δεκφζησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ ζην 16% ΑΔΠ ην 2033, αληί
ηνπ 23% πνπ αλακέλνληαλ ζε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ), ηε
κείσζε ησλ ελδνγελεαθψλ αληζνηήησλ, θαζψο θαη ηε κεηάβαζε ζε έλα πνιπεπίπεδν,
πιένλ, ζχζηεκα, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλθεθαιαηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ωζηφζν, αθελφο ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν ην
κέγεζνο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο παξέκελε πςειφ, αθεηέξνπ εηίζελην δεηήκαηα
δηαγελεαθψλ αληζνηήησλ (κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο ησλ κέρξη ηφηε κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο
λέεο γεληέο, εμαηξψληαο απφ ην λέν ζχζηεκα ηνπο παιαηφηεξνπο αζθαιηζκέλνπο)129.
Σν 2001, ε θεληξνδεμηά θπβέξλεζε Μπεξινπζθφλη, ππφ ζπλζήθεο θνηλνβνπιεπηηθήο
πιεηνςεθίαο, αλέιαβε ηελ επφκελε κεηαξξπζκηζηηθή πξσηνβνπιία, έρνληαο σο ζηφρν
ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ-θεθαιαηνπνηεηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζε
128
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εζεινληηθή βάζε. Δηδηθφηεξα, ε αξρηθή θπβεξλεηηθή πξφηαζε, ζηε βάζε ηεο νπνίαο
δηεμήρζε ν θνηλσληθφο δηάινγνο κε ηηο εξγαηηθέο θαη εξγνδνηηθέο ελψζεηο, πξνέβιεπε:
α) ηελ θαηάξγεζε ηνπ αλψηαηνπ πξνβιεπφκελνπ ειηθηαθνχ νξίνπ (65ν έηνο) θαη ηελ
παξνρή θηλήηξσλ (θνξναπαιιαγή χςνπο 50% επί ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ) γηα
παξακνλή ζηελ εξγαζία θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ιήςεο ζχληαμεο
αξραηφηεηαο, β) ηε κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ (3%-5%) γηα ηνπο λένπο
εξγαδφκελνπο θαη γ) ηελ ππνρξεσηηθή κεηαθνξά ησλ εηζθνξψλ ηνπ «ζπζηήκαηνο
εθάπαμ

απνδεκίσζεο

ιφγσ

απνρψξεζεο»

(TFR)

ζε

ζπκπιεξσκαηηθά-

θεθαιαηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα ηνπ 2νπ ππιψλα130. Ο δηάινγνο ραξαθηεξίζηεθε απφ
αιιεπάιιειεο δηαθνπέο, ιφγσ ησλ έληνλσλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ απφ ηηο
εξγαηηθέο ελψζεηο (αιιά θαη δηαθσληψλ αθφκα θαη εληφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ
ζπλαζπηζκνχ), κε βαζηθά ζεκεία αληηπαξάζεζεο ηελ πξνβιεπφκελε κείσζε ησλ
εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηελ ππνρξεσηηθή κεηαθνξά ησλ εηζθνξψλ ηνπ TFR ζε
ζπκπιεξσκαηηθφ-θεθαιαηνπνηεηηθφ ηακείν ηνπ 2νπ ππιψλα. Ζ κεηαξξχζκηζε
πινπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004, θαηφπηλ απφζπξζεο ησλ παξαπάλσ επίκαρσλ
πξνηάζεσλ θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο θπβεξλεηηθήο λνκνζεηηθήο πξφηαζεο. Σα
ηειηθψο ςεθηζζέληα κέηξα131 (λφκνη 243/2004 θαη 252/2005), φζνλ αθνξά ζηνλ πξψην
ππιψλα, θαηάξγεζαλ ηελ επειημία ζηα φξηα ειηθίαο πνπ είρε ζεζπίζεη ε θπβέξλεζε
Νηίλη θαη πεξηέιαβαλ αιιαγέο δχν ζηαδίσλ: α) κέρξη ην 2007, παξνρή θνξνινγηθψλ
θηλήηξσλ (θνξναπαιιαγή χςνπο 100% επί ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ) γηα παξακνλή
ζηελ εξγαζία θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ιήςεο ζχληαμεο
αξραηφηεηαο, β) απφ ην 2008 θαη εθεμήο, θαζνξηζκφο ζηαζεξψλ νξίσλ ειηθίαο γηα ηε
ιήςε ζχληαμεο γήξαηνο (65 γηα άλδξεο θαη 60 γηα γπλαίθεο, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο
αζθαιηζκέλσλ, ηφζν γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζην ζχζηεκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, κε
ηνπιάρηζηνλ 20 έηε αζθάιηζεο, φζν θαη γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζην λέν ζχζηεκα
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, κε ηνπιάρηζηνλ 5 έηε αζθάιηζεο ζην λέν ζχζηεκα) θαη
απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ιήςεο ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο (ην 2008, 60ν έηνο
ηεο ειηθίαο κε 35 έηε αζθάιηζεο - 61ν έηνο ην 2010 θαη 62ν ην 2014 - δηαηεξψληαο ηα
40 έηε αζθάιηζεο ρσξίο φξην ειηθίαο). Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ζηηο εηζθνξέο ηνπ
TFR, ζεζπίζηεθε ν κεραληζκφο ηεο «ζησπεξήο ζπλαίλεζεο» γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζε
«Κιεηζηφ Σακείν» ηνπ 2νπ ππιψλα (εληφο εμακήλνπ απφ ηελ αλάιεςε εξγαζίαο, ν
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αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα επηιέμεη εάλ επηζπκεί λα εηζπξάμεη ηηο εηζθνξέο TFR σο
εθάπαμ πνζφ ζην ηέινο ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο ή ηε κεηαθνξά ηνπο ζε «Κιεηζηφ»
ή «Αλνηθηφ» Σακείν ηνπ 2νπ ππιψλα, δηαθνξεηηθά νη εηζθνξέο κεηαθέξνληαη
ππνρξεσηηθά ζε «Κιεηζηφ Σακείν» ηνπ 2νπ ππιψλα)132.
Ζ κεηαξξχζκηζε Μπεξινπζθφλη απζηεξνπνίεζε ζεκαληηθά ηηο πξνυπνζέζεηο
ρνξήγεζεο ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο, θαζψο εηζήγαγε ην κέηξν ηεο απφηνκεο αχμεζεο
ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ειηθίαο («scalνne»), θαηά ηξία έηε, κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 2007 θαη
Ηαλνπαξίνπ 2008. Σν κέηξν απηφ απνηέιεζε θεληξηθφ ζεκείν αληηπαξάζεζεο απφ
πιεπξάο ηφζν ησλ ζπλδηθάησλ φζν θαη ηεο θεληξναξηζηεξήο αληηπνιίηεπζεο. Μεηά ηηο
εθινγέο ηνπ 2006 θαη ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηεο λέαο θεληξναξηζηεξήο θπβέξλεζεο
Πξφληη, ην δήηεκα ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο ππήξμε αληηθείκελν
επαλαδηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ. ην πιαίζην ηεο
ηξηκεξνχο ζπκθσλίαο, πνπ ππνγξάθεθε ηνλ Ηνχιην 2007 («Κνηλσληθφ Πξσηφθνιιν»),
πξνβιέθζεθε ε θαηάξγεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ κέηξνπ («scalνne») θαη ε πηνζέηεζε κηαο
ζηαδηαθήο θαη πεξηζζφηεξν νκαιήο δηαδηθαζίαο αχμεζεο ησλ ειάρηζησλ νξίσλ ειηθίαο
γηα ηηο ζπληάμεηο αξραηφηεηαο. ηε βάζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο, ςεθίζηεθε ν λφκνο
247/2007, πνπ γηα ην έηνο 2008, έζεζε σο πξνυπφζεζε ην 58ν έηνο ειηθίαο κε 35 έηε
αζθάιηζεο, ελψ γηα ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν 2009-2013, ζέζπηζε ην «χζηεκα ησλ
Πνζνζηψζεσλ», εηζάγνληαο ηελ επειημία ζην ζπλδπαζκφ ησλ απαηηνχκελσλ
πξνυπνζέζεσλ ειηθίαο θαη ρξφλνπ αζθάιηζεο. ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο,
ην άζξνηζκα ειηθίαο θαη ρξφλνπ αζθάιηζεο ζα πξέπεη, αλά έηνο, λα ηζνδπλακεί κε
ζπγθεθξηκέλν αξηζκεηηθφ φξην, ελψ ηίζεηαη ζπγρξφλσο θαη ειάρηζην αλά έηνο φξην
ειηθίαο (απφ Ηνχιην 2009, ειηθία θαη έηε αζθάιηζεο ζα πξέπεη λα αζξνίδνπλ 95, κε
ειάρηζην φξην ειηθίαο ην 59ν έηνο, απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2011, ειηθία θαη έηε αζθάιηζεο
ζα πξέπεη λα αζξνίδνπλ 96, κε ειάρηζην φξην ειηθίαο ην 60ν έηνο, ελψ απφ ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2013, ειηθία θαη έηε αζθάιηζεο ζα πξέπεη λα αζξνίδνπλ 97, κε ειάρηζην
φξην ειηθίαο ην 61ν έηνο)133.
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4.4 Πεξίνδνο 2009 έσο ζήκεξα
Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ 1992-2007 ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εηζαγσγή
δνκηθψλ αιιαγψλ ζηνλ πξψην ππιψλα (ζχζηεκα λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο), ηε
κεηάβαζε ζε έλα πνιπεπίπεδν πιένλ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα θαη ηε ζηαδηαθή
απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ιήςεο ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη ζπληάμεσλ
αξραηφηεηαο. Ωζηφζν, ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ πεξηζζφηεξσλ κέηξσλ πξνυπέζεηε ηελ
παξέιεπζε καθξάο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ελψ ζπγρξφλσο ζεζπίδνληαλ εμαηξέζεηο, κε
απνηέιεζκα ηα ζπλεπαγφκελα δεκνζηνλνκηθά νθέιε λα πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζε
καθξνπξφζεζκν επίπεδν. ην πιαίζην απηφ, ε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε
ηνπ 2008 άζθεζε δηηηή επίδξαζε, θαζψο αθελφο επηδείλσζε ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο
ηνπ ζπζηήκαηνο, αθεηέξνπ απνηέιεζε ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηνλ πεξαηηέξσ
εμνξζνινγηζκφ ηνπ134.
Σελ πεξίνδν 2009-2011 ιακβάλεη ρψξα ν ηειεπηαίνο θχθινο κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο, κε ηελ πινπνίεζε ηξηψλ δηαδνρηθψλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ (νη δχν
πξψηεο ην 2009 θαη 2010 απφ ηελ θεληξνδεμηά θπβέξλεζε Μπεξινπζθφλη θαη ε ηξίηε
ην 2011, απφ ηελ ηερλνθξαηηθή θπβέξλεζε Μφληη). Οη λνκνζεηηθέο απηέο παξεκβάζεηο
εληάρζεθαλ ζε ηξία αληίζηνηρα «θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο», σο απνηέιεζκα
ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ηηαιηθψλ θπβεξλήζεσλ: α) ζηηο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο
παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ηηαιηθή νηθνλνκία (ην 2009, ππήξμε
κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 5%, άλνδνο ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο ζην 5,2% ΑΔΠ θαη ηνπ
δεκφζηνπ ρξένπο ζην 119% ΑΔΠ, ελψ ην χςνο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ
αληηζηνηρνχζε ζρεδφλ ζην 14% ΑΔΠ ην 2009 θαη ην 2010 μεπέξαζε ην 15% ΑΔΠ),
β) ζηηο ζπζηάζεηο/παξεκβάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ (ελαξκφληζε θαη
απζηεξνπνίεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο
αζθαιηζκέλσλ, θαηάξγεζε ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο
κεηάβαζεο ζην λέν ζχζηεκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ηνπ 1νπ ππιψλα) θαη γ) ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ (13/11/2008, ππφζεζε C-47/07)
γηα ηελ χπαξμε δηαθξίζεσλ ζηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
ζην δεκφζην ηνκέα. ην πιαίζην απηφ, ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πεξηφδνπ ππήξμε απφξξνηα αληαπφθξηζεο ησλ ηηαιηθψλ
θπβεξλήζεσλ ζε ηζρπξέο εμσγελείο πηέζεηο θαη φρη πξντφλ δηελέξγεηαο δηαιφγνπ κε ηνπο
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θνηλσληθνχο εηαίξνπο, κε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπο λα είλαη εμαηξεηηθά
ζχληνκε135. ηφρνο ησλ πινπνηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ ε κείσζε ηεο
ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο ζε βξαρπ-κεζνπξφζεζκν νξίδνληα, κε παξεκβάζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηνλ 1ν ππιψλα θαη ζπλίζηαληαη ζε απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ιήςεο
ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη αξραηφηεηαο θαη ελαξκφληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα φιεο ηηο
θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ, κέζσ αχμεζεο θπξίσο ησλ ειηθηαθψλ νξίσλ θαη
ζπληφκεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζην λέν ζχζηεκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.
Δηδηθφηεξα, νη ξπζκίζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ κε ηνπο δηαδνρηθνχο λφκνπο 102/2009,
122/2010 θαη 214/2011, πξνέβιεςαλ136:
α) αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ
ηνκέα θαη ελαξκφληζε ηνπο κε ηα φξηα ειηθίαο ησλ αλδξψλ αζθαιηζκέλσλ.
πγθεθξηκέλα, νξηζκφο ηνπ 66νπ έηνπο ηεο ειηθίαο σο γεληθνχ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο
γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ, απφ 01.01.2012 (62ν γηα γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ ελαξκνλίδεηαη ζηαδηαθά, κε ηελ πιήξε ελαξκφληζε λα
επέξρεηαη ην έηνο 2018),
β) εηζαγσγή κεραληζκνχ απηφκαηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηζρπφλησλ νξίσλ ειηθίαο, κε
βάζε ην πξνζδφθηκν δσήο, κε ηηζέκελν θαηψηαην φξην ειηθίαο ην 2021, ην 67ν έηνο (ε
πξψηε αλαπξνζαξκνγή ζπληειέζηεθε ην 2013, κε ηελ πξνζζήθε 3 κελψλ, ελψ νη
επφκελεο ζα ζπληειεζηνχλ αλά 3 έηε κέρξη ην 2019 θαη, κεηέπεηηα, αλά 2 έηε),
γ) αλαινγηθή εθαξκνγή, απφ 01.01.2012, ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαζνξηζκέλσλ
εηζθνξψλ ηνπ 1νπ ππιψλα θαη ζε εθείλνπο πνπ αξρηθψο εμαηξνχληαλ απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ (αζθαιηζκέλνη κε πεξηζζφηεξα απφ 18 έηε αζθάιηζεο ηελ 31.12.1995), γηα ηα έηε
αζθάιηζεο απφ 01.01.2011 θαη εθεμήο,
δ) αχμεζε ησλ ειαρίζησλ εηψλ αζθάιηζεο ζην λέν ζχζηεκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ,
απφ 5 ζε 20 έηε, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιήςε ζχληαμεο γήξαηνο (εθφζνλ ην πνζφ ηεο
135
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ζχληαμεο ζα ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ κε 1,5 θνξέο ηνπ «θνηλσληθνχ επηδφκαηνο
γήξαηνο», ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ην 2014, ζηα € 447,61 κεληαίσο),
ε) θαηάξγεζε ησλ ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο θαη εηζαγσγή ελφο λένπ κεραληζκνχ
επέιηθηνπ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο: γηα αζθαιηζκέλνπο εμνινθιήξνπ ζην λέν ζχζηεκα
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, παξέρεηαη δπλαηφηεηα ιήςεο πιήξνπο ζχληαμεο ζην 63ν έηνο
ηεο ειηθίαο (63 θαη 3 κήλεο ην 2014) εθφζνλ έρνπλ αζθαιηζηεί γηα ηνπιάρηζηνλ 20 έηε
θαη ην πνζφ ηεο ζχληαμήο ηνπο ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ κε 2,8 θνξέο ηνπ «θνηλσληθνχ
επηδφκαηνο γήξαηνο». Γηα αζθαιηζκέλνπο πνπ ην λέν ζχζηεκα εθαξκφδεηαη αλαινγηθά,
εθφζνλ έρνπλ αζθαιηζηεί γηα 42 έηε θαη 6 κήλεο νη άλδξεο ή 41 έηε θαη 6 κήλεο νη
γπλαίθεο, παξέρεηαη δπλαηφηεηα ιήςεο πιήξνπο ζχληαμεο ζην 62ν έηνο ή, εθφζνλ
ζπληαμηνδνηεζνχλ θάησ ησλ 62 εηψλ, κεησκέλεο ζε πνζφ. Καη ζηηο δχν θαηεγνξίεο
αζθαιηζκέλσλ, παξέρνληαη αλαινγηζηηθά θίλεηξα (πςειφηεξε πνζφ ζχληαμεο) εθφζνλ
ε ζπληαμηνδφηεζε αλαβάιιεηαη κέρξη ην 70ν έηνο ηεο ειηθίαο θαη
ζη) αλαζηνιή ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζπληάμεσλ (γηα ηα έηε 2012-2013 γηα
ζπληάμεηο άλσ ησλ €1.400 κεληαίσο, ελψ γηα ην έηνο 2014 άλσ ησλ €3.000 κεληαίσο).
Ο δεκφζηνο θνηλσληθφο θαη πνιηηηθφο δηάινγνο γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ
2009-2011, ζε αληίζεζε κε ηελ εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ, δελ
ππήξμε ηδηαίηεξα έληνλνο. Καη ηνχην ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ
θνηλσληθν-πνιηηηθψλ δξψλησλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ο δηελεξγνχκελνο
δηάινγνο εζηηάδεη θπξίσο ζην δήηεκα ηεο κειινληηθήο επάξθεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ
παξνρψλ, αθελφο ιφγσ ηεο δηαζχλδεζεο, πιένλ, ηνπ χςνπο ησλ παξνρψλ ηνπ λένπ
θεθαιαηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 1νπ ππιψλα κε ηηο ζπλζήθεο ζπκκεηνρήο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο (χςνο εηζθνξψλ θαη ρξφλνο αζθάιηζεο), αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ κε
ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ αλάπηπμεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 2νπ θαη 3νπ
ππιψλα (θάιπςε 25% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ 1νπ ππιψλα) θαη, επνκέλσο, κε
ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ αλαπιήξσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ζπληαμηνχρσλ137. Όζνλ
αθνξά ζην δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, παξαηεξείηαη ζπλαίλεζε σο πξνο
ηελ επίηεπμε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθήο ηνπ, κνινλφηη ζε
πιαίζην δπζκελψλ δεκνγξαθηθψλ ηάζεσλ (πξνβιεπφκελε αχμεζε ηνπ δείθηε
δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο απφ 33,3% ην 2010, ζην 61,2% θαη 61,6% ην 2050 θαη 2060
αληίζηνηρα, κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ζηελ ΔΔ-27 λα είλαη 28,4%, 55% θαη
137

Βι. Jessoula, M., Pavolini, E. (2011), ν.π., Jessoula, M., Pavolini, E. (2012), ν.π. θαη EIROnline (0410-2013)
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57,7%)138. Καη πξάγκαηη, σο απνηέιεζκα θαη ησλ ηειεπηαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ
(εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ χςνπο €2,8 δηο γηα ην έηνο 2012 πνπ πξννδεπηηθά ζα θζάζεη
ζην χςνο ησλ €22 δηο ην 2020)139, ην επίπεδν ηεο δεκφζηαο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο
πξνβιέπεηαη λα κεησζεί, ζπλνιηθά, ζρεδφλ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα ηνπ ΑΔΠ, ηελ
πεξίνδν 2010-2060, κε κηθξέο ελδηάκεζεο απμνκεηψζεηο ιφγσ ησλ δεκνγξαθηθψλ
επηπηψζεσλ, αληηζηνηρψληαο απφ 15,3% ΑΔΠ ην 2010, ζην 14,5% ΑΔΠ ην έηνο 2030,
ζην 15,6% ΑΔΠ ην 2040 θαη 14,4% ΑΔΠ ην 2060140.
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Βι.CEC (2012), Pension Adequacy in the European Union 2010-2050. Report prepared jointly by the
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission and the
Social Protection Committee. Annex 7: Country Profiles θαη CEC (2012) The 2012 Ageing Report.
Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060), Joint Report prepared by
the European Commission (DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG)
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Βι. Jessoula, M., Pavolini, E., (2012), ν.π.
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Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission and the
Social Protection Committee. Annex 7: Country Profiles θαη CEC (2012) The 2012 Ageing Report.
Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060), Joint Report prepared by
the European Commission (DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG)
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε εμέηαζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ
πξσηνβνπιηψλ

θαη

λνκνζεηηθψλ

παξεκβάζεσλ

πνπ

έρνπλ

ζπληειεζηεί

ζηα

ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο θαη Ηηαιίαο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1990 κέρξη ζήκεξα. Ζ θνηλή αθεηεξία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δχν ρσξψλ, σο πξνο ηα
εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο θνηλέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ,
απνηέιεζαλ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή σο εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ
κεηαξξπζκίζεψλ ηνπο ζε ζπγθξηηηθφ επίπεδν. Ζ εμέηαζε ηνπ ζρεηηθνχ ηζηνξηθνχ
πηζηνπνηεί ηελ χπαξμε κηαο έληνλεο κεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ζπζηήκαηα θαη
ησλ δχν ρσξψλ, πνπ ππαγνξεχηεθε απφ έλα ζπλδπαζκφ αθελφο εζσηεξηθψλ
νηθνλνκηθψλ, δεκνγξαθηθψλ, ζεζκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αδηεμφδσλ, αθεηέξνπ
εμσηεξηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ πηέζεσλ κέζα απφ ην πιαίζην ηεο
ΟΝΔ θαη ην πιαίζην ησλ επηπηψζεσλ ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο θξίζεο.
ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, νη θχξηεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη
λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζην ζχζηεκα πινπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηά βάζε ρξνληθέο
πεξηφδνπο. Ζ πξψηε κεηαξξπζκηζηηθή παξέκβαζε πινπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 1990-1992
θαη ππαγνξεχηεθε ζην πιαίζην ηεο δξηκείαο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο θαη
ηεο αλάγθεο γηα άκεζε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ. Ζ
θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε έλαληη ηεο επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ ζπκπεξηέιαβε ηε
δηεμαγσγή επίζεκνπ δηαιφγνπ, κε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, θαζψο θαη ηελ
πξνζπάζεηα εμσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο, κέζα απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε
ζρεηηθψλ εθζέζεσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ζ αδπλακία, σζηφζν, ζπλεξγαζίαο κε ηα
ζπλδηθάηα θαη ε ζπλαθφινπζε δηαθνπή ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ νδήγεζε ηελ
θπβέξλεζε ζε απφζπξζε ησλ αξρηθψλ ηεο ζρεδηαζκψλ γηα δνκηθέο αιιαγέο. ην
πιαίζην απνθπγήο ηνπο ζπλεπαγφκελνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, ππφ ην βάξνο ησλ
απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο, νη λνκνζεηηθέο
παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ πεξηνξίζηεθαλ ζηελ εηζαγσγή παξακεηξηθψλ, κφλν,
αιιαγψλ εηζπξαθηηθνχ ραξαθηήξα θαη βξαρππξφζεζκεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ
πινπνηνχκελε κεηαξξχζκηζε δεκηνχξγεζε ζνβαξφ δήηεκα δηαγελεαθήο αληζφηεηαο,
κέζα απφ ηε κεηαθχιεζε ηνπ βάξνπο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηηο λέεο γεληέο (εληαίν αιιά απζηεξφηεξν θαζεζηψο γηα λένπο
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αζθαιηζκέλνπο), ελψ ζπγρξφλσο δηαηήξεζε θαη ηα ήδε πθηζηάκελα δεηήκαηα
ελδνγελεαθήο αληζφηεηαο, κέζα απφ ηε δηαηήξεζε ηνπ νξγαλσηηθνχ θαηαθεξκαηηζκνχ
θαη ηεο αληζφηεηαο ησλ παξνρψλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ. Απφ
ηελ άιιε κεξηά, ε δεχηεξε ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ πινπνηήζεθε ηελ
πεξίνδν 1997-2002, ππαγνξεχηεθε, πεξηζζφηεξν, απφ ηελ αλαγθαηφηεηα επίηεπμεο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ θξηηεξίσλ έληαμεο ζηελ ΟΝΔ. Σελ πεξίνδν απηή, ην πιαίζην ηνπ
δηεμαγφκελνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ππήξμε εληνλφηεξν, φπσο θαη ε πξνζπάζεηα
λνκηκνπνίεζεο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη δηαδηθαζίαο, κέζα απφ ηελ
αμηνπνίεζε εθζέζεσλ θαη αλαινγηζηηθψλ αλαιχζεσλ εγρψξησλ θαη μέλσλ θνξέσλ θαη
νξγαληζκψλ.

Καη

ζηελ

πεξίπησζε,

σζηφζν,

απηή,

ε

αδπλακία

αλάπηπμεο

επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη νη έληνλεο θνηλσληθέο αιιά θαη πνιηηηθέο- αληηδξάζεηο, νδήγεζαλ ηελ θπβέξλεζε ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο επηρεηξνχκελεο κεηαξξχζκηζεο. Ζ λνκνζεηηθή παξέκβαζε ηεο
πεξηφδνπ ππήξμε πξντφλ ζπκβηβαζκνχ θαη κεηξηνπαζήο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο, κε
έκθαζε θπξίσο ζηελ επάξθεηα ησλ παξνρψλ. Ζ κεηαξξχζκηζε ππήξμε ζεκαληηθή απφ
πιεπξάο νξγαλσηηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγψληαο ηα ζεκέιηα γηα
ηε κεηάβαζε ζε έλα πνιπεπίπεδν ζχζηεκα, αιιά αλεπαξθήο ζε επίπεδν κείσζεο ησλ
αληζνηήησλ θαη ελίζρπζεο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. πλνιηθά, νη λνκνζεηηθέο
παξεκβάζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, κέρξη ην 2010, ππήξμαλ ρακειήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη βξαρππξφζεζκεο πξννπηηθήο, κε ην πιαίζην ηεο ΟΝΔ θαη
ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ππαγφξεπαλ ηελ αλάγθε γηα κεηαξξχζκηζε, λα
αδπλαηνχλ λα κεηαβάινπλ ηηο ζεζκηθέο παξαδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα νδεγήζνπλ
ζε νπζηαζηηθφηεξεο παξεκβάζεηο. Οη πινπνηνχκελεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο
ζπληειέζηεθαλ

ζε

ζπλζήθεο

έιιεηςεο

επνηθνδνκεηηθήο

ζπλεξγαζίαο

κεηαμχ

θπβεξλήζεσλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ρακειήο εκπηζηνζχλεο ακθφηεξσλ ησλ
πιεπξψλ, κε ηνπο θνηλσληθνχο δξψληεο λα αληηζηέθνληαη ζηαζεξά ζηελ πξννπηηθή
αιιαγήο ησλ θεθηεκέλσλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ θαη ηνπο πνιηηηθνχο δξψληεο λα
πηνζεηνχλ κεηξηνπαζή θαη ζπλαηλεηηθή πξνζέγγηζε, ζηελ πξνζπάζεηα θαζεζχραζεο ησλ
θνηλσληθψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη απνθπγήο ηνπ ζπλεπαγφκελνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Οη
θαηεπζχλζεηο απηέο δηαηήξεζαλ ηηο ζηξεβιψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη δηφγθσζαλ ηα
ειιείκκαηα θαη ππφ ηελ επήξεηα ησλ επηπηψζεσλ ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο
θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, νδήγεζαλ ηελ πεξίνδν 2010 έσο
ζήκεξα, ζηελ πινπνίεζε ηεο ηειεπηαίαο θαη ξηδηθφηεξεο κεηαξξχζκηζεο ζηελ ηζηνξία
ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηφδνπ απνηέιεζε βαζηθή
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δέζκεπζε ηεο ρψξαο, σο απνηέιεζκα ηεο πξνζθπγήο ηεο ζην κεραληζκφ
ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο θαη ην Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη θαζνξίζηεθε σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο απφ ηα κλεκφληα
ζπλεξγαζίαο πνπ ππέγξαςε ε ρψξα ην 2010 θαη 2012. ην πιαίζην απηφ, ε
πινπνηνχκελε κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηφδνπ ππήξμε πξντφλ επζείαο εμσηεξηθήο
ππεξεζληθήο παξέκβαζεο θαη φρη πξντφλ δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, κε
πξνηεξαηφηεηα ηελ άκεζε κείσζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο
βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο έλαληη ηεο επάξθεηαο ησλ παξνρψλ. Τπφ ηελ έλλνηα
απηή, ε θξίζε δηαδξακάηηζε ην ξφιν πνπ δελ κπφξεζε λα δηαδξακαηίζεη
απνηειεζκαηηθά ην πιαίζην ηεο ΟΝΔ θαη νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ππαγφξεπαλ
ηελ αλάγθε γηα κεηαξξχζκηζε, απνηειψληαο ηελ αηηία γηα κία λέα ψζεζε ζηε
κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία, κε θαηεπζχλζεηο ηελ εηζαγσγή ηφζν παξακεηξηθψλ φζν
θαη δνκηθψλ αιιαγψλ ζην ζχζηεκα. Οη αιιαγέο ππήξμαλ ξηδηθέο θαη αηθλίδηεο, κε
θχξηνπο άμνλεο ηελ εληαηνπνίεζε θαη απζηεξνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ζπληαμηνδφηεζεο
θαη ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο, ηελ αιιαγή ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο
(δηαρσξηζκφο βαζηθήο θαη αλαινγηθήο ζχληαμεο) θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο ζηνλ 1ν ππιψλα.
ηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, νη θπβεξλεηηθέο απφπεηξεο γηα κεηαξξχζκηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ππήξμαλ πεξηζζφηεξεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζηελ Διιάδα, κε ηηο
θπξηφηεξεο λα πινπνηνχληαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ηελ πεξίνδν πνπ επαθνινχζεζε
ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ πξψηε ζεκαληηθή
κεηαξξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζηελ ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο πινπνηήζεθε, πην
ζπγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν 1992-1995, απφ ηηο ηερλνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο Ακάην θαη
Νηίλη. Οη παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ ππαγνξεχηεθαλ απφ ην πιαίζην ηεο νμείαο
νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο ζηε ρψξα θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα επίηεπμε ησλ
θξηηεξίσλ έληαμεο ζηελ ΟΝΔ. Ζ αλαγθαηφηεηα πξνψζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ
κεηαξξπζκίζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηδάγκαηα ηνπ παξειζφληνο, νδήγεζαλ ηηο
ηερλνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο Ακάην θαη Νηίλη ζηελ πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο, πνπ
πξνέβιεπε ηελ ελεξγή έληαμε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε κεηαξξπζκηζηηθή
δηαδηθαζία. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην πεξηερφκελν ηεο κεηαξξχζκηζεο θαζνξίζηεθε
απφ θνηλνχ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ζε ζπλζήθεο νκαιψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ
ζρέζεσλ θαη πινπνηήζεθε ζηε βάζε ηεο παξνρήο ακνηβαίσλ αληαιιαγκάησλ. Οη
θπβεξλήζεηο πέηπραλ ηε δεηνχκελε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ κεηαξξπζκίζεσλ, πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ, ηεο ελίζρπζεο ηεο
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βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ
επηκέξνπο νκάδσλ, ελψ ηα ζπλδηθάηα πέηπραλ ηελ εμαίξεζε απφ ην λέα κέηξα ησλ
παιαηφηεξσλ εξγαδφκελσλ κε ψξηκα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα θαη ηε ζέζπηζε
καθξάο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ λέσλ κέηξσλ. Οη
κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ πεξηέιαβαλ ζεκαληηθέο παξακεηξηθέο θαη δνκηθέο
αιιαγέο, κε άμνλεο ηελ ελαξκφληζε θαη απζηεξνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ
ζπληαμηνδφηεζεο, ηφζν γηα ηηο ζπληάμεηο γήξαηνο φζν θαη γηα ηηο ζπληάμεηο
αξραηφηεηαο, ηε ζέζπηζε ηνπ «θνηλσληθνχ επηδφκαηνο γήξαηνο» (1ε βαζκίδα ηνπ 1νπ
ππιψλα),

ηε

ζέζπηζε

ηνπ

λνκνζεηηθνχ

πιαηζίνπ

γηα

ηε

δεκηνπξγία

ησλ

ζπκπιεξσκαηηθψλ-θεθαιαηνπνηεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο
ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο ζηνλ 1ν ππιψλα, κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο. Ζ ζέζπηζε, σζηφζν, καθξάο κεηαβαηηθήο
πεξηφδνπ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ λέσλ κέηξσλ πεξηφξηδε ηα δεκνζηνλνκηθά νθέιε
ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. πλνιηθά, νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηεο δεθαεηίαο
1990 θαη κέρξη ηνλ επφκελν ζεκαληηθφ θχθιν παξεκβάζεσλ, ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο γηα
ηελ αιιαγή ηεο δνκήο ηνπο ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο
βησζηκφηεηάο ηνπ θαη επλνήζεθαλ σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπο, απφ ηελ πξνψζεζε
επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ησλ ηηαιηθψλ θπβεξλήζεσλ κε ηα εξγαηηθά
ζπλδηθάηα θαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε ησλ κεξψλ σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα
πξνψζεζεο κεηαξξπζκίζεσλ, ηφζν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο
φζν θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο ζηελ ΟΝΔ. Ζ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή
ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηελ έθβαζε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο
δηαδηθαζίαο πηζηνπνηείηαη θαη κέζα απφ ηελ απνηπρεκέλε κεηαξξπζκηζηηθή απφπεηξα
ηεο θπβέξλεζεο Μπεξινπζθφλη, ην 1994, σο απνηέιεζκα ηεο απφπεηξαο κνλνκεξνχο
επηβνιήο αιιαγψλ, θαζψο θαη απφ ηηο κεηξηνπαζείο παξεκβάζεηο ησλ ηηαιηθψλ
θπβεξλήζεσλ ηελ πεξίνδν 2000-2008, κέζα απφ ηηο θπβεξλεηηθέο παιηλδξνκήζεηο γχξσ
απφ ην κείδνλ γηα ηα ζπλδηθάηα δήηεκα ησλ ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο. Σελ πεξίνδν
2009-2011 πινπνηήζεθε ν ηειεπηαίνο ζεκαληηθφο θχθινο λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ
ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, σο απνηέιεζκα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
επηπηψζεσλ ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ηηαιηθή
νηθνλνκία θαη ησλ επζέσλ ζπζηάζεσλ/παξεκβάζεσλ ησλ επξσπατθψλ νξγάλσλ γηα
πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Οη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ
ππήξμαλ απνηέιεζκα ηεο αληαπφθξηζεο ησλ ηηαιηθψλ θπβεξλήζεσλ ζηηο ηζρπξέο απηέο
εμσηεξηθέο πηέζεηο, ρσξίο θακία ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, γηα πξψηε θνξά,
48

ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Οη παξεκβάζεηο δελ εηζήγαγαλ ζην ζχζηεκα
δνκηθέο αιιαγέο, αθνχ απηέο είραλ ήδε πηνζεηεζεί ηε δεθαεηία ηνπ 1990, αιιά
ζεκαληηθέο παξακεηξηθέο αιιαγέο, πάλσ ζηνπο άμνλεο πνπ είραλ δηακνξθσζεί κε ηηο
πξνεγνχκελεο

κεηαξξπζκίζεηο.

Οη

παξεκβάζεηο

πεξηέιαβαλ,

θπξίσο,

ηελ

απζηεξνπνίεζε θαη ελαξκφληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ζπληάμεσλ γήξαηνο,
ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπληάμεσλ αξραηφηεηαο θαη ηελ εηζαγσγή, ελαιιαθηηθά, ελφο λένπ
κεραληζκνχ επέιηθηνπ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο
κεηάβαζεο ζην λέν ζχζηεκα ηεο λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο, κέζσ ηεο αλαινγηθήο
εθαξκνγήο ηνπ, γηα ηα έηε αζθάιηζεο απφ 1.1.2011 θαη εθεμήο, θαη ζηνπο
αζθαιηζκέλνπο πνπ αξρηθά είραλ εμαηξεζεί (αζθαιηζκέλνη κε πεξηζζφηεξα απφ 18 έηε
αζθάιηζεο ηελ 31.12.1995).
Ζ ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ
παξεκβάζεσλ ζηα ζπζηήκαηα ησλ δχν ρσξψλ, απφ ην 1990 κέρξη ζήκεξα, πηζηνπνηεί
ηελ χπαξμε κηαο έληνλεο κεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο. Απφ πιεπξάο ζεζκηθψλ
απνηειεζκάησλ, νη αιιαγέο θαη ζηηο δχν ρψξεο έρνπλ θηλεζεί ζε παξφκνηεο
θαηεπζχλζεηο θαη πάλσ ζηνπο άμνλεο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ζχλνιν ηνπ επξσπατθνχ
ρψξνπ. Καη ηα δχν ζπζηήκαηα έρνπλ, πιένλ, ηξνπνπνηήζεη ηελ αξρηθή ηνπο δνκή θαη
έρνπλ αιιάμεη ην αξρηθφ κείγκα δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ, κέζσ ηεο κείσζεο ηεο δεκφζηαο
επζχλεο θαη αχμεζεο ηνπ ξφινπ ηεο αηνκηθήο/πξνζσπηθήο επζχλεο ζηε δηακφξθσζε
ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ εηζνδήκαηνο. πγθεθξηκέλα θαη ηα δχν ζπζηήκαηα
έρνπλ κεηαβεί απφ έλαλ αξρηθφ ππεξκεγέζε δεκφζην πξψην ππιψλα, ζε έλα
πνιπεπίπεδν, πιένλ, ζχζηεκα, κε έληνλα, έζησ θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ,
θεθαιαηνπνηεηηθά ζηνηρεία (εηζαγσγή ζπκπιεξσκαηηθψλ-θεθαιαηνπνηεηηθψλ ππιψλσλ
θαη εηζαγσγή ζπζηήκαηνο λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο ζηνλ πξψην ππιψλα). πγρξφλσο,
έρνπλ πηνζεηήζεη ζεκαληηθέο παξακεηξηθέο αιιαγέο ζηνλ πξψην ππιψλα, κέζσ ηεο
αχμεζεο ησλ ειηθηαθψλ θαη ρξνληθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, ηεο ελίζρπζεο
ηεο δηαζχλδεζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ κε ηηο θαηαβαιιφκελεο εηζθνξέο
(ππνινγηζκφο ζχληαμεο κε βάζε ηηο εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην ζχζηεκα γηα
ην ζχλνιν ηνπ αζθαιηζηηθνχ βίνπ) θαη ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ νξίνπ
ζπληαμηνδφηεζεο κε ην πξνζδφθηκν δσήο.
Πεξαηηέξσ,

δηαπηζηψλεηαη

κία

ζεκαληηθή

ζπκβνιή

ησλ

πινπνηνχκελσλ

κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ δχν ρσξψλ θαη ηνχην, κνινλφηη ζε πιαίζην δπζκελψλ
δεκνγξαθηθψλ ηάζεσλ (πξφβιεςε γηα αχμεζε ηνπ δείθηε δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο,
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ζηελ Διιάδα απφ 31% ην 2010 ζην 62% ην 2060, θαη ζηελ Ηηαιία απφ 33,3% ην 2010
ζην 61,6% ην 2060, κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ζηελ ΔΔ-27 λα είλαη 28,4% θαη
57,7%). ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, νη πινπνηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ
απφ ην 2010 έσο ζήκεξα, πέηπραλ κία ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ
πνζνζηνχ αχμεζεο ηεο δεκφζηαο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο, κε ηηο ηζρχνπζεο αλαιχζεηο
λα ππνινγίδνπλ ζπλνιηθή πνζνζηηαία αχμεζε ηελ πεξίνδν 2010-2060 κφιηο θαηά κία
κνλάδα θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, απφ 13,6% ΑΔΠ ην 2010 ζην 14,6% ΑΔΠ, ελψ ην 2009,
πξηλ

ηηο

ηειεπηαίεο

κεηαξξπζκίζεηο

ηνπ

ζπζηήκαηνο,

ππνινγηδφηαλ

ζρεδφλ

δηπιαζηαζκφο ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ δεκφζησλ ζπληαμηνδνηηθψλ δαπαλψλ, απφ
12,4% ΑΔΠ ην 2007 ζην 24% ΑΔΠ ην 2060. Αληίζηνηρα ζηελ Ηηαιία, σο απνηέιεζκα
θαη ησλ ηειεπηαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πεξηφδνπ 2009-2011, ππνινγίδεηαη κείσζε
ηνπ επηπέδνπ ηεο δεκφζηαο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο ηελ πεξίνδν 2010-2060, ζπλνιηθά
θαηά κία ζρεδφλ πνζνζηηαία κνλάδα ηνπ ΑΔΠ, απφ 15,3% ην 2010 ζην 14,4% ην 2060.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε επίπεδν επάξθεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ, νη βαζηθνί
εμεηαδφκελνη δείθηεο - πνπ πεξηιακβάλνπλ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 65 εηψλ θαη
άλσ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο θαη ηα επίπεδα ησλ πνζνζηψλ αλαπιήξσζεο
ησλ ζπληάμεσλ - παξνπζηάδνπλ αξλεηηθέο ηάζεηο θαη ζηηο δχν ρψξεο. πγθεθξηκέλα, ην
πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο,
ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία141, ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζην 21,3% θαη
ζηελ Ηηαιία ζην 16,6%, πνζνζηά πςειφηεξα απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ζηελ ΔΔ πνπ
αλέξρεηαη ζην 15,9%. Δλψ, ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο ησλ δεκφζησλ ζπληάμεσλ (1νο
ππιψλαο), ηελ πεξίνδν 2010-2060, παξνπζηάδνπλ θαη ζηηο δχν ρψξεο πησηηθή πνξεία,
κνινλφηη εμαθνινπζνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ζηελ ΔΔ: ζηελ
Διιάδα ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ππνινγίδεηαη λα κεησζεί απφ 59,3% ζε 49,6% θαη
ζηελ Ηηαιία απφ 79,5% ζε 68,1%, κε ην κέζν φξν ζηελ ΔΔ λα κεηψλεηαη απφ 48% ζε
39,4%. Οη ελ ιφγσ δείθηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαζχλδεζε, πιένλ, ηνπ χςνπο ησλ
παξνρψλ ηνπ 1νπ ππιψλα θαη ζηηο δχν ρψξεο, κε ηηο ζπλζήθεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο (επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ ζην ζχλνιν ηνπ
αζθαιηζηηθνχ βίνπ θαη εηζαγσγή ζπζηήκαηνο λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο), αιιά θαη κε
ηνλ κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αλάπηπμεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 2νπ
θαη 3νπ ππιψλα (ζηελ Διιάδα θάιπςε 10% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ 1νπ ππιψλα θαη
ζηελ Ηηαιία θάιπςε 25% ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ 1νπ ππιψλα) θαη, επνκέλσο, κε

141

Βι. CEC (2012) Pension Adequacy in the European Union 2010-2050. Country Profiles.
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ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αλαπιήξσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ζπληαμηνχρσλ, αθήλεη
αλνηρηφ θαη ζηηο δχν ρψξεο ην δήηεκα ηεο επάξθεηαο ησλ κειινληηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ
παξνρψλ θαη, επνκέλσο, ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ.
ε επίπεδν δηαδηθαζίαο θαη πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ πινπνηήζεθαλ νη
κεηαξξπζκίζεηο, ε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή ππφζεζε ηεο
εξγαζίαο, ζρεηηθά κε ηελ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ησλ επηιεθηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξψλησλ θαη ζηηο δχν ρψξεο (θπβεξλήζεηο θαη ηζρπξά
εξγαηηθά ζπλδηθάηα) ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πινπνηνχκελσλ
λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε αδπλακία δηακφξθσζεο
ζρέζεσλ επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ε ρακειή ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ
ησλ κεξψλ θαηέιεμαλ ζε ρακειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη βξαρππξφζεζκεο
πξννπηηθήο κεηαξξπζκίζεηο κέρξη ην 2010, κε ζπλέπεηα ηε δηφγθσζε ησλ ειιεηκκάησλ
θαη ησλ ζηξεβιψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, παξά ην πιαίζην ησλ θξηηεξίσλ ηεο ΟΝΔ θαη
ησλ εζσηεξηθψλ πηέζεσλ πνπ ππαγφξεπαλ πην απνηειεζκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.
Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, ε πξνψζεζε νκαιψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ
ζρέζεσλ, ζηε βάζε ηεο ακνηβαίαο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα
δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΟΝΔ,
επέηξεςε ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ αιιαγψλ, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζέηνληαο
ηζρπξά ζεκέιηα γηα ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σαπηφρξνλα, ε
ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε επηβεβαηψλεη ηελ απψιεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ απηνχ ξφινπ ησλ
ζρέζεσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξψλησλ θαη ζηηο δχν ρψξεο, έλαληη ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δηακφξθσζε ζηηο εζληθέο ηνπο
νηθνλνκίεο ε πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε. ηελ πεξίπησζε ηεο
Διιάδαο, νη ζπλζήθεο απηέο νδήγεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο πιένλ ξηδηθήο θαη αηθλίδηαο
κεηαξξχζκηζεο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο ζηελ
εληαηηθνπνίεζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ είρε ήδε ζεζπηζηεί απφ ηηο
πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο. Καη ζηηο δχν, πάλησο, πεξηπηψζεηο, ζεκειηψλεηαη ε
ππεξίζρπζε ηεο ζχγρξνλεο αληίιεςεο γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα, σο
ζπληζησζψλ ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, ελψ, ζπγρξφλσο, επηβεβαηψλεηαη έλαληη απηήο
ηεο αληίιεςεο, ε απψιεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ θαη ηεο
δηαδξαζηηθήο ηνπο ζρέζεο κε ηνπο πνιηηηθνχο δξψληεο ησλ ρσξψλ απηψλ, λα εγνχληαη
ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηελ έθβαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
1. Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα

1νο Ππιώλαο

2νο Ππιώλαο

3νο Ππιώλαο

Σςμπληπυμαηικά
Δπαγγελμαηικά
κεθαλαιοπ/κά
Σςνηαξ/κά
Σςζηήμαηα

Δθελονηικά
Ιδιυηικά
Σςνηαξ/κά
Ππογπάμμαηα

Γημόζια Υποσπευηικά Σςνηαξιοδοηικά Σςζηήμαηα διανεμηηικού ηύπος
1
ε

Κχξηα Αζθάιηζε

β
α
ζ
κ
ί
δ
α

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ΟΑΔΔ, ΟΓΑ, ΔΣΑΑ, ΝΑΣ, ΓΖΜΟΗΟ, ΔΣΑΠ-ΜΜΔ

2

Δπηθνπξηθή Αζθάιηζε

(χζηεκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ)

ε

β
α
ζ
κ
ί
δ
α

Δ.Σ.Δ.Α.
(χζηεκα λνεηήο θεθαιαηνπνίεζεο)

* Απφ 1.1.2015 πξνβιέπεηαη αιιαγή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 1νπ ππιψλα, κέζσ ηεο εηζαγσγήο
κίαο επηπιένλ βαζκίδαο, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηε βαζηθή ζχληαμε πνπ ζα θαηαβάιεη ην θξάηνο

2. Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ Ιηαιία

1νο Ππιώλαο

2νο Ππιώλαο

3νο Ππιώλαο

Κιεηζηά Σακεία
(ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο εξγαδνκέλσλ –
εξγνδνηψλ κε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ
εηαίξσλ ζηε δηνίθεζε ησλ Σακείσλ)

Δζεινληηθά Ηδησηηθά
πληαμηνδνηηθά
Πξνγξάκκαηα

1ε βαζκίδα

Κνηλσληθφ Δπίδνκα Γήξαηνο
(σπημαηοδόηηζη από
θοπολογία)
2ε βαζκίδα

Γεκφζηα Τπνρξεσηηθά
πληαμηνδνηηθά πζηήκαηα
( ζύζηημα νοηηήρ
κεθαλαιοποίηζηρ)

ή Αλνηθηά Σακεία
(δηνίθεζε απφ ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα, κε ππαγσγή ζηελ αζθάιηζή ηνπο
είηε ζπιινγηθά είηε αηνκηθά)
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3. πγθξηηηθόο πίλαθαο ζπληαμηνδνηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ
ΔΛΛΑΓΑ
πνζνζηά
εηζθνξώλ

ΙΣΑΛΙΑ

20% επί ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ
(θχξηα ζχληαμε γήξαηνο), απφ ηηο
νπνίεο:
6,67% ηνπ εξγαδφκελνπ θαη
13,33% ηνπ εξγνδφηε
* Αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ
απνδνρψλ: € 5.546

15 έηε αζθάιηζεο θαη
Γεληθέο
> 67ν έηνο ηεο ειηθίαο γηα πιήξε
Πξνϋπνζέζεηο
πληαμηνδόηεζεο ζχληαμε ή
> 62ν έηνο ηεο ειηθίαο γηα
κεησκέλε ζχληαμε
* ε κείσζε αλέξρεηαη 1/200 γηα
θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη ηνπ
67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο (6% αλά
έηνο)

33% επί ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ, απφ
ηηο νπνίεο:
9,19% ηνπ εξγαδφκελνπ θαη
23,81% ηνπ εξγνδφηε
*Αλψηαην φξην αζθαιηζηέσλ
απνδνρψλ: € 8.352
20 έηε αζθάιηζεο θαη
66 εηψλ + 3 κελψλ

* απφ ην 2021 ην γεληθφ φξην ειηθίαο
δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ 67 εηψλ
* γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο απφ 1.1.1996
(λέν ζχζηεκα), ε ζπληαμηνδφηεζε είλαη
εθηθηή εθφζνλ ην πνζφ ηεο ζχληαμεο ζα
ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ κε 1,5 θνξέο
ηνπ «θνηλσληθνχ επηδφκαηνο γήξαηνο»,
* Γηαζχλδεζε νξίνπ ειηθίαο απφ ην ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ην 2014,
έηνο 2021, κε ην πξνζδφθηκν δσήο ζηα € 447,61 κεληαίσο
ζην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο
* γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο απφ 1.1.1996
πνπ ζπκπιεξψλνπλ 20 έηε αζθάιηζεο
ζην λέν ζχζηεκα, είλαη δπλαηή ε
ζπληαμηνδφηεζε κε φξην ειηθίαο 63
εηψλ θαη 3 κελψλ, εθφζνλ ην πνζφ ηεο
ζχληαμεο ζα ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ κε
2,8 θνξέο ηνπ «θνηλσληθνχ επηδφκαηνο
γήξαηνο»

Πξνϋπνζέζεηο
Πιήξνπο
ζπληαμηνδόηεζεο

40 έηε αζθάιηζεο θαη 62 έηνο ηεο > Γηα άλδξεο 42 έηε θαη 6 κήλεο
ειηθίαο
αζθάιηζεο θαη 62ν έηνο ηεο ειηθίαο
> Γηα γπλαίθεο 41 έηε θαη 6 κήλεο
* Γηαζχλδεζε νξίνπ ειηθίαο απφ ην αζθάιηζεο θαη 62ν έηνο ηεο ειηθίαο
έηνο 2021, κε ην πξνζδφθηκν δσήο
ζην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο
* Με ηα ίδηα έηε αζθάιηζεο, παξέρεηαη
ε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε φξην
ειηθίαο θάησ ησλ 62, κε πνζνζηφ
κείσζεο απφ 1% έσο 2%, αλά έηνο πνπ
ππνιείπεηαη ησλ 62 εηψλ (1% αλά έηνο,
γηα ηα έηε απφ 60-62 θαη 2% αλά έηνο,
γηα ειηθία κηθξφηεξε ησλ 60 εηψλ)

* Πεγή: MISSOC Comparative Tables
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4. πγθξηηηθόο πίλαθαο εμέιημεο δεκνγξαθηθώλ & θνηλσληθννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ
2010

2030

2040

2060

Πνζνζηό
γνληκόηεηαο

Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:

1,5
1,4
1,6
1,6

1,6
1,5
1,6
1,6

1,6
1,5
1,7
1,6

1,6
1,6
1,7
1,7

Πξνζδόθηκν
δσήο ζηε
γέλλεζε Άλδξεο

Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:

77,8
78,9
76,7
77,9

80,9
81,8
80,2
81,0

82,3
83,1
81,8
82,5

84,9
85,5
84,6
85,0

Πξνζδόθηκν
δσήο ζηε
γέλλεζε Γπλαίθεο

Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:

82,8
84,2
82,5
83,5

85,1
86,6
85,4
86,1

86,2
87,7
86,7
87,3

88,3
89,7
89,1
89,4

Πξνζδόθηκν
δσήο ζηα 65 Άλδξεο

Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:
Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:
Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:
Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:

17,9
18,1
17,2
17,8
20,2
21,7
20,7
21,4
31,0
33,3
28,4
30,1
46,7
53,1
39,8
42,6

19,9
20,1
19,4
19,8
22
23,6
22,8
23,3
41,6
45,1
42,4
44,5
57,7
62,4
53,8
55,9

20,8
21
20,4
20,8
22,9
24,5
23,8
24,2
52,5
56,5
50,0
53,2
71,8
77,5
63,4
66,8

22,6
22,8
22,4
22,6
24,6
26,1
25,6
25,9
62
61,6
57,7
58,4
83,1
83,7
73,0
73,8

Πνζνζηό
απαζρόιεζεο
αηόκσλ ειηθίαο
20-64

Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:

64,1
61,1
68,6
68,4

70,2
65,6
73,1
73,6

71,3
66,1
73,4
74,2

73,2
66,7
74,0
74,3

Πνζνζηό
δεκόζηαο
ζπληαμηνδνηηθήο
δαπάλεο

Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:

13,6
15,3
11,3
12,2

14,1
14,5
11,9
13,1

14,9
15,6
12,6
13,9

14,6
14,4
12,9
14,1

Πνζνζηό
αλαπιήξσζεο
δεκόζησλ
ζπληάμεσλ

Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:

59,3
79,5
48,0
57,9

46,1
72,3
41,8
52,2

46,2
69,5
39,6
50,3

49,6
68,1
39,4
50,6

Πηζαλό πνζνζηό
αύμεζεο ΑΔΠ

Διιάδα:
Ηηαιία:
ΔΔ:
Δπξσδψλε:

-0,3
0,3
1,2
1,0

1,4
1,4
1,5
1,4

1,0
1,2
1,4
1,3

1,4
1,5
1,4
1,4

Πξνζδόθηκν
δσήο ζηα 65 Γπλαίθεο
Γείθηεο
δεκνγξαθηθήο
εμάξηεζεο *
Γείθηεο
νηθνλνκηθήο
εμάξηεζεο **

* αλαινγία αηφκσλ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ πξνο ηα άηνκα ειηθίαο 20-64
** αλαινγία αλελεξγνχ πιεζπζκνχ 65 εηψλ θαη άλσ πξνο ηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ ειηθίαο 20-64
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5. Πιεζπζκόο ζηελ Δπξώπε αλά ειηθηαθή νκάδα θαη θύιν (ζε ρηιηάδεο)
2008
Άλδξεο

Γπλαίθεο

2060
Άλδξεο

Γπλαίθεο

* ε νκάδα κε ηνλ θφθθηλν ρξσκαηηζκφ αληηζηνηρεί ζηε κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθά ειηθηαθή
νκάδα
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6. Δμέιημε πνζνζηνύ γνληκόηεηαο

7. Δμέιημε πξνζδόθηκνπ δσήο ζηε γέλλεζε – Άλδξεο

8. Δμέιημε πξνζδόθηκνπ δσήο ζηε γέλλεζε – Γπλαίθεο

62

9. Δμέιημε πξνζδόθηκνπ δσήο ζηα 65 – Άλδξεο

10. Δμέιημε πξνζδόθηκνπ δσήο ζηα 65 – Γπλαίθεο
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11. Δμέιημε δείθηε δεκνγξαθηθήο εμάξηεζεο ηελ πεξίνδν 2010-2060
(αλαινγία πιεζπζκνύ 65 εηώλ θαη άλσ πξνο πιεζπζκό 20-64 εηώλ)

12. Δμέιημε δείθηε νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο (αλαινγία αλελεξγνύ πιεζπζκνύ
65 εηώλ θαη άλσ πξνο ηνλ ελεξγό πιεζπζκό ειηθίαο 20-64)
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13. Πνζνζηηαία κεηαβνιή (%ΑΔΠ) ηνπ ύςνπο ηεο δεκόζηαο ζπληαμηνδνηηθήο
δαπάλεο ηελ πεξίνδν 2010-2060

* Πεγή: European Commission (2012) The 2012 Ageing Report. Economic and

budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060), Joint Report prepared
by the European Commission (DG ECFIN) and the Economic Policy Committee
(AWG)
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