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Περίληψη 

Στο δοκίµιο αυτό καταγράφονται οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν 
τα σχέδια σύνταξης στην Κύπρο, που προέρχονται κατά κύριο λόγο 
από τη γήρανση του πληθυσµού. Βλέπουµε ότι παρόλο που ο 
πληθυσµός της Κύπρου δεν είναι ακόµα γερασµένος, οι 
δηµογραφικές  τάσεις των τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι, αν όλα 
µείνουν όπως έχουν σήµερα, η γήρανση του πληθυσµού θα είναι 
πραγµατικότητα στην Κύπρο τα επόµενα 50 χρόνια. Το Ταµείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πάψει να είναι βιώσιµο από το 2020 
και µετά.  

Ποιες είναι οι παραµετρικές µεταρρυθµίσεις που µπορούν να γίνουν 
για να αποτραπεί αυτό το γεγονός και ποιες οι επιπτώσεις τους στην 
οικονοµία; Ακόµα, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα είναι 
επιτυχηµένες αυτές οι µεταρρυθµίσεις; Γιατί µια αναλογιστική 
µελέτη δεν είναι αρκετή; Ποια τα οφέλη από µια δοµική αλλαγή των 
σχεδίων συντάξεων, δηλαδή τη µετατροπή τους από διανεµητικά σε 
κεφαλαιουχικά, ή ένας συνδυασµός; Ποιες οι εµπειρίες άλλων 
Ευρωπαϊκών χωρών, και, επίσης, ποιες οι επιπτώσεις από την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την 
εναρµόνιση στον τοµέα των συντάξεων; Όλα αυτά είναι ερωτήµατα 
που αναλύονται σε αυτό το δοκίµιο, µε τελική κατάληξη τους 
στόχους που πρέπει να διέπουν τα σχέδια σύνταξης  και πώς αυτοί 
µπορούν να επιτευχθούν.      

 

 

 

 

 

 

* Το δοκίµιο αυτό είναι το πρώτο από µια σειρά δοκιµίων που θα προκύψουν στα 
πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών που θα 
γίνει σε συνεργασία µε το University College London του Ηνωµένου Βασιλείου, 
µέρος του οποίου επιχορηγείται από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας Κύπρου.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
Cyprus is among the countries of the European Union that will soon exhibit 
demographics of an ageing population. An ageing population will impose 
additional costs to the state pension system since fewer workers will finance 
more pensioners’ benefits than before. The current pension system, which is 
based on the pay-as-you-go method, will soon become financially unsustainable 
according to the actuarial valuation and projection made by the appointed 
actuary of the International Labour Office.  

Nevertheless, no previous attempt has been made for the study and analysis of 
the sustainability and adequacy of the pension system in Cyprus on the 
principles of economic theory. The actuarial proposals include parametric or 
partially systemic reforms. The parametric reforms refer to any alteration of a 
parameter or variable of the current pension system, while the systemic reforms 
propose the transformation from a pay-as-you-go system to a partially or fully 
funded system, where each contributor ends up receiving the contributions made 
as an annuity or a lump-sum at retirement age. 

This paper innovates in analysing the problems that the current social insurance 
scheme will soon face and proposing possible reforms that are based on the 
general principles of the economic theory. The documentation behind those 
reforming proposals is that the pension system is interrelated with the economy 
by operating within its framework. Specifically, the Cyprus pension system as in 
any other developed country affects and is affected by the labour market, 
savings and investments. In this paper, emphasis has been given in the 
relationship between the pension system and the economy, both on individual 
and on aggregate level.  

The modernisation of the pension system to meet the changing social, economic 
and political needs is a commitment undertaken by Cyprus following its 
accession into the EU. In doing so a pension reform should (i) adhere to the 
basic objective of the pension system, which is to ensure a satisfactory standard 
of living at old age for everyone, and (ii) maximise welfare by responding to 
varying preferences among people and optimising savings and labour supply for 
maximum economic growth. In this new economic and political framework, 
Cyprus has to consider in depth the arguments of the pay-as-you-go vs funded 
and private vs. state pension system debates and implement the reforms which 
best serve its own economic and social objectives.  

The state and the market working together can deliver an economically efficient, 
financially viable and socially desirable new pension system in Cyprus. A 
possible scenario is for the state to set a universal minimum obligatory 
contribution to the state pension system and a minimum retirement age to ensure 
that everybody will have a pension sufficient to live a decent retirement life. 
Then, each worker can be free to decide the top-up contribution, which would 
bring his/her savings and pension to the preferred level, the age of her/his 
retirement etc. The top-up contributions can be made to the state pension 
system itself or to an occupational or private pension system or a combination of 
all these. Undoubtedly, more thought and research is needed to determine the 
vital characteristics of such a new system.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέµα της επάρκειας και βιωσιµότητας των σχεδίων σύνταξης είναι ένα από τα 
κυριότερα προβλήµατα στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες του κόσµου. Οι 
δηµογραφικές αλλαγές, και κυριότερα η γήρανση του πληθυσµού, είναι η 
µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζουν τα σχέδια σύνταξης. Το ποσοστό 
των εξαρτωµένων ατόµων (άτοµα κάτω των 15 και άνω των 65) στο µη 
εξαρτώµενο πληθυσµό (άτοµα µεταξύ 15-64 χρόνων) αυξάνεται. Παρόµοιο 
πρόβληµα πρόκειται να αντιµετωπίσει και η Κύπρος στο εγγύς µέλλον, ακριβώς 
για τους ίδιους λόγους. Παρόλα αυτά, στην Κύπρο δεν έχουν µελετηθεί η 
επάρκεια και η βιωσιµότητα των κρατικών σχεδίων σύνταξης στη βάση 
θεµελιωδών αρχών της οικονοµικής θεωρίας. Με τον όρο επάρκεια εννοούµε την 
ικανότητα των σχεδίων να παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο σύνταξης, ενώ µε 
τον όρο βιωσιµότητα εννοούµε την ικανότητα των ταµείων συντάξεων να 
µπορούν να ανταποκριθούν στις σηµερινές και µελλοντικές τους υποχρεώσεις . 
Οι µελέτες που έχουν γίνει µέχρι τώρα, µε κυριότερη την αναλογιστική 
ανασκόπηση του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, έχουν εντοπίσει ότι τα σχέδια 
σύνταξης της Κύπρου θα αντιµετωπίσουν πρόβληµα βιωσιµότητας από το 2020 
και µετά, αν οι παράµετροι των σχεδίων µείνουν όπως έχουν σήµερα. Έχουν 
προταθεί λύσεις οι οποίες αφορούν παραµετρικές αλλαγές στα υφιστάµενα 
σχέδια σύνταξης, π.χ. αύξηση στην ηλικία συνταξιοδότησης, αύξηση του 
επιπέδου εισφοράς κλπ. Η αναλογιστική ανασκόπηση προτείνει και άλλες 
ποσοτικές προτάσεις οι οποίες λύνουν το πρόβληµα µόνο λογιστικά. Αυτή η 
προσέγγιση, όµως, αγνοεί τις επιπτώσεις που θα έχουν οι λύσεις αυτές στην 
ευηµερία του εργαζοµένου, και, επίσης, αγνοούν µια άλλη πολύ σηµαντική 
παράµετρο: τις επιπτώσεις στο ίδιο το σύστηµα από την αλλαγή στη 
συµπεριφορά των ατόµων ως αντίδραση στην αλλαγή των σχεδίων. Αυτό είναι 
σοβαρό διότι η αλλαγή στη συµπεριφορά των ατόµων, και κυρίως των 
εργαζοµένων, είναι δυνατό να αναιρέσουν το στόχο που είχε µια παραµετρική 
αλλαγή στο σύστηµα, που ήταν η βιωσιµότητα αλλά και η επάρκεια  των σχεδίων 
σύνταξης.  

Η βιωσιµότητα και λειτουργικότητα των σχεδίων είναι αλληλένδετα µε µεταβολές 
στην οικονοµία γενικότερα.  Οι µέχρι τώρα µελέτες έχουν ασχοληθεί µόνο µε το 
πρώτο µέρος της ιστορίας των σχεδίων σύνταξης, δηλαδή µόνο πώς αυτά 
µπορούν να καταστούν βιώσιµα και επαρκή, αλλά όχι αν αυτοί οι τρόποι ή 
µεταρρυθµίσεις που προτάθηκαν για να γίνουν τα σχέδια βιώσιµα είναι συµβατά 
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µε την οικονοµική θεωρία και πραγµατικότητα της Κύπρου. Τα σχέδια σύνταξης 
πρέπει να µελετηθούν και από αυτή τη σκοπιά γιατί είναι αλληλένδετα µε την 
οικονοµία του τόπου. Αυτή η µελέτη θα εξετάσει τα διάφορα προβλήµατα και τις 
προκλήσεις των σχεδίων σύνταξης στην Κύπρο και θα εξετάσει πώς οι λύσεις 
που µπορούν να προταθούν για την αντιµετώπισή τους συνάδουν µε τους δυο 
κύριους στόχους που πρέπει να διέπουν τα σχέδια σύνταξης. Πρώτο, τα σχέδια 
σύνταξης πρέπει να έχουν τέτοια δοµή και χαρακτηριστικά που να ενισχύουν 
τους γενικότερους στόχους της οικονοµικής πολιτικής και έτσι να συµβάλλουν 
στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι παράµετροι των σχεδίων σύνταξης επηρεάζουν 
την οικονοµική ανάπτυξη µέσω της αποταµίευσης, και, εποµένως, µέσω του 
ορίου εισφορών. Επίσης, τα σχέδια σύνταξης, και το γενικότερο Σύστηµα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επηρεάζουν την αγορά εργασίας µέσω των κινήτρων  
ή αντικινήτρων που δίνουν για προσφορά εργασίας. Οι παράµετροι, λοιπόν, 
πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να µην στρεβλώνουν την αποταµίευση και την 
αγορά εργασίας. ∆εύτερο, τα σχέδια σύνταξης πρέπει να είναι συµβατά µε τη 
συµπεριφορά του ατόµου, και να µπορούν να είναι αρκετά ευλύγιστα ώστε να 
ανταποκρίνονται στις διαφορετικές προτιµήσεις των ατόµων, και έτσι να µην 
δηµιουργούν στρεβλώσεις, αλλά ούτε και να διακινδυνεύουν την ίδια τη 
βιωσιµότητα τους.  

Στο Μέρος 2, περιγράφονται οι διάφορες προκλήσεις και τα προβλήµατα των 
σχεδίων σύνταξης στην Κύπρο όπως αυτά εξετάστηκαν από τους διάφορους 
κοινωνικούς εταίρους, την κυβέρνηση και τις οικονοµικές έρευνες των διεθνών 
οργανισµών, ανάµεσα τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ιεθνές Γραφείο 
Εργασίας και ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στις 
επόµενες δύο ενότητες, Μέρος 3 και 4, απαριθµίζονται οι τρόποι αντιµετώπισης 
των διαφόρων προκλήσεων που είναι είτε παραµετρικές µεταρρυθµίσεις 
(αλλαγές στο υφιστάµενο σχέδιο), είτε δοµικές µεταρρυθµίσεις (µεταπήδηση σε 
διαφορετικό σύστηµα). Ειδικότερα, το Μέρος 4, εξετάζει αν η κοινωνική ασφάλιση 
πρέπει να παρέχεται εξ΄ ολοκλήρου από το κράτος, ή αν µπορούν οι µηχανισµοί 
της ελεύθερης αγοράς να την προσφέρουν πιο αποτελεσµατικά. Τα σηµαντικό 
θέµα εδώ είναι να βρεθεί  ο καλύτερος τρόπος µε τον οποίο τα σχέδια σύνταξης 
να µπορούν (α) να προσφέρουν επιλογές διαφοροποίησης των προτιµήσεων 
των εργαζοµένων ως προς το θέµα της κοινωνικής ασφάλισης, και (β) να 
αντιµετωπίσουν την ασυµµετρία των πληροφοριών και την αδιαφορία ορισµένων 
για συµµετοχή στην κοινωνική ασφάλιση (free-rider problem). 
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Το Μέρος 5, παρουσιάζει το πρόβληµα της βιωσιµότητας των σχεδίων σύνταξης 
στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούµε ποιοι είναι οι στόχοι που 
πρέπει να διέπουν τα σχέδια σύνταξης των χωρών µελών, όπως αυτοί 
ορίστηκαν στη συνάντηση της Λισαβόνας, και σε ποιο βαθµό πρέπει τα σχέδια 
σύνταξης της Κύπρου να εναρµονιστούν µε τις πρακτικές της ΕΕ. 

Στην τελευταία ενότητα, Μέρος 6, εξάγουµε τα συµπεράσµατα µας από τη 
µελέτη, περιγράφουµε τους στόχους που πρέπει να διέπουν τα σχέδια σύνταξης 
και τα ερωτήµατα που µας δηµιουργήθηκαν και που θα επιδιώξουµε να 
απαντήσουµε µε περαιτέρω έρευνα.1  

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Στα υφιστάµενα σχέδια σύνταξης στην Κύπρο διακρίνονται διάφορα προβλήµατα 
και προκλήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργικότητά τους άµεσα και έµµεσα, 
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Η κάθε πρόκληση και το κάθε πρόβληµα 
έχει διαφορετική επίδραση πάνω στα σχέδια σύνταξης αλλά και πάνω στην 
οικονοµία. Σε αυτήν την ενότητα θα εξεταστούν τα δηµογραφικά και οικονοµικά 
δεδοµένα στην Κύπρο που επηρεάζουν τα σχέδια σύνταξης όπως αυτά 
παρουσιάζονται τώρα και óπως αυτά θα εξελιχθούν στο µέλλον. 

2.1 ∆ηµογραφικά ∆εδοµένα  

Η γήρανση του πληθυσµού που οφείλεται στην υπογεννητικότητα και την αύξηση 
του προσδόκιµου ζωής, είναι φαινόµενο όχι µόνο των περισσότερων 
ανεπτυγµένων χωρών του κόσµου, αλλά και της Κύπρου. Στην Κύπρο οι 
δηµογραφικές αλλαγές άρχισαν να δηµιουργούν την τάση για γήρανση του 
πληθυσµού, ωστόσο οι επιπτώσεις δεν είναι ακόµη εµφανείς. Αν συνεχιστούν, 

                                                 

1 Το δοκίµιο αυτό αποτελεί το πρώτο από µια σειρά δοκιµίων που θα µελετήσουν τα σχέδια 

σύνταξης στην Κύπρο. Επιδίωξη είναι η θεωρητική αλλά και εµπειρική µελέτη των σχεδίων 

σύνταξης, µε τη δηµιουργία του κατάλληλου οικονοµετρικού υποδείγµατος για την Κύπρο το οποίο 

θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από µεταρρυθµίσεις στα σχέδια 

σύνταξης. Αυτό θα βοηθήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων πολιτικής µε µεταρρυθµίσεις που θα 

είναι οικονοµικά αποτελεσµατικές αλλά και κοινωνικά δίκαιες. 
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όµως, οι τάσεις όπως δείχνουν σήµερα, η γήρανση του πληθυσµού θα είναι 
πρόβληµα στην Κύπρο τα επόµενα είκοσι χρόνια, οπόταν χρίζουν µελέτης και 
ανάλυσης ώστε να προληφθούν τα προβλήµατα πριν δηµιουργηθούν. 

Η γήρανση του πληθυσµού µετριέται µε το λόγο δηµογραφικής εξάρτησης  (old 
age dependency ratio), ο οποίος εκφράζει τη σχέση µεταξύ των εξαρτώµενων 
(άτοµα άνω των 65 ετών) και του υπόλοιπου πληθυσµού που είναι οικονοµικά 
ενεργός (15-64 χρόνων). Πρώτα, όµως, θα µελετήσουµε την κατανοµή του 
πληθυσµού στην Κύπρο και πώς αυτή µεταβλήθηκε µε την πάροδο του χρόνου. 
Ο Πίνακας 2.1 δείχνει την κατανοµή του πληθυσµού κατά ηλικία για την περίοδο 
1946-2003, όπου οι ηλικιακές κατηγορίες  εκφράζονται ως ποσοστά του 
συνολικού πληθυσµού. Ο πίνακας αυτός δείχνει ότι το ποσοστό των ατόµων 
κάτω των 15 ετών µειώθηκε κατά 37% (από 33,9% το 1946 σε 21,5 το 2003), το 
ποσοστό των ατόµων µεταξύ 15 και 64 ετών αυξήθηκε από 60,3% σε 66,8% το 
2000 και µειώθηκε στο 66,6% το 2003, ενώ το ποσοστό των ατόµων άνω των 65 
υπερδιπλασιάστηκε από 5,8% σε 11,9%.  

Πίνακας 2.1: Κατανοµή του πληθυσµού κατά ηλικία, 1946-2003 
Κατανοµή πληθυσµού 

κατά ηλικία (%) Χρόνος 
0-14 έτη 15-64 έτη 65+ έτη 

1946 33,9   60,3 5,8 
1960 36,3   57,3 6,4 
1973 28,9   61,6 9,5 
1976 25,4   64,5 10,1 
1982 25,0   64,2 10,8 
1992 25,4   63,6 11,0 
1996 24,3   64,6 11,1 
2000 21,5   66,8 11,7 
2003 21,5 66,6 11,9 

                                  Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (2003) 

Εξετάζοντας την πορεία των ατόµων ηλικίας 15-64 ετών, των ατόµων ηλικίας 
65+ ετών και του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στο ∆ιάγραµµα 2.1, βλέπουµε 
ότι προς το παρών δεν υπάρχει πρόβληµα γήρανσης του πληθυσµού, εφόσον οι 
συνταξιούχοι παραµένουν λιγότεροι από τα άτοµα εργάσιµης ηλικίας. ∆ηλαδή, ο 
λόγος δηµογραφικής εξάρτησης των ηλικιωµένων (old age dependency ratio) 
που εκφράζει το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 65 και άνω στα άτοµα εργάσιµης 
ηλικίας (άτοµα µεταξύ 15 και 64 χρόνων), δεν φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά την 
περίοδο 1973-2003.  
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∆ιάγραµµα 2.1: Πληθυσµός ατόµων εργάσιµης ηλικίας (15-64 ετών) και συνταξιούχων (65+ ετών)  
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (2003) και Statistical Abstract, Cyprus (2001) 

Παρόλα αυτά, όµως, ο λόγος δηµογραφικής εξάρτησης όπως µελετήθηκε από 
τον αναλογιστή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας δείχνει ότι η γήρανση του 
πληθυσµού θα είναι πρόβληµα και στην Κύπρο τα επόµενα 50 χρόνια. Σύµφωνα 
µε τη µελέτη αυτή, Πίνακας 2.2, η αναλογία προσώπων ηλικίας 0-14 και 65+ 
προς πρόσωπα ηλικίας 15-64 ετών (total dependency ratio) θα αυξηθεί από 55% 
που ήταν το 1997 σε 65% µέχρι το 2050. Αυτό δείχνει ότι θα αναλογούν 
περισσότεροι συνταξιούχοι και εξαρτώµενοι σε κάθε εργαζόµενο (που στο 
σύνολο τους αποτελούν τον οικονοµικά ενεργά πληθυσµό), και κατά συνέπεια θα 
πρέπει να εισφέρουν περισσότερα στο ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων για να 
µπορεί αυτό να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.   

Πίνακας 2.2: Λόγος ∆ηµογραφικής Εξάρτησης, 1997-2050 

Χρόνος 

Αναλογία προσώπων 
ηλικίας 65+ προς 

πρόσωπα 
ηλικίας 15-64 

(old age dependency) 
% 

Αναλογία προσώπων  
ηλικίας 0-14 προς 

πρόσωπα  
ηλικίας 15-64 

(children and youth 
dependency) 

% 

Αναλογία προσώπων  
ηλικίας 0-14 και 65+ 

προς πρόσωπα ηλικίας 
15-64 

(total dependency) 
% 

1997 17,3 37,5 54,8 
2010 19,7 30,8 50,1 
2025 28,3 32,2 60,5 
2050 33,5 31,3 64,8 

   Πηγή: Περίληψη Αναλογιστικής Ανασκόπησης του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Χρόνος 
Αναφοράς: 1.7.1997) 
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σενάριο φαίνεται να είναι το ίδιο. Η δηµογραφική 
αναλογία αυξάνεται δραµατικά (µε βάση προβλέψεις που έγιναν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σε όλες τις χώρες και ειδικότερα στις Ισπανία, Ιταλία, 
Αυστρία και Ελλάδα. Το πιο κάτω διάγραµµα, ∆ιάγραµµα 2.2, παρουσιάζει τη 
δηµογραφική αυτή αναλογία στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ίδια χρονική περίοδο. Αυτό που είναι αξιοσηµείωτο είναι ότι συνολικά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να διπλασιαστούν οι εξαρτώµενοι προς τον 
υπόλοιπο πληθυσµό µέχρι το 2050, θέτοντας τα ταµεία συντάξεων σε όλες τις 
χώρες σε κίνδυνο. 

∆ιάγραµµα 2.2: Λόγος ∆ηµογραφικής Εξάρτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (%) 
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  Πηγή: Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή (2000) 

Το ∆ιάγραµµα 2.3, παρουσιάζει το λόγο δηµογραφικής εξάρτησης σε µερικές 
από τις νέες χώρες µέλη της ΕΕ, που εντάχθηκαν µαζί  µε την Κύπρο στη 
διεύρυνση της 1ης Μαΐου 2004 για τη χρονιά 2000. Αυτές είναι η Εσθονία, η 
Λετονία, η Λιθουανία, η Σλοβενία, η Τσεχία, η Πολωνία και η Μάλτα. 
Υπολογίζονται ο λόγος δηµογραφικής εξάρτησης βάση της αναλογίας ατόµων 
ηλικίας 65 και άνω προς τα άτοµα ηλικίας 15-64 (old age dependency ratio). 
Βλέπουµε ότι ο λόγος δηµογραφικής εξάρτησης δεν έχει µεγάλες διαφορές από 
την ΕΕ των 15, αλλά ούτε και από την Κύπρο.  

Το ∆ιάγραµµα 2.4, παρουσιάζει το λόγο δηµογραφικής εξάρτησης εκφρασµένο 
σαν η αναλογία των ατόµων 65 και άνω προς τα άτοµα 15-64 για τη Σλοβενία, τη 
Μάλτα, την Κύπρο και την ΕΕ των 15 για το 2000 και προβλέψεις για το 2050, 
εκτός για τη Σλοβενία για την οποία η πρόβλεψη γίνεται για το 2020. Βλέπουµε 
ότι η Σλοβενία από το 2020 θα έχει µεγάλη αύξηση στο λόγο δηµογραφικής 
εξάρτησης, πιο ψηλό και από τον µέσο της ΕΕ των 15 το 2050. Θα ήταν 
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ενδιαφέρον αν είχαµε στοιχεία και για τις άλλες νέες χώρες της ΕΕ, διότι 
προβλέπεται και γι΄ αυτές µεγάλο πρόβληµα γήρανσης του πληθυσµού, όπως 
και στη Σλοβενία. 

∆ιάγραµµα 2.3: Λόγος ∆ηµογραφικής Εξάρτησης σε νέες χώρες µέλη της ΕΕ, 2000 (%) 

 Πηγή: µοί      

∆ εψη Λόγου ∆ηµογραφικής Εξάρτησης σε νέες χώρες µέλη της ΕΕ (%) 

Η µια πηγή γήρανσης του πληθυσµού οφείλεται στην υπογεννητικότητα και είναι 
ικό 

µό µε την πάροδο του χρόνου, όπως είδαµε στον Πίνακα 2.1. Ο ρυθµός 

στη ∆ανία και την Ιρλανδία 
αντίστοιχα. Σύµφωνα µε προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Επιτροπής, ο 
µέσος ρυθµός γεννητικότητας στην Ευρώπη θα αυξηθεί σε 1.7% χωρίς, όµως, 
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  Πηγή: Στατιστικές Υπηρεσίες κάθε χώρας και Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή. 

ο λ  
πληθυσ

όγος που µειώνεται το ποσοστό των ατόµων µικρής ηλικίας στο συνολ

γεννητικότητας στην Κύπρο µειώθηκε από 1.96 το 1996 σε 1.57 το 2001. Από 
την άλλη, ο ρυθµός θνησιµότητας  µειώθηκε από 7.5% σε 6.9% το 1996 και 2001 
αντίστοιχα. Αυτά τα δυο δεδοµένα συνέβαλαν στη µείωση της ετήσιας αύξησης 
του πληθυσµού από 1.6% το 1996 σε 1.1% το 2001. 

Ο µέσος ρυθµός γεννητικότητας στην Ευρώπη των 15 το 2000 ήταν 1.5, 
κυµαινόµενος από 1.2 στην Ισπανία σε 1.8 και 1.9 
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αυτό να είναι αρκετό για να εξασφαλίσει σταθερό ποσοστό αντικατάστασης του 
πληθυσµού ή να σταθεροποιήσει την κατανοµή του πληθυσµού. Ο ρυθµός 
γεννητικότητας στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένου και της Κύπρου, µειώθηκε 
τα τελευταία χρόνια  λόγω των διαφόρων κοινωνικών και οικονοµικών αλλαγών 
που παρατηρούνται. Ένα άλλο φαινόµενο είναι η αύξηση προσφοράς εργασίας 
από πλευράς γυναικών, που οδηγεί έτσι στη µείωση του χρόνου τους για 
δηµιουργία οικογένειας. Σε διάφορες χώρες, για παράδειγµα στη ∆ανία και 
Σουηδία, προωθούνται µέτρα για στήριξη της εργαζόµενης µητέρας και καλύτερη 
ισορροπία µεταξύ της εργασίας και οικογένειας. Αυτό, όπως δείχνουν οι 
προβλέψεις, θα καταφέρει να αυξήσει ή τουλάχιστον να διατηρήσει το ρυθµό 
γεννητικότητας στις δύο αυτές χώρες. Αντίθετα, άλλα µέτρα όπως αύξηση του 
επιδόµατος τέκνου έχει φανεί µετά από µελέτες σε χώρες που έχει εφαρµοστεί 
ότι έχει επίδραση στη γεννητικότητα που είναι πολύ σύντοµης ιάρκειας. Η 
Κύπρος, αλλά και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, µπορούν να ακολουθήσουν τα 
παραδείγµατα των χωρών αυτών για να αυξήσουν το χαµηλό ρυθµό 
γεννητικότητας µε τρόπο που να έχει διάρκεια. 

∆ιάγραµµα 2.5: Προσδόκιµο Ζωής στην Ευρώπη και άλλες χώρες, 2001 
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή (2001). 

Τέλος, το προσδόκιµο ζωής στην Κύπρο και τις υπόλοιπες χώρες µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχώς αυξάνεται. Στην Κύπρο, κατά την περίοδο 
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1994/1995 το προσδόκιµο ζωής από τη γέννηση για τους άνδρες ήταν 75.3 έτη 
και για τις γυναίκες ήταν 79.8 έτη. Την επόµενη εξαετία, 2000/2001, το 
προσδόκιµο ζωής αυξήθηκε σε 76.1 έτη για τους άνδρες και 81.0 για τις 
γυναίκες. Το ∆ιάγραµµα 2.5 πιο κάτω δείχνει το προσδόκιµο ζωής το 2001 σε 
διάφορες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Κύπρου και άλλα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών. 

Άλλα ενδιαφέροντα δηµογραφικά δεδοµένα της Κύπρου είναι το πώς εξελίχτηκαν 
οι διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων τα τελευταία χρόνια, καθώς, επίσης, και η 
σύγκριση µεταξύ του ποσοστού των συνταξιούχων και εργαζοµένων στο 
συνολικό πληθυσµό. 

Το ∆ιάγραµµα 2.6 πιο κάτω, δείχνει ότι οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα είναι η 
πιο µεγάλη κατηγορία εργαζοµένων. Από την άλλη, οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο 
τοµέα αυξάνονται µε πιο αργό ρυθµό από αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό
το άνεται παράλληλα µε το σύνολο των
εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα. 

 
µέα. Το σύνολο των εργαζοµένων αυξ  

∆ιάγραµµα 2.6: Εργαζόµενοι κατά είδος για την περίοδο 1999-2002 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (2003) 

Το ∆ιάγραµµα 2.7 δείχνει

    

 ότι το ποσοστό των εργαζοµένων στο συνολικό 
πληθυσµό παραµένει αισθητά πιο ψηλό από ότι το αντίστοιχο ποσοστό των 

 

συνταξιούχων για την περίοδο 1999-2001. Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι 
ότι µέχρι τώρα τα ποσοστά αυτά αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό. Παρόλα αυτά, οι 
ρυθµοί αυτοί και τα ποσοστά αναµένονται να αλλάξουν, σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του αναλογιστή που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 2.2. 
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∆ιάγραµµα 2.7: Σύγκριση µεταξύ συνταξιούχων και εργαζοµένων για την περίοδο 1999-2001 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (2003) και Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

2.2 Οικονοµικά ∆εδοµένα και Προκλήσεις 

Γενικά Χαρακτηριστικά του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Στην Κύπρο, µε βάση τις διατάξεις της νοµοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 
αµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο καταβάλλουν εισφορές οι εργοδότες, 

οι ασφαλισµένοι, περιλαµβανοµένων των αυτοτελώς εργαζοµένων, και η 
κυβ ίτο 
εισφέρον µέρος), αποτελείται από τρεις Λογαριασµούς:  

(1) Λογαριασµός Γενικών Παροχών, από τον οποίο πληρώνονται οι βασικές 
παροχές (εκτός του επιδόµατος ανεργίας), τα εφάπαξ βοηθήµατα και οι 
δαπάνες διοικήσεως για το Σχέδιο. Στο λογαριασµό κατανέµεται ποσοστό 
9,5/15,5 του συνόλου των εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  

(2) Λογαριασµός Συµπληρωµατικών Παροχών, από τον οποίο πληρώνονται οι 
συµπληρωµατικές παροχές (εκτός του επιδόµατος ανεργίας). Στο 

ν εισφορώ
στο ταµείο, και  

τον οποίο πληρώνεται το επίδοµα 
ς διοικήσεως που 

αφορούν το επίδοµα αυτό. Ο λογαριασµός χρηµατοδοτείται µε τη µεταφορά 

Τ

έρνηση (η οποία καταβάλλει εισφορές τόσο ως εργοδότης όσο και ως τρ

λογαριασµό αυτό κατανέµεται ποσοστό 6/15,5 του συνόλου τω ν 

(3) Λογαριασµός Παροχών Ανεργίας, από 
ανεργίας (βασικό και συµπληρωµατικό) και οι δαπάνε

ποσοστού 6% από το σύνολο των εισφορών που πληρώνονται προς 
όφελος των µισθωτών προσώπων στο ταµείο.  
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Μέχρι σήµερα και για τα επόµενα τουλάχιστον 15 χρόνια οι Λογαριασµοί Γενικών 
Παροχών και Συµπληρωµατικών Παροχών2 φαίνεται ότι µπορούν να 
ανταποκριθούν στις τρέχουσες αλλά και µελλοντικές τους υποχρεώσεις. 

λόγω
µειωθ
αποδ

 

Στον ι
παρο
υπολ τής το 1997 στην Αναλογιστική του Ανασκόπηση.4 Όπως 

β
σχέδ

Πρόβληµα φαίνεται να υπάρχει στο Λογαριασµό Παροχών Ανεργίας, ο οποίος 
 αύξησης της δαπάνης για το επίδοµα ανεργίας τα τελευταία χρόνια έχει 
εί σηµαντικά µέχρι το σηµείο να παρουσιάζει αρνητικό αποθεµατικό, και 
εικνύει ότι το ποσοστό εισφοράς το οποίο χρηµατοδοτεί το Λογαριασµό 

αυτό δεν είναι αρκετό.  

Πίνακα 2.3 παρουσιάζεται η οικονοµ κή εξέλιξη των µακροπρόθεσµων3 
χών του Βασικού µέρους του σχεδίου σύνταξης της Κύπρου όπως την 
όγισε ο αναλογισ

δείχνει ο πίνακας τα αποθεµατικά του σχεδίου αρχίζουν να αντιµετωπίζουν 
πρό ληµα µετά το 2020. Η πρόληψη του προβλήµατος είναι αναγκαία γιατί το 

ιο επηρεάζει ολόκληρο τον πληθυσµό.  

Πίνακας 2.3: Οικονοµική εξέλιξη των µακροπρόθεσµων παροχών-Βασικό Μέρος Σχεδίου 

Έσοδα 

Χρόνος Εισφορές 
£ εκ

Τόκοι 
£ εκ. 

Σύνολο
£ εκ. 

Σύνολο 
∆απαν
ών 

µατικό  
(τέλος 
ρόνου) 

Σχέση Από- 
θεµατικού  
∆απανών 

Ασφάλι-
στρο 

%. 

Αποθε-

χ  

1998   149 19 168 142 279 2,0 8,2 
1999 159 18 177 149 307 2,0 8,1 
2000 167 20 187 157 336 2,1 8,1 
2005 224 30 254 218 505 2,3 8,4 
2010 307 40 347 310 701 2,3 8,7 
2015 405 42 447 461 759 1,7 9,8 
2020 542 23 565 699 370 0,5 11,1 
2030 941 -164 776 1515 -3807 -2,5 13,9 
2040 1600 -738 861 2826 -17406 -6,2 15,2 
2050 2741 -2028 713 5273 -49390 -9,4 16,5 

Πηγή: Αναλογιστική Ανασκόπηση για την Κύπρο, 1997. 

                                                 
2 Βλέπε Παράρτηµα 1 για την πλήρη περιγραφή του σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων στην Κύπρο. 
3 Η οικονοµική εξέλιξη των µακροπρόθεσµων παροχών του Συµπληρωµατικού µέρους ακολουθεί 
παρόµοια πορεία. 
4 Ο αναλογιστής στη µελέτη του δεν έλαβε υπόψη του τις επιπτώσεις από την ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη µπορεί να φέρει αλλαγές στον πληθυσµό, αύξηση των 
δαπανών του ταµείου µιας και πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες µπορούν να έρθουν να εργαστούν στην 
Κύπρο, και αντίστροφα, λόγω του δικαιώµατος των Κύπριων να εργαστούν σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Τα δύο πιο κάτω διαγράµµατα, ∆ιάγραµµα 2.8 και 2.9, δείχνουν τις δαπάνες για 
συντάξεις γήρατος και χηρείας ως ποσοστό του ΑΕΠ για τα χρόνια 1994-2000 
στην Κύπρο όσο και σε επιλεγµένες Ευρωπαϊκές χώρες. Από αυτά τα 
διαγράµµατα φαίνεται ότι η Κύπρος δαπανά µικρό ποσοστό του ΑΕΠ για τις 
συντ ανά 
περίπου τα µισά απ σο ποσοστό των χωρών  της ΕΕ-15 (15 µέλη 
π  του 2004). 

∆ιάγραµµα 2.8: Σύνταξη γήρατος

άξεις γήρατος ενώ για τις συντάξεις χηρείας (∆ιάγραµµα 2.9) δαπ
ο το µέ  µελών

, % ΑΕΠ  

ριν τη διεύρυνση
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Πηγή: Statistical Abstract, Cyprus (2001) και Eurostat. 

Μελετώντας το σύνολο των κοινωνικών αροχών, συµπεριλαµβανοµένων αι 
των συντάξεων, παρατηρούµε ότι η Κύπρος δαπανά λιγότερα από όλες τις 15 
χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη διεύρυνση του 2004. Το 
∆ιάγραµµα 2.10 παρουσιάζει τις κοινωνικές δαπάνες

π κ

της Ευρώπης των 15. 

Στο ∆ιάγραµµα 2.10 φα µόλις 5% του ΑΕΠ για 
κοινωνικές παροχές, στην Ευρώπη των 15 δαπανάται 26% του ΑΕΠ. 
Μελετώντας το κάθε στοιχείο των κοινωνικών παροχών, παρατηρούµε ότι ενώ οι 
περισσότερες χώρες δαπανούν ένα σηµαντικό ποσό για το ανεργιακό επίδοµα, 
στην Κύπρο το ποσοστό που δαπανάται είναι ελάχιστο. Για παράδειγµα, στην 
Ευρώπη των 15 δαπανήθηκε περίπου 1.7% του ΑΕΠ το 2000 για ανεργιακό 
επίδοµα, ενώ στην Κύπρο την ίδια περίοδο δαπανήθηκε µόνο 0.43% του ΑΕΠ 
                                                

5 ως ποσοστό του ΑΕΠ στην 
Κύπρο και επιλεγµένες χώρες 

ίνεται ότι ενώ η Κύπρος δαπανά 

 
5 Κοινωνικές παροχές στην Κύπρο: επιδόµατα/ή και συντάξεις για τραυµατισµό, ανικανότητα, 
θάνατο, γάµο, γέννα, αρρώστια, ανεργία, χηρεία, γήρας και ορφάνειας. 
Κοινωνικές παροχές στις άλλες χώρες: επιδόµατα/ή και συντάξεις για αρρώστια, φαρµακευτική 
παροχή, ανικανότητα, γήρας, χηρεία, οικογένεια, ανεργία και παροχές για εξάλειψη κοινωνικού 
αποκλεισµού.     
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λόγω χαµηλού ποσοστού ανεργίας. Παρόλα αυτά, η Κύπρος µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως χώρα µε χαµηλές κοινωνικές παροχές.  

∆ιάγραµµα 2.9: Σύνταξη χηρείας, % ΑΕΠ   

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

Κύπρος Βέλγιο Γερµανία Ιρλανδία Ηνωµένο 
Βασίλειο

Γαλλία ΕΕ-15

1994 1997 2000

Πηγή: Statistical Abstract, Cyprus (2001) και Eurostat. 

Μια άλλη πτυχή της πρόκλησης της γήρανσης του πληθυσµού στην Κύπρο είναι 
ότι τα σχέδια σύνταξης χρηµατοδοτούνται σύµφωνα µε διανεµητική βάση όπου οι 
τρέχουσες εισφορές χρησιµοποιούνται άµεσα για χρηµατοδότηση των 

ε τη σειρά της να 
δηµιουργήσει πρόβληµα στην οικονοµία. Αν το ταµείο δεν µπορεί να δίνει στους 
δικαιούχους επαρκή σύ που στηρίζονται στο 
εισόδηµα αυτό θα βρεθούν σε χειρότερη θέση όσον αναφορά τη φτώχεια. Το 
γεγονός ότι το ταµείο δεν θα µπορεί να ανταποκριθεί στις µελλοντικές του 
υποχρεώσεις πρέπει να προβληµατίσει τις αρµόδιες αρχές  που µε τη σειρά τους 
πρέπει να προβούν σε βήµατα για τη µεταρρύθµιση του υφιστάµενου σχεδίου.  

Η αρµόδια κυβερνητική αρχή, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

πληρωµών των συντάξεων στους σηµερινούς συνταξιούχους. Λόγω, όµως, της 
γήρανσης του πληθυσµού και της αύξησης του προσδόκιµου ζωής, η αναλογία 
των συνταξιούχων προς αυτούς που συνεισφέρουν στο ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων το 2050 υπολογίζεται να είναι 2 προς 1, αρκετά µειωµένη από ότι 
σήµερα που είναι 4 προς 1. Αυτό αναµένεται να δηµιουργήσει πρόβληµα 
ανεπάρκειας και να θέσει τα σχέδια σε κίνδυνο όσον αναφορά τη βιωσιµότητα 
τους. 

Η µη βιωσιµότητα των σχεδίων σύνταξης µπορεί µ

νταξη, τότε πολλοί συνταξιούχοι 

Ασφαλίσεων, αντιµετωπίζει ένα ακόµη πρόβληµα που επηρεάζει περισσότερο 
την επάρκεια των σχεδίων σύνταξης. Αυτό είναι η λανθασµένη δήλωση των 
εισοδηµάτων των αυτοτελώς εργαζοµένων που έχει ως συνέπεια οι 
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καταβαλλόµενες σήµερα συντάξεις σε όλους όσους πληρούν τις προϋποθέσεις 
να είναι στο σύνολο τους λιγότερες κατά 5%6 από ότι θα έπρεπε να ήταν. Το 
γεγονός αυτό δηµιουργεί αδικίες σε βάρος των µισθωτών διότι ένα µεγάλο µέρος 
των εισφορών τους χρησιµοποιείται για επιχορήγηση των παροχών των 
αυτοτελώς εργαζοµένων, αλλά δεν επηρεάζει άµεσα τη βιωσιµότητα και την 
οικονοµική αποτελεσµατικότητα των σχεδίων σύνταξης. Το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρόλο που αναγνωρίζει το πρόβληµα της 
βιωσιµότητας, και έχει µελετήσει τα πορίσµατα της αναλογιστικής ανασκόπησης, 
δεν έχει ακόµη εφαρµόσει καµία µεταρρύθµιση για αντιµετώπιση των 
προβλη µογραφικών αλλαγών. µάτων που δηµιουργούνται λόγω των δη

∆ιάγραµµα 2.10 : Κοινωνικές Παροχές, % ΑΕΠ, 1994-2000  
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 Πηγή : Eurostat and Statistical Abstract, Cyprus 2001. 

Οικονοµική εξάρτηση 

Η ήρανση τ υ πληθυσµού, παρόλα τα προβλήµατα που προκαλεί στα σχέδια 
σύνταξης, δεν ο µόνος παράγοντας που πρέπει να εξετάζεται. Αντίθετα, αυτό 
που ίσως έχει περισσότερη σηµασία, δεν είναι ο λόγος δηµογραφικής εξάρτησης 
των συνταξιούχων  των ατόµων άνω των 65 χρόνων προς τον οικονοµ κά 
ενεργό πληθυσµό (old age dependency ratio), αλλά ο λόγος οικονοµικής 
εξάρτησης του µη-ενεργού πληθυσµού προς τον ενεργό πληθυσµό (economic 

γ ο

ή ι

                                                 
6 Υπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

15 



dependency ratio).7 Είναι αυτό το ποσοστό που επηρεάζει τη βιωσιµότητα και 
επάρκεια των σχεδίων σύνταξης και όχι ο αριθµός των εργαζοµένων που 
αναλογεί σε κάθε συνταξιούχο. Οπόταν, όταν οι αρµόδιες αρχές προσπαθούν να 
αντιµετωπίσουν τη γήρανση του πληθυσµού και όλα τα άλλα δηµογραφικά 
δεδοµένα, αυτό που έχει το σηµαντικότερο ρόλο είναι ο αριθµός των 
εργαζοµένων σε σχέση µε αυτούς που δεν εργάζονται.8  

Στην Κύπρο , ο λόγος οικονοµικής εξάρτησης τα τελευταία χρόνια, 2001-2003, 
µειώνεται, όπως φαίνεται στα ∆ιαγράµµατα 2.11(α) και (β), και έτσι δεν προκαλεί 
ιδιαίτερες ανησυχ νει το ποσοστό 
των ατόµων 15+ ετών που δεν είναι στο εργατικό δυναµικό9 προς το εργατικό 
δυναµικό.  

Το ∆ιάγραµµα 2.11(β) δείχνει το ποσοστό των ατόµων 15+ ετών που δεν 
εργάζεται προς αυτούς που εργάζεται. Τα δύο αυτά ποσοστά µειώθηκαν τα 
τελευταία τρία χρόνια. Αναµφίβολα, το ποσοστό συνταξιούχων προς τους 
εργαζόµενους επηρεάζει αρνητικά το ποσοστό µη-ενεργού πληθυσµού προς τον 
ενεργό πληθυσµού. Αλλά, µειώνοντας τον αριθµό των µη-ενεργά ατόµων θα 
ελαφρύνει το κόστος που επιφέρει η γήρανση του πληθυσµού περισσότερο από 
ότι θα ελάφρυνε η µείωση του αριθµού των συνταξιούχων. Αυτό που είναι ένα 
εύλογο ερώτηµα  είναι ποιος είναι ο ιδανικός ρυθµός ανάπτυξης της 
απασχόλησης που αυτός µε τη σειρά του θα αυξήσει τον αριθµό του ενεργά 
οικονοµικού πληθυσµού περισσότερο από τον αριθµό του µη-ενεργά 
πληθυσµού. 

Ο υπολογισµός της οικονοµικής εξάρτησης στα δυο προηγούµενα διαγράµµατα 
 δυναµικό και τους ξένους εργάτες. Στο ∆ιάγραµµα 

2.12 πιο κάτω, αφαιρούνται οι ξένοι εργάτες από το εργατικό δυναµικό, ακριβώς 

ίες αυτή τη στιγµή. Το ∆ιάγραµµα 2.11(α) δείχ

συµπεριλαµβάνει στο εργατικό

για να φανεί ποια είναι η επίδραση που είχε η αύξηση του ξένου εργατικού 
δυναµικού τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και πώς επηρεάζει το λόγο 
οικονοµικής εξάρτησης. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι ενώ ο αποτελεσµατικός λόγος 
οικονοµικής εξάρτησης είναι µόνο 65% το 2003 συµπεριλαµβανοµένου των 
ξένων εργατών, ο λόγος αυτός αυξάνεται σε ποσοστό 78% όταν εξαιρεθούν οι 
ξένοι εργάτες από το εργατικό δυναµικό.  
                                                 
7 Βλέπε έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2001). 
8 Άτοµα που δεν εργάζονται: άνεργοι και αδρανείς 
9 Πληθυσµός ατόµων 15 ετών και άνω, αφαιρεµένων των ατόµων 15 ετών και άνω που είναι στο 
εργατικό δυναµικό. 
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∆ιάγραµµα 2.11(α): ∆υνητικός Λόγος Οικονοµικής Εξάρτησης 
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∆ιάγραµµα 2.11(β): Αποτελεσµατικός Λόγος Οικονοµικής εξάρτησης  
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   Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υνα ικού (2003) 

∆ιάγραµµα 2

 µ

.12: Αποτελεσµατικός Λόγος Οικονοµικής Εξάρτησης χωρίς τους ξένους εργάτες 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2003. 

Στο ∆ιάγραµµα 2.13, συγκρίνουµε τον αποτελεσµατικό λόγο οικονοµικής 
εξάρτησης στα λη µέχρι την 1η 
Μαΐου 2004), όπως αυτός ήταν το 2000 και πώς θα εξελιχθεί το 2050 βάση 
προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Επιτροπής.  

15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κράτη µέ
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∆ιάγραµµα 2.13: Αποτελεσµατικός Λόγος Οικονοµικής Εξάρτησης  
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Πηγή: European Commission calculations on the basis of the projections of the EPC working    
              group on ageing population. 

Η Ιταλία, η Ισπανία και το Βέλγιο έχουν τον πιο ψηλό αποτελεσµατικό λόγο 
οικονοµικής εξάρτησης το 2000, µε 134%, 123% και 114% αντίστοιχα. Η ∆ανία, 
αντίθετα, έχει το χαµηλότερο µε 58%. Ο λόγος αυτός το 2050 προβλέπετε να 
αυξηθεί το 2050 για όλα τα κράτη µέλη, εκτός της Ελλάδας. Η Ιταλία, Ισπανία και 
Βέλγιο εξακολουθούν να έχουν το µεγαλύτερο πρόβληµα και το 2050. Οι χώρες, 
όµως, που θα έχουν τη µεγαλύτερη χειροτέρευση στον αποτελεσµατικό λόγο 
οικονοµικής εξάρτησης το 2050 είναι η Γερµανία (από 82% σε 105%), η 
Φινλανδία (από 79% σε 104%), η Ολλανδία (από 83% σε 102%) και σε

 (από  69% σε 95%). 

Το ς 
εξάρτησης για µερικές από τις νέες χώρες της ΕΕ, τη Λετονία, Εσθονία, Τσεχία 
και Ουγγαρία. Για τη Λετονία και την Τσεχία ο λόγος είναι για τη χρονιά 2001, για 
την Εσθονία για το 2000, ενώ για την Ουγγαρία για το 1998, που ήταν η 
τελευταία χρονιά για την οποία ο λόγος είναι διαθέσιµος.  

Παρόλο που στο ∆ιάγραµµα 2.13 τα στοιχεία για τις άλλες χώρες της ΕΕ είναι για 
το 2000, οι χρονιές 1998 και 2001 είναι πολύ κοντινές µε το 2000 και η σύγκριση 
που µπορεί να γίνει θα είναι ενδεικτική, εφόσον ο αποτελεσµατικός λόγος 
οικονο  που αλλάζει εύκολα σε µια χώρα από 

ι

οµικής εξάρτησης, από 
τους πιο ψηλούς µετά το Βέλγιο σε σύγκριση µε την υπόλοιπη Ευρώπη στο 
ιάγραµµα 2.13. 

 
µικρότερο βαθµό το Ηνωµένο Βασίλειο

 ∆ιάγραµµα 2.14 πιο κάτω, δείχνει τον αποτελεσµατικό λόγο οικονοµική

µικής εξάρτησης δεν είναι κάτι
χρόνο σε χρόνο. Βλέπουµε, λοιπόν, ότ  η Ουγγαρία είναι η χώρα µε το ψηλότερο 
λόγο, στο 113%, όσο σχεδόν ο λόγος αυτός στο Βέλγιο το 2000, και 
χαµηλότερος µόνο από την Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Οι υπόλοιπες τρεις 
χώρες έχουν και αυτές ψηλό αποτελεσµατικό λόγο οικον

∆
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∆ιάγραµµα 2.14: Αποτελεσµατικός Λόγος Οικονοµικής Εξάρτησης  
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  Πηγή: Στατιστικές Υπηρεσίες των χωρών-µελών: Κύπρος 2001, Λετονία 2001, Εσθονία  2000, 
Τσεχία 2001, Ουγγαρία 2000, ΕΕ-15 2000. 

ν διάφορες 
µεταρρυθµίσεις που µπορούν να γίνουν για να συµβάλουν στη βιωσιµότητα και 

η ιδιωτικοποίηση των 

τηση, ασφαλισµένο πληθυσµό, ηµεροµίσθια/µισθοί, τον αριθµό 

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι αντιµετώπισης των προκλήσεων και 
προβληµάτων που παρουσιάζουν τα διάφορα σχέδια σύνταξης στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Μέσα σε αυτό το δοκίµιο, θα µελετήσουµε τρόπους σε δύο 
πλαίσια: (α) στο πλαίσιο των κρατικών σχεδίων σύνταξης, και (β) σε ένα πιο 
γενικό πλαίσιο όπου, εκτός από το κρατικό, θα µπορούσαν ιδιωτικά σχέδια 
σύνταξης να λειτουργήσουν. Μέσα στο πρώτο πλαίσιο, υπάρχου

επάρκεια. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές αναλύονται στην επόµενη ενότητα, Μέρος 3, 
και στη συνέχεια γίνεται κριτική του κατά πόσον εξυπηρετούν το σκοπό τους και 
ποιες είναι οι επιπτώσεις τους τόσο στα ίδια τα σχέδια σύνταξης όσο και στην 
οικονοµία. Το δεύτερο πλαίσιο έχει ένα διαφορετικό τρόπο επίλυσης του 
προβλήµατος. Προσπαθεί να αναλύσει το κατά πόσον 
σχέδια σύνταξης είναι πιο αποτελεσµατική από ότι η κρατική παροχή. Αρχίζουµε 
την ανάλυση των τρόπων αντιµετώπισης των προκλήσεων περιγράφοντας το 
πρώτο πλαίσιο που αφορά τα κρατικά σχέδια σύνταξης 

Πολλές πιθανές λύσεις µπορούν να προταθούν για αποτροπή πιθανού 
προβλήµατος βιωσιµότητας και επάρκειας του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ΤΚΑ) της Κύπρου. Η αναλογιστική ανασκόπηση προτείνει µεταρρυθµίσεις που 
στηρίζονται σε προβλέψεις για τη βιωσιµότητα του ΤΚΑ. Αυτές οι προβλέψεις 
βασίζονται µε τη σειρά τους σε υποθέσεις για τα δηµογραφικά και οικονοµικά 
δεδοµένα που αφορούν τον πληθυσµό, την οικονοµική ανάπτυξη, το εργατικό 
δυναµικό, εργοδό

19 



ασφαλισµένω το ποσοστό 
θνησιµότητας ασφαλισµένων. 

Ποιες είναι, όµως, οι επιπτώσεις των µεταρρυθµιστικών µέτρων στην κοινωνική 
ευηµερία, την οικονοµική ανάπτυξη και την αγορά εργασίας; Μπορούν να 
συµβαδίσουν µε την κυπριακή οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα; Αυτά 
τα ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν µέσω της οικονοµικής θεωρίας.  

Στο Μέρος 3.1 που ακολουθεί θα εξηγήσουµε τι εννοούµε µε παραµετρική 
µεταρρύθµιση των υφιστάµενων σχεδίων, στο Μέρος 3.2 θα δούµε τις 

3.3 θα αναλύσουµε το πώς οι παραµετρικές αλλαγές επηρεάζουν την οικονοµία 
ή αν και πώς η οικονοµία ευνοεί την εφαρµογή αυτών των µεταρρυθµίσεων.  

µ α

ν και ενεργά εισφορέων, ασφαλιστέες αποδοχές και 

αναλογιστικές προτάσεις που έχουν προταθεί στην Κύπρο, και, τέλος, στο Μέρος 

3.1 ‘Παραµετρική’ Μεταρρύθ ιση στο ∆ιανεµητικό Σύστηµ  

Ο ορισµός ‘παραµετρική’ µεταρρύθµιση εννοεί ότι το διανεµητικό σύστηµα 
µπορεί να διαφοροποιηθεί µε τη µεταβολή οποιασδήποτε από τις παραµέτρους 
του συστήµατος.10 Η εξίσωση που καθορίζει το ποσοστό εισφοράς όταν το 
ταµείο βρίσκεται σε ισορροπία είναι η ακόλουθη: 

)/(*)/( µσε ΑΣ=    

ορίζοντας τις παραµέτρους ως εξής:  

ε: ποσοστό εισφοράς 

Σ: αριθµός συνταξιούχων 

Α: αριθµός ασφαλισµένων 

σ: µέσο ποσό σύνταξης 

µ: µέσο ποσό ηµεροµισθίου ή εισοδήµατος 

Από την πιο πάνω εξίσωση, είναι φανερό ότι για να µειωθεί το ποσοστό 
εισφοράς, πρέπει είτε να µειωθεί το µέσο ποσό σύνταξης ή ο αριθµός των 

                                                 
10 Βλέπε Chand, S. K and Jaeger, A. (1996) Aging Populations and Public Pension Schemes, 
Occasional Paper No. 147, International Monetary Fund, Washington D.C. 
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συνταξιούχων, είτε να αυξηθεί ο αριθµός των ασφαλισµένων (και σε επέκταση 
των εργαζοµένων) ή το µέσο ποσό ηµεροµισθίου ή εισοδήµατος. Ο αριθµός των 
συνταξιούχων µπορεί να µειωθεί µε την αύξηση της συντάξιµης ηλικίας ή τον 

φιστάµενη 
11

 
χρειάζονται να αφυπηρετήσουν πρόωρα. Οπότε αυτή η µεταρρύθµιση πρέπει να 

ς µερική ή ολική 

π
, πρέπει είτε να µειωθούν οι 

παροχές του σχεδ εσα έµµεσα (µέσω της διαδικασίας ανατίµησης του 
ποσού σύνταξης), είτε να αυξηθούν τα ηµεροµίσθια και γενικά το εισόδηµα πάνω 

οράς στο ταµείο. Στην Κύπρο, το ποσοστό 
αντικατάστασης τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά χαµηλότερο σε σχέση µε άλλα 

παϊκής Ένωσης. Το 2000 ενώ στις Γαλλία, Γερµανία και 
 το 70%, στην Κύπρο ήταν µόλις 26% χαµηλότερο 
ένο Βασίλειο όπου θεωρείται η χώρα µε χαµηλές 

ς. Οπότε, περαιτέρω µείωση του ποσοστού 
αυτού στην Κύπρο δεν πρόκειται να είναι αποτελεσµατική. 

∆ιάφορα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν τη διεύρυνση του 2004, 
µίσεις, όπως καταγράφει ο 

 µ

                                                

περιορισµό των δικαιωµάτων προς τους εξαρτώµενους. Παρόλο, όµως, που 
αυτή η µεταρρύθµιση δείχνει να µειώνει τον αριθµητή της πιο πάνω εξίσωσης, 
δεν λαµβάνει υπόψη την αύξηση των άλλων παραµέτρων όπως η αύξηση των 
συντάξεων ανικανότητας ή ανεργίας που θα προκύψουν αν µε την υ
συντάξιµη ηλικία η αγορά εργασίας δεν βρίσκεται σε πλήρη απασχόληση .  

Από την άλλη, ο αριθµός των ασφαλισµένων µπορεί να αυξηθεί µε µείωση των 
κινήτρων για πρόωρη  αφυπηρέτηση ή άλλων παράθυρων που οδηγούν στη µη-
απασχόληση όπως η σύνταξη ανικανότητας. Αυτή η πρόταση φαίνεται να µην 
ευνοεί τους ανθρώπους µε πραγµατική, είτε ολική είτε µερική, αναπηρία που

ενισχυθεί µε περαιτέρω επεξηγήσεις των διαφόρων όρων όπω
ανικανότητα.  

Ο δεύτερος λόγος της εξίσωσης είναι το ποσοστό αντικατάστασης (replacement 
rate), δηλαδή το οσοστό του µέσου µισθού που ένας συνταξιούχος λαµβάνει 
ως σύνταξη. Για να µειωθεί το ποσοστό αυτό

ίου, άµ  ή 

στο οποίο υπολογίζεται το ποσό εισφ

κράτη µέλη της Ευρω
Ιταλία το ποσοστό έφτανε
ακόµα και από το Ηνωµ
αποδόσεις στις κρατικές παροχέ

προέβηκαν σε διάφορες παραµετρικές µεταρρυθ
Πίνακας 3.1. Με √ υποδηλώνεται ότι η ια χώρα έχει εφαρµόσει τη συγκεκριµένη 
παραµετρική µεταρρύθµιση, ενώ µε Х το αντίθετο. Το (-) και (+) σηµαίνει µείωση 
και αύξηση αντίστοιχα του συγκεκριµένου µεγέθους. Οι πιο δηµοφιλείς 

 
11 Αυτό συµβαίνει σε πολλές χώρες που είναι µέλη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 
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µεταρρυθµίσεις που εφαρµόζονται στις πιο πολλές χώρες είναι η αύξηση της 
συντάξιµης ηλικίας και η µεταβολή του ποσού απολαβών.12  

Πίνακας 3.1: Παραµετρικές Μεταρρυθµίσεις σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

Χώρα ↑ συντάξιµης 
ηλικίας 

Προώθηση 
µέτρων για 
αύξηση 

προσφοράς 
εργασίας 

Αλλαγή στο ποσό 
ωφεληµάτων 

↑ ποσοστού 
εισφοράς 

Αυστρία Х √ Х  Х
Βέλγιο √ √ √(-) Х 
∆ανία Х Х Х √ 
Φινλανδία √ √ √(-) √ 
Γαλλία Х Х √(-) Х 
Γερµανία √ Х √(-) √ 
Ελλάδα √ √ √(-) √ 
Ιρλανδία Х Х √(-/+) Х 
Ιταλία √ √ √(-) √ 
Λουξεµβούργο Х Х Х Х 
Ολλανδία  Х Х √ 
Πορτογαλία √ Х Х √ 
Ισπανία √ Х √(-/+) Х 
Σουηδία Х √ √(-) √ 
Ην. Βασίλειο √ √ √(-) Х 
Πηγή: OECD, Ageing Working Papers, AWP 3.4.  
Σηµείωση: √: υποδηλώνει ότι η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση εφαρµόστηκε στη συγκεκριµένη χώρα 
                  Х: υποδηλώνει ότι η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση δεν εφαρµόστηκε στη συγκεκριµένη    
                       Χώρα 
                  √(-) ή √(+): υποδηλώνει ότι η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση εφαρµόστηκε και αφορούσε  
                                     µείωση ή αύξηση αντίστοιχα στο ποσό ωφεληµάτων 

Αυτό που δεν φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα είναι η αντίδραση των ατόµων προς 
αυτές τις µεταρρυθµίσεις, και εποµένως πόσο αποτελεσµατικές ήταν αυτές οι 
µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 
κάθε χώρα. Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες που έχουν γίνει13, οι πιο αποδεκτές 
µεταρρυθµίσεις από τους Ιταλούς και τους Γερµανούς είναι το δικαίωµα 
αποχώρησης από τα κρατικά σχέδια µε αναγκαστική ατοµική αποταµίευση 
(Βλέπε Μέρος 4) και η αύξηση της συντάξιµης ηλικίας.  

3.2 Αναλογιστικές Προτάσεις/Μεταρρυθµίσεις 

Το θέµα της βιωσιµότητας του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ικανότητας 
του να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, παρακολουθείται στενά στα 
πλαίσια Αναλογιστικών Ανασκοπήσεων που διεξάγονται  τρία χρόνια µε κάθε
                                                 
12 Για πλήρη περιγραφή των παραµετρικών µεταρρυθµίσεων, όχι µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

n and Tabellini (2002b). 
αλλά και σε άλλες χώρες, οι αναγνώστες παραπέµπονται στο Παράρτηµα 4. 
13 Boeri, Borsch-Supa
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βάση διάταξη του Νόµου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο αναλογιστής 
διορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να 
αναθεωρήσει  είναι 
ναλογ  να 
προτείνει µεταρρυθµίσεις που µπο  για να αποτραπούν τυχών 
αρνη ακόλου

Η τελευταία Αναλογιστική Ανασκόπη  το 2000 και σύµφωνα µε αυτή το 
είναι εύρωστο ι οικονοµικά σιµο, τόσο βασικό όσο ι στο 
ωµατικό µέρο µε το σηµερινό ύψος της εισφοράς να διατηρεί την 

µική του βιωσιµ τα µέχρι το 2020 όπου το ιο φτάνει σε λήρη 
η.  

να µε τον αναλογιστή, για να πορέσει το  να συνεχίσει να 
αι στις υπ ρεώσεις του  να διατηρεί τ αναλογιστικό ισοζύγιο 

το 2050 (έτο έχρι το οπο γίνεται η πρόβλεψη), η εισφορά στο 
θα πρέπει να ηθεί σταδιακ  28% περ  σε σύγκρισ µε το 

ερα. 

 
 

ν αύξηση µισθών και 
εισοδηµάτων όπως προνοεί η υφιστάµενη νοµοθεσία. 

 Καθορισµός κριτηρίων στη νοµοθεσία µε βάση τα οποία να αυξάνεται το 

 το σχέδιο, να καθορίσει κατά πόσο τα αποθέµατα του ταµείου
ιστικά ισοζυγισµένα (και αν ναι για πόσο χρονικό διάστηµα) καια

ρούν να γίνουν

ση έγινε

τικά επ θα. 

Ταµείο κα βιώ στο κα
συµπληρ ς, 
οικονο ότη σχέδ  π
ωρίµανσ

Σύµφω  µ ταµείο
ανταποκρίνετ οχ και ο 
του µέχρι ς µ ίο 
Ταµείο αυξ ά στο ίπου η 
16,6% (για τους µισθωτούς) που είναι σήµ

Ο αναλογιστής στην Έκθεση του προβαίνει και σε άλλες εισηγήσεις για τη
µακροπρόθεσµη στρατηγική χρηµατοδότησης των σχεδίων συντάξεων, οι οποίες
είναι οι εξής: 

 Σταδιακή κατάργηση του δικαιώµατος σε συνταξιοδότηση στο 63ο έτος και 
επαναφορά του στο 65ο έτος.  

 ∆ιαφοροποίηση της µεθόδου ετήσιας αναπροσαρµογής των βασικών 
συντάξεων ώστε το ύψος των συντάξεων να αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο 
µε βάση την αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή, όπως οι 
συµπληρωµατικές συντάξεις αντί µε βάση τη

ποσοστό εισφοράς όταν το επίπεδο του αποθεµατικού µειώνεται κάτω από 
ένα ορισµένο όριο. 
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 Σταδιακή µείωση της Κυβερνητικής εισφοράς (ως τρίτο εισφέρον µέρος) από 
4% σε 2% και µετάθεση του βάρους του 2% στα άλλα δύο εισφέροντα µέρη 
(εργοδότες και ασφαλισµένους). 

 ∆ιαφοροποίηση της πολιτικής των επενδύσεων των αποθεµατικών του 
Ταµείου έτσι που µέρος του αποθεµατικού να επενδύεται στον ιδιωτικό τοµέα 
για αύξηση της απόδοσης του. 

τα σε κυβερνητικά χρεόγραφα και οµόλογα µιας και τα επιτόκια 
συνεχώς µειώνονται. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, το σχέδιο πρέπει να 

ές επιδράσεις στις  κυβερνητικές 
κινήσεις κεφαλαίου και, επίσης, για να υπάρξει χρόνος έτσι ώστε να συσταθεί µια 

Με βάση τις πιο πάνω εισηγήσεις και µεταρρυθµίσεις του αναλογιστή, το 
τ

Πίν /δαπανών είναι η αναλογία του αποθεµατικού 
θ

Σύµ
απο
αρκ
αυτ

µ τ
ανα
πώς  τα σχέδια σύνταξης και αντίστροφα. Σκοπός είναι να 
προβληµατίσει τον αναγνώστη ως προς το κατά πόσο µια αναλογιστικά 

Η τελευταία πρόταση τονίζει ότι σύµφωνα µε τις οικονοµικές συνθήκες που 
επικρατούν στην Κύπρο, προβλέπεται ότι ο ρυθµός απόδοσης των αποθεµάτων 
του ταµείου θα µειωθεί στο µέλλον αν οι αρµόδιοι συνεχίσουν να επενδύουν αυτά 
τα αποθέµα

παρέχει την πιθανότητα µέρος των αποθεµάτων του ταµείου να επενδύεται στον 
ιδιωτικό τοµέα. Η νέα αυτή στρατηγική επένδυσης πρέπει να είναι έτσι ώστε τα 
αποθέµατα του ταµείου να είναι αρκετά ώστε να καλύπτουν τις µελλοντικές 
υποχρεώσεις του ταµείου προς τους εργαζοµένους. Αυτή η µετατόπιση πρέπει 
να γίνει σταδιακά για να αποφευκτούν αρνητικ

κατάλληλη οµάδα η οποία  θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου.  

ποσοστό εισφοράς του ασφαλισµένου θα κατανέµεται όπως φαίνε αι στον 
ακα 3.2. Η σχέση αποθεµατικού

του κάθε µέρους ως προς τις δαπάνες που α πρέπει να πληρώνει το ταµείο. 
φωνα µε τις προτεινόµενες εισηγήσεις το 2050 και τα δύο µέρη θα διατηρούν 
θεµατικά που θα ισούνται µε τις δαπάνες του χρόνου. Η αναλογία αυτή είναι 
ετά ψηλή σήµερα, ειδικότερα για το συµπληρωµατικό µέρος, και ο λόγος γι΄ 
ό είναι η µη ωρίµανση του µιας και εφαρµόζεται µόνο από το 1980.  

Στο µέρος 3.3 γίνεται κριτική ανάλυση των αναλογιστικών και άλλων 
ε αρρυθµίσεων που εισηγήθηκαν πιο πάνω. Συγκεκριµένα, περιγράφει τις 
διανεµητικές επιδράσεις των παραµετρικών µεταρρυθµίσεων και, επίσης, 
 η οικονοµία επηρεάζει
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ορθολογική παραµετρική µεταρρύθµιση είναι οικονοµικά αποτελεσµατική και 
νωνικά δίκαιη, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. κοι

Πίνακας 3.2 Ποσοστό εισφοράς µε βάση τις προτεινόµενες διαφοροποιήσεις του αναλογιστή 

Ποσοστό εισφοράς Σχέση αποθεµατικού/ 
δαπανών 

Περίοδος Βασικό  
µέρος 

Συµπληρω-
µ
µ% 

ατικό 
έρος 

Σύνολο 
% 

Βασικό 
µέρος 

Συµπληρω-
µατικό 
µέρος % 

1998-2010 8,6 5,7 14,3 3,8 25,1 
2011-2020 8,6 5,7 14,3 3,5 12,9 
2021-2030 10,1 5,7 15,8 2,2 5,2 
2031-2040 11,5 8,0 19,5 1,1 2,0 
2041-2050 13,3 10,3 23,6 1,0 1,0 
Πηγή: Αναλογιστική Ανασκόπηση του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 1997 

3.3 Επιπτώσεις των Παραµετρικών Μεταρρυθµίσεων  

Οι παραµετρικές προτάσεις που έγιναν απο τον αναλογιστή, αν εφαρµοστούν, 
δεν πρόκειται να αφήσουν ανεπηρέαστη την  οικονοµία. Οι επιπτώσεις των 
προτάσεων αυτών επηρεάζουν την αναδιανοµή του εισοδήµατος και του 
πλούτου γενικότερα, και την οικονοµική ανάπτυξη του κράτους. Αρχίζουµε την 
ανάλυση µας µε την επίδραση στην αναδιανοµή του εισοδήµ ατος.  

ή µΑναδιανοµ  εισοδή ατος 

Σύµφωνα µε οποιαδήποτε παραµετρική µεταρρύθµιση η παρούσα αξία των 
εισφορών κάποιου ασφαλισµένου προς το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ισούται µε την παρούσα αξία των µελλοντικών υποχρεώσεων του ταµείου προς 
αυτόν. Η µεταρρύθµιση αυτή προτείνει, επίσης, την άµεση σύνδεση της 
γενναιοδωρίας του συστήµατος (η οποία εκφράζεται ως το ποσοστό 
αντικατάστασης) µε τα διάφορα δηµογραφικά δεδοµένα όπως η αύξηση του 
προσδόκιµου ζωής.  

Τα θετικά αυτής της µεταρρύθµισης είναι ότι κάθε γε ιά καταλήγει να αµβάνει ότι 
έχει πράγµατι εισφέρει στο σύστηµα, δηλαδή υπάρχει κατανοµή του εισοδήµατος 
του εργαζοµένου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οπότε το πρόβληµα της 
γήρανσης του πληθυσµού αντιµετωπίζεται πιο αποτελεσµατικά από ότι µε την 
υφιστάµενη διανεµητική βάση όπου η γήρανση του πληθυσµού αναγκάζει τους 

 ν λ

υφιστάµενους εργαζοµένους να συνεισφέρουν περισσότερα από ότι είχαν 
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συνεισφέρει οι υφιστάµενοι συνταξιούχοι. Επίσης, η άµεση σύνδεση των 
µελλοντικών απολαβών των σχεδίων µε τις εισφορές των ασφαλισµένων τείνουν 
να δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας 
ενό

Τέτοιο είδος µεταρρύθµισης, όµ άζει την αναδιανοµή το µατος 
µεταξύ ατόµων χρι τώ νοιες ατικώ ίω  
ευνοούσαν τις κατηγορίες των χα ισθων ατό ων λόγω  ότι µέ ων 
δ  ασφαλίσεων χ ατοδο  µέσω τω φορών τ ψηλόµ ν. 
Ο  µεταρρ  π ν ταµατούν  αναδ ή 
α  στο τωχού  και οι ς εισφορ ν πλουσίων 
χ τούν τις ψηλέ ς συν . Αυτό, ό έρχεται σ τίφαση το 

ς εργαζοµένου κατά τη διάρκεια της εργατικής του ζωής.  

ως, επηρε
ρα πρό
µηλόµ

υ εισοδή
 των . Οι µέ των κρ

µ
ν σχεδ
 του

ν σύνταξης
ρος τ

ικών τους ρηµ τείτο ν εισ ων ισθω
ι παραµετρικές υθµίσεις ου προτείνο ται σ  την ιανοµ
πό τους πλούσιους υς φ ς µιας ψηλέ ές τω
ρηµατοδο ς του τάξεις µως, ε αν  µε 
στόχο της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.  

Οικονοµική Ανάπτυξη 

Οι µεταρρυθµίσεις που εισηγήθηκαν µέχρι σε αυτό το σηµείο δεν αφήνουν 
ανεπηρέαστη την οικονοµία. Όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις είναι αναλογιστικά 
ορθολογικές αλλά δεν ξέρουµε αν είναι όλες οικονοµικά αποτελεσµατικές. Εδώ 
θα εξετάσουµε αυτά τα θέµατα και τις µεταρρυθµίσεις µέσα από την οικονοµική 
θεωρία.   

Πώς τα σχέδια σύνταξης επηρεάζουν την οικονοµία; Τα σχέδια σύνταξης 

του

 
ς, το ποσοστό εισφοράς δεν πρέπει να επιλέγεται µόνο για 

των

επηρεάζουν δύο σηµαντικές πτυχές της οικονοµίας. Πρώτον, επηρεάζουν τις 
επενδύσεις, µέσω της συνολικής αποταµίευσης και, εποµένως, της οικονοµικής 
ανάπτυξης.  Με τη συµµετοχή ενός ατόµου στα σχέδια σύνταξης, κάποιο µέρος 
του µισθού του πηγαίνει για τη χρηµατοδότηση της σύνταξης κάποιου 
ασφαλισµένου που έχει φτάσει τη συντάξιµη ηλικία. Μια αύξηση  ποσοστού 
εισφοράς αυξάνει την αποταµίευση στην οικονοµία. Η αποταµίευση είναι 
επιθυµητή µέχρι του σηµείου που δεν εµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη της 
οικονοµίας. Εποµένω
τη βιωσιµότητα του ταµείου, αλλά πρέπει να συµβάλλει στην οικονοµική 
ανάπτυξη του τόπου.    

∆εύτερον, επηρεάζει την αγορά εργασίας, µέσω των κίνητρων ή αντικινήτρων 
που δηµιουργεί για πρόωρη αφυπηρέτηση. Ένα παράδειγµα είναι η µείωση της 
προσφοράς εργασίας των ατόµων ηλικίας 50 (π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο) και άνω 
λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης που έχει ως συνέπεια τη µείωση  εσόδων του 
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ταµείου. Στην Κύπρο δεν παρατηρείται ακόµ  τάση για µείωση της προσφοράς 
εργασίας ατόµων άνω των 50 ετών. Αυτό που µπορεί να παρατηρηθεί στην 
Κύπρο εάν εφαρµοστεί µια ανεπιθύµητη αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης  
είναι αύξηση της πρόωρης αφυπηρέτησης

η

ρίπτωση είναι αυτή 
των δηµοσίων υπαλλήλων. Μείωση της προσφοράς εργασίας µπορεί να 

ί και µετά από µια 
ανεπιθύµητη αύξηση των εισφορών. Είναι, εποµένως, πολύ σηµαντικό να 

οµα θα αντιδρούσαν σε µια µεταρρύθµιση τέτοιου είδους, 

ξετάζοντας τα σχέδια σύνταξης, παρατηρήσαµε ότι δεν παροτρύνουν 

  

πιο πάνω υποενότητες, είτε είναι παραµετρικές, είτε 

14. Μια ιδιαίτερη πε

παρατηρηθεί µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων αν αυξηθεί το όριο 
συνταξιοδότησης. Η λογική εξήγηση του φαινοµένου αυτού είναι ότι τώρα άτοµα 
που αφυπηρετούν για παράδειγµα σε ηλικία 60 ετών τείνουν στη συνέχεια να 
εργάζονται κάπου αλλού για κάποιο χρονικό διάστηµα. Αν από την άλλη, αυξηθεί 
το όριο συνταξιοδότησης τότε τα άτοµα αυτά θα αφυπηρετούν κανονικά και δεν 
θα είναι διατεθειµένα να εργάζονται κάπου αλλού.15  

Μείωση της προσφοράς εργασίας µπορεί να παρατηρηθε

µελετηθεί το πώς τα άτ
ώστε να αποφευχθούν τέτοιες εξελίξεις που δεν θα εξάλειφαν τον κίνδυνο 
µελλοντικών κρίσεων. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσω της οικονοµικής θεωρίας, 
και ειδικότερα µε τη χρήση οικονοµετρικών µοντέλων και µικροοικονοµικών 
στοιχείων. 

Επίσης, ε
τους ασφαλισµένους να αποταµιεύουν γενικά από µόνοι τους. Παρόλο που πάρα 
πολλοί εργαζόµενοι προτίθενται να αφυπηρετήσουν πρόωρα, δεν αποταµιεύουν 
αρκετά ώστε να κτίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο εισοδήµατος κατά την 
αφυπηρέτηση. Τα σχέδια δεν παρέχουν τις προϋποθέσεις εκείνες που να 
ενθαρρύνουν την κατάλληλη αποταµίευση για σκοπούς συνταξιοδότησης. Όπως 
βλέπουµε στο ∆ιάγραµµα 3.1, η Κύπρος ήταν ανάµεσα στις χώρες µε τις πιο 
χαµηλές αποταµιεύσεις των νοικοκυριών το 2000, περίπου στο ίδιο επίπεδο µε 
τις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά ψηλότερα από το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Για να καταλήξει κανείς σε µεταρρυθµίσεις ή λύσεις που θα εξασφαλίζουν την 
επάρκεια ενός σχεδίου συντάξεων, ή να εφαρµοστούν όλες οι προτάσεις που 
εισηγήθηκαν στις δύο 
µεταρρυθµίσεις που αλλοιώνουν άλλες ιδιότητες του σχεδίου, πρέπει να 

                                                 
14 Όπως, για παράδειγµα, στη Βρετανία (Blundell and Johnson 1998) 
15 Βλέπε Παράρτηµα 3 για διαγραµµατική ανάλυση. 
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µελετήσει εάν αυτές εξασφαλίζουν τη µεγαλύτερη δυνατή οικονοµική 
αποτελεσµατικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. 

∆ιάγραµµα 3.1 : Αποταµιεύσεις νοικοκυριών ( % ΑΕΠ) το 2000  

Κύπρος

Γερµαν ία

Γαλλία

Ηνωµέν ες
Πολιτείες

Ιαπων ία

Ισπαν ία
Βέλγιο

Νορβηγία

Ηνωµέν ο
Βασίλειο

0%
2%
4%

6%
8%

10%
12%

14%
16%

    
Πηγή: Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (2002) και Statistical Abstract, 

              Cyprus 

Ξεφεύγοντας τελείως από το πλαίσιο των κρατικών σχεδίων σύνταξης, θα 
συνεχίσουµε την αναζήτηση µας για τους πιθανούς τρόπους αντιµετώπισης των 
προκλήσεων των σχεδίων µε τη µελέτη των ιδιωτικών σχεδίων σύνταξης και το 
βαθµό κρατικής επέµβασης που χρειάζεται για να έλθει η οικονοµία σε Pareto 
µορφή. 

4. ΚΡΑΤΙΚΑ Ή Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

4.1 Ο ρόλος του κράτους 

Βάση της θεωρίας της ελεύθερης αγοράς, οι αγορές είναι αποτελεσµατικές 
(efficient) µόνο κάτω από τέσσερις: πλήρης πληροφόρηση (perfect information), 
ολοκληρωµένες αγορές (complete markets, δηλαδή όταν υπάρχει αγορά για κάθε 
αγαθό και υπηρεσία που είναι διατεθειµένα τα άτοµα να πληρώσουν για να 
αποκτήσουν), καµιά αποτυχία της αγοράς (market failure) και τέλειος 

                                                

ανταγωνισµός (perfect competition). Μολαταύτα, η ύπαρξη ασυµµετρίας 
πληροφόρησης στην ελεύθερη αγορά16 (asymmetry of information) και το 
πρόβληµα της αδιαφορίας (free-rider problem) υποδηλώνουν ότι υπάρχει 
σκοπιµότητα για κρατική παρέµβαση στην κοινωνική ασφάλιση για σχεδιασµό 

 
νται τον ίδιο βαθµό 16 Ασυµµετρία πληροφόρησης: όταν ένα ή και τα δύο µέρη δεν µοιράζο

πληροφόρησης. 
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ενός οικονοµικά αποτελεσµατικού αλλ  και κοινωνικά δίκαιου υστήµατος 
σύνταξης.  

 ά σ

Πολλοί ακαδηµ ροσφέρει την 
κοινωνική ασφάλιση σε όλους και σε όλα τα επίπεδα που οι εργαζόµενοι ή οι 
ασφαλισµένοι απαιτούν. Μόνο το κράτος, βάσει αυτής της προσέγγισης, είναι σε 
θέση να προσφέρει κοινωνική ασφάλιση που να είναι οικονοµικά αποτελεσµατική 
και κοινωνικά δίκαιη. Αυτό εξυπακούει ότι η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να είναι 
υποχρεωτική για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές. Σύµφωνα 
µε την ίδια θέση, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, αποτρέπει τα προβλήµατα 
του ηθικού κινδύνου (moral hazard), της δυσµενούς επιλογής (adverse selection) 
και το πρόβληµα της αδιαφορίας (free-rider problem), προβλήµατα από τα οπο
υπο

οφόρησης. 

. Στο σηµείο που αλλαγές στον τρόπο ζωής µπορούν να επηρεάσουν τη 
µακροβιότητα βραχυχρόνια και µεσοπρόθεσµα, ο ασφαλιζόµενος µπορεί να 
αλλάξει τις συνήθειες του και να ζήσει περισσότερο από ότι αρχικά αναµενόταν 

ορά µετά την πώληση της 
ασφάλειας ονοµάζεται ηθικός κίνδυνος. Επίσης, υγιή άτοµα µπορεί να 

υν χαµηλότερα ασφάλιστρα µε το δώσουν ψευδή 

ζ  
λ σ

,

Το πρόβληµα της ασύµµετρης πληροφόρησης επηρεάζει το ασφάλιστρο που 
καλείται ο πελάτης να πληρώσει, και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα στηρίζονται στο 

. Είναι 

αϊκοί υποστηρίζουν ότι το κράτος πρέπει να π

ία 
φέρει η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης και προέρχονται από την απουσία 

πλήρους πληρ

Η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης για σκοπούς σύνταξης διαφέρει από την αγορά 
ασφάλισης ζωής διότι ο ασφαλιστής και ο ασφαλιζόµενος δεν έχουν τα ίδια 
κίνητρα. Ο ασφαλιστής δεν θα ήθελε τον ασφαλιζόµενο να ζήσει µια µακριά και 
υγιή ζωή

από τον ασφαλιστή. Τέτοια αλλαγή στη συµπεριφ

προσπαθήσουν να πετύχο
στοιχεία, κυρίως όσον αφορά ανθυγιεινές συνήθειες όπως το κάπνισµα.    

Η δυσµενής επιλογή εµφανίζεται σε περιπτώσεις όπου ο ασφαλιζόµενος έχει 
περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις πιθανότητες επιβίωσης του από ότι ο 
ασφαλιστής. Αν η ασφαλιστική εταιρεία µπορούσε να ξέρει πόσο πολύ 
αναµένεται να ήσει ένας πιθανός πελάτης θα µπορούσε να προσφέρει χαµηλή 
τιµή σε πελάτες µε µικρό προσδόκιµο ζωής και ψη ή ε εκείνους µε µεγάλο 
προσδόκιµο ζωής. Στην πραγµατικότητα  όµως, η ασφαλιστικές εταιρείες έχουν 
πολύ λίγες πληροφορίες για την αναµενόµενη βιωσιµότητα των πελατών τους.  

µέση θνησιµότητα του πληθυσµού για τον καθορισµό του ασφάλιστρου
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πιθανόν άτοµα χαµηλού κινδύνου, δηλαδή µε µικρό προσδόκιµο ζωής, να 
βρίσκουν το ασφάλιστρο ψηλό και να µην συµµετέχουν στην αγορά ασφάλισης 
για συνταξιοδότηση.   

ν εξωτερικότητα) για τους πολίτες µιας κοινωνίας που 
«αφήνει» τους πολίτες της να πεθαίνουν της πείνας17.  

 

ή και 
καθόλου. Αυτό θα έθετε την αξιοπιστία του κράτους σε κίνδυνο έναντι ξένων 

ι 
ιδιωτικής ασφάλισης. Η παρέµβαση του κράτους θα βοηθήσει στη λύση των 

Όσον αφορά το πρόβληµα της αδιαφορίας, η υποχρεωτική ασφάλιση 
προστατεύει τα άτοµα αλλά και την οικονοµία από µη συµµετοχή ατόµων στην 
κοινωνική ασφάλιση. Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι κάποιος επιλέγει να µην 
ασφαλιστεί, εφόσον κανένας δεν τον υποχρεώνει, και µετά χάνει τη δουλειά του. 
Ας υποθέσουµε επιπλέον ότι αν και δεν έχει καθόλου εισφορές η κοινωνία του 
προσφέρει επίδοµα. Το βάρος τότε πέφτει στον κάθε φορολογούµενο πολίτη. Αν 
από την άλλη αφεθεί χωρίς βοήθεια τότε αυτό θα επηρεάσει και τα εξαρτώµενα 
από αυτό άτοµα αλλά και την κοινωνία γενικότερα υπό τη µορφή, για 
παράδειγµα, αυξανόµενου εγκλήµατος. Μπορούµε, επίσης, να πούµε, ότι 
υπάρχει ψυχικό κόστος (σα

Επίσης, το κράτος είναι το µόνο που µπορεί να προστατεύσει τα άτοµα από 
απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ψηλός πληθωρισµός και ψηλός ρυθµός ανεργίας 
µετά τη συνταξιοδότηση, λόγω του ότι µπορεί να µεταφέρει το ρίσκο από τη µια 
γενιά στην άλλη, δηλαδή από τους συνταξιούχους στους εργαζοµένους 
αναγκάζοντας την τελευταία οµάδα να εισφέρει περισσότερα από ότι εισέφερε η 
πρώτη. Όµως, εάν οι εργαζόµενοι επιµεριστούν εξολοκλήρου το βάρος του 
απρόβλεπτου γεγονότος χρηµατοδοτώντας τις απολαβές των συνταξιούχων, 
τότε η οικονοµία θα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης µιας και οι 
εργαζόµενοι θα καταναλώνουν λιγότερα, θα αποταµιεύουν ελάχιστα 

χωρών και οικονοµιών. Σε περίπτωση έλλειψης αξιοπιστίας του κράτους, οι 
µελλοντικές επιπτώσεις (ψηλότερο επιτόκιο κρατικού δανεισµού, µείωση 
συναλλαγών κλπ) θα ήταν σοβαρές θέτοντας έτσι ολόκληρη την οικονοµία σε 
κίνδυνο κατάρρευσης. 

Αυτό που µπορεί να θεωρηθεί ως ο καταλληλότερος τρόπος χειρισµού των 
διαφόρων προβληµάτων ενός σχεδίου είναι ένας συνδυασµός κρατικής κα

προβληµάτων ασύµµετρης πληροφόρησης και αδιαφορίας, και στην προστασία 

                                                 
17 Nicholas Barr,  “The Economics of the Welfare State”, Oxford University Press, 3rd edition. 
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των ασφαλιζοµένων έναντι απρόβλεπτων γεγονότων (πληθωρισµός, ανεργία).  
Για παράδειγµα, θα µπορούσε µόνο ένα µέρος στα κρατικά σχέδια σύνταξης να 
είναι υποχρεωτικό το οποίο να εξασφαλίζει τις ελάχιστες ανάγκες για τη βασική 
επιβίωση των ατόµων. Στην περίπτωση της Κύπρου αυτό θα ήταν το βασικό. 

σ ε , ε

σ  

ν  τ

 

 σε σηµείο πάνω από τον εισοδηµατικό περιορισµό τότε 
πρέπει να αυξηθεί η υποχρεωτική συντάξιµη ηλικία (αναλογιστική πρόταση) για 

εργαζοµένου, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές µιας και περιγράφουν 
την πιθανή αντίδραση του σε περίπτωση αλλαγής του Σχεδίου (για παράδειγµα, 

Από εκείνο το ηµ ίο και µετά για ξασφάλιση σύνταξης πέραν του βασικού 
µέρους, θα µπορούσε να αφεθεί ο ιδιωτικός τοµέας να παρέχει σχέδια 
ασφάλισης. Αυτό έχει δύο πλεονεκτήµατα: (α) θα υπάρχει δυνατότητα 
διαφοροποίησης των σχεδίων ασφάλισης ώστε να ανταποκρίνονται στις 
διαφορετικές προτιµήσεις των ασφαλιζοµένων (περισσότερο από ότι θα 
µπορούσε το κράτος να προσφέρει), και (β) θα αποφεύγονται κίνδυνοι 
κατάρρευσης της οικονοµίας, όπως περιγράφτηκαν πιο πάνω, διότι θα 
διαµοιράζεται ο κίνδυνος µεταξύ του κράτους και των ατόµων. Εποµένως, 
αφήνοντας την ελεύθερη αγορά να ενεργή ει από µόνη της, και υποθέτοντας ότι 
τα άτοµα είναι ορθολογικά (rational), το αποτέλεσµα θα είναι οικονοµικά 
αποτελεσµατικό αλλά και κοινωνικά δίκαιο. 

4.2 Θεωρία της συµπεριφοράς του καταναλωτή 

Σύµφωνα µε την πιο πάνω προσέγγιση, ο καταναλωτής κατανέµει το εισόδηµα 
του σε κατα άλωση σήµερα (οπό ε και αποταµίευση το υπόλοιπο ποσό) και 
κατανάλωση στο µέλλον που είναι διαφορετικά το ποσό που θα λαµβάνει ως 
σύνταξη. Στο ∆ιάγραµµα 4.1, το εισόδηµα κατανέµεται σε κατανάλωση σήµερα, 
C1 (δηλαδή το ποσό που ο εργαζόµενος καταναλώνει σήµερα) και σε 
κατανάλωση µετά, C2 (κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης). Η κατανοµή αυτή 
είναι αποτέλεσµα του εισοδηµατικού περιορισµού που ο κάθε εργαζόµενος έχει. 
Στο σηµείο Α, ο εργαζόµενος καταναλώνει περίπου το ίδιο τις δύο περιόδους. 
Στο σηµείο Β γίνεται κάτι διαφορετικό, δηλαδή ο εργαζόµενος καταναλώνει 
περισσότερα τώρα σε βάρος µελλοντικής του κατανάλωσης. 

Εάν η αγορά βρίσκεται

να αυξηθεί µε τη σειρά του το εισόδηµα. Έτσι η αγορά µετακινείται από τη 
γραµµή Β1 στη Β2 και διορθώνονται οι στρεβλώσεις που δηµιουργούνται.  

Στο πιο πάνω παράδειγµα δεν λαµβάνονται υπόψη οι προτιµήσεις του 
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η πρόταση πιο πάνω για αύξηση της συντάξιµης ηλικίας). Στο ∆ιάγραµµα  4.2 
περιγράφεται ο εισοδηµατικός περιορισµός σε σχέση µε τις προτιµήσεις του 
εργαζοµένου.  

Ανάλογα µε τις προτιµήσεις του εργαζοµένου, καθορίζεται και η κατανάλωση 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Εάν ο εργαζόµενος χαρακ ηρίζεται από τις 
καµπύλες αδιαφορί ς

τ
α

ε ύ ό
η

ι
δ

που κάθε άνθρωπος πρέπει 

 Ι3, τότε θα 

18 Ι1 και Ι2, τότε εάν βρίσκεται στο σηµείο ∆, θα µετακινηθεί 
αµέσως στο σηµείο Α, όπου η κατανάλωση είναι µ γαλ τερη σήµερα απ  ότι 
αργότερα µεγιστοποιώντας έτσι  τ  χρησιµότητα του.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα κρατικά κα  ιδιωτικά σχέδια έχουν µειονεκτήµατα 
που µόνο µε το συνδυασµό των ύο αυτών συστηµάτων µαζί ελαχιστοποιείται το 
κόστος του ρίσκου. Σε τέτοια περίπτωση, µόνο ένα µέρος της σύνταξης πρέπει 
να είναι υποχρεωτικό και να παρέχεται εξ΄ ολοκλήρου από το κράτος ενώ από το  
σηµείο αυτό και µετά, να είναι ευθύνη του κάθε εργαζοµένου. Το ∆ιάγραµµα 4.3 
περιγράφει τη θέση αυτή καλύτερα.  

Το σηµείο Α, καθορίζει το ελάχιστο ποσό σύνταξης 
να παίρνει. Οπότε, το ύψος εισφοράς είναι η διαφορά µεταξύ των σηµείων Ε και 
CA και η κρατική σύνταξη που κάποιος θα λαµβάνει αν εισφέρει αυτό το ποσό 
είναι PMIN. Εάν ο εργαζόµενος δεν ικανοποιείται από το ποσό αυτό και θέλει να 
λαµβάνει περισσότερα κατά τη συνταξιοδότηση του, τότε µπορεί να «αγοράσει» 
το υπόλοιπο ποσό µέσω κάποιου άλλου κρατικού ή ιδιωτικού σχεδίου ή 
επενδυτικού σχεδίου ή αποταµίευσης. Οπότε, εάν ο εργαζόµενος έχει καµπύλες 
αδιαφορίας  Ι1 και Ι2, θα προτιµήσει το σηµείο Β, στο οποίο µεγιστοποιείται η 
χρησιµότητα του. Σε αυτό το σηµείο, το βασικό µέρος παρέχεται από το κράτος 
µέσω των εισφορών που έκανε (PMIN), και το υπόλοιπο (PB-PMIN) από την 
επιλογή που διάλεξε για να χρηµατοδοτηθεί. Από την άλλη, εάν οι προτιµήσεις 
του εργαζόµενου χαρακτηρίζονται από την καµπύλη αδιαφορίας
καταναλώνει λιγότερα σήµερα (CΓ) προς όφελος µεγαλύτερου ποσού σύνταξης 
αργότερα (PΓ). Η διαφορά του ποσού σύνταξης από το PMIN στο PΓ είναι ευθύνη 
του εργαζοµένου (δηλαδή αναλαµβάνει το κόστος του ρίσκου σε περίπτωση 
απρόβλεπτου γεγονότος).  

 
                                                 
18 Καµπύλη αδιαφορίας: η καµπύλη που περιγράφει όλους τους συνδυασµούς αγαθών µεταξύ των 
οποίων ο καταναλωτής είναι αδιάφορος να διαλέξει διότι του προσφέρουν όλοι την ίδια 
χρησιµότητα. 
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∆ιάγραµµα 4.1: Κατανάλωση και Εισοδηµατικός Περιορισµός 

C2 

A

B
P2 

    

∆ιάγραµµα 4.2: Εισοδηµατικός Περιορισµός και Προτιµήσεις Εργαζοµένου 
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∆ιάγραµµα 4.3: Ε ρεωτικό Κρατικό 
Σχέδιο 

Πώς η αγορά αντιδρά σε µειωµένο ποσό σύνταξης; Όταν στην αγορά ασφάλισ
παρουσιάζεται το φαινόµενο του αυξηµένου ποσού κατανάλωσης και αυξηµέν
ποσού σύνταξης (φαινόµενο το οποίο δεν ικανοποιεί τον εισοδηµατ
περιορισµό), τότε η ελεύθερη αγορά θα αντιδράσει για να αποκαταστήσει
στρέβλωση αυτή. Παραπέµποντας τον αναγνώστη στο ∆ιάγραµµα 4.4 πιο κά
το πιο πάνω φαινόµενο παρουσιάζεται γραφικά στο σηµείο Γ αλλά 
εισοδηµατικό περιορισµό Β1, δηλαδή ο εργαζόµενος καταναλώνει C’1 
καταλήγει να παίρν σύνταξη P3, ενώ µε βάση τους περιορισµούς και 
προτιµήσεις, έπρεπε να παίρνει P1 µε την ίδια κατανάλωση (C’1) την πρώ
περίοδο. Οι µηχανισµοί της ελεύθερης αγοράς, θα σπρώξουν τον εργαζόµενο
δουλέψει περισσότερο για να µετακινηθεί από τη γραµµή Β1 στη Β2, και από 
κα ύλη αδιαφορίας Ι1 στην Ι2. Έτσι η αγορά ασφάλισης επανέρχεται 
ισορροπία και ο εργαζόµενος καταλήγει να καταν ει/αποταµιεύει όσα ο ίδ
επιθυµεί. 

 

 

ισοδηµατικός Περιορισµός, Προτιµήσεις Καταναλωτή και Υποχ

Α

Β

Γ 
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Ι3
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∆ιάγραµµα 4.4: Αντίδραση της ελεύθερης αγοράς προς µειωµένο ποσό σύνταξης 

 

4.3 Τρόποι και ύψος διαφοροποίησης της κοινωνικής ασφάλισης  

π ά α

 πλαισίου που να στηρίζει την ελεύθερη αγορά. Για να µπορέσει η 
εύθερη αγορά να προσφέρει κοινωνική ασφάλιση αποτελεσµατικά πρέπει να 

προσφέρει πρώτα από όλα διαφοροποίηση µε τους τρόπους που αναφέρθηκαν. 
όνο µε τη διαφοροποίηση θα µπορέσουν όλοι οι µηχανισµοί της αγοράς να 

  A

BP2 

C2 

Για να µπορεί ο ασφαλισµένος να συνδυάσει τη βασική υποχρεωτική ασφάλιση 
µε την εραιτέρω εθελοντική κ λυψη των ναγκών του, πρέπει να υπάρχουν 
σχέδια σύνταξης που να προσφέρουν επιλογές διαφοροποίησης µεταξύ 
εργασίας, κατανάλωσης και αποταµίευσης ή διαφορετικά να υπάρχει επιλογή για 
ανακατανοµή του εισοδήµατος και της εργασίας.  

Εφόσον το βασικό µέρος είναι καθαρά κρατικό, επιλογή και διαφοροποίηση 
υπάρχει µόνο για το εθελοντικό µέρος. Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχουν επιλογές 
διαφοροποίησης τόσο στον τρόπο εξασφάλισης των αναγκών όπως διάφορα 
επενδυτικά πλάνα, ιδιωτικές συντάξεις (βλέπε µέρος 4.4 για πλήρη ανάλυση) ή 
ακόµα και προσωπικές επενδύσεις µε αγορά µετοχών, όσο και στο επίπεδο 
κάλυψης ανάλογα µε τις ανάγκες του καθενός. Το κράτος πρέπει να κρατήσει 
στάση βοηθητική για την εθελοντική ασφάλιση µε την εισαγωγή σωστού 
νοµοθετικού
ελ

Μ

C`2

P1 

C`1 

B1 B2

Γ

Ι1

Ι2

P3 

C1 
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δουλέψ γασίας 
όσο και τη ζήτηση ασφάλισης.  

Για να κατανοήσουν οι αναγνώστες την ιδέα της διαφοροποίησης και τις 
πρόνοιες που πρέπει να παρέχει το σχέδιο για να βοηθήσει την ελεύθερη αγορά 
να προσφέρει το άριστο ποσό κατανάλωσης τόσο για τώρα όσο και αργότερα, 
παραθέτουµε το πιο κάτω παράδειγµα. Όπως βλέπουµε στο ∆ιάγραµµα 4.5, το 
βασικό µέρος που παρέχει το κράτος (µέσω εισφορών των εργαζοµένων) 
αντιστοιχεί στο σηµείο Β. Το σχέδιο σύνταξης πρέπει να παρέχει πρόνοιες οι 
οποίες να επιφέρουν την  ασφάλισης σε Pareto σηµείο, σηµείο Α. ∆ύο 
σενάρια είναι πιθανά κατά  οποία ο εργαζόµενος καταλήγει σε αυτό. Το πρώτο 
είναι όταν εργαζόµενος ενώ εισφέρει για το υποχ ωτικό µέρος, θέλει περαιτέρω 
ανακατανοµή του εισοδήµατος του που να φτάνει σε σηµείο Α. Εάν το σχέδιο 
προσφέρει ευκαιρίες, τότε ο εργαζόµενος θα µετακινηθεί από το σηµείο Β στο Α. 
Από την άλλη, εάν ο εργαζόµενος αποταµιεύει περισσότερο από ότι προτιµά, 
δηλαδή βρίσκεται στο σηµείο Γ και καµπύλη ιαφορία , τότε όπως φαίνεται 
από το διάγραµµα, θα α σει τη χρησιµότητα του µε το να µετακινηθεί α  το Γ 
στο Α. Το σχέδιο π  να προσφέρει στον εργαζόµενο ευκαιρίες  
αποχωρήσει µερικώς από αυτό για να µπορέσει να µεγιστοποιήσει τη θέση του 

 µε το συνολικό προϊόν µείον 

ουν στο άριστο πιθανό επίπεδο βοηθώντας τόσο την αγορά ερ

 αγορά
 τα

ρε

αδ ς Ι1
υξή
ρέπει

πό
να

και η αγορά να ισορροπήσει.  

Προσθέτοντας, η εύρεση του χρυσού κανόνα που στοχεύει στη µεγιστοποίηση 
της συνολικής κατανάλωσης κρίνεται αναγκαία για την τεκµηρίωση της ανάγκης 
για κρατική επέµβαση στην αγορά κοινωνικής ασφάλισης. Ο χρυσός κανόνας 
εισηγείται τη µεγιστοποίηση της κατανάλωσης λαµβάνοντας υπόψη τον 
περιορισµό ότι η κατανάλωση πρέπει να είναι ίση
την αύξηση του κεφαλαίου, και την ύπαρξη διαχρονικής σταθερότητας. Αυτό 
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι σε µια ανταγωνιστική αγορά κεφαλαίου, ο λόγος 
κεφαλαίου/εργασίας που αντιστοιχεί στο χρυσό κανόνα και µεγιστοποιεί τη 
συνολική κατανάλωση επιτυγχάνεται όταν το επιτόκιο είναι ίσο µε το ρυθµό 
αύξησης του πληθυσµού.  Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που η αγορά κεφαλαίου 
δεν λειτουργεί αποτελεσµατικά, οπότε η εισαγωγή ενός συστήµατος κοινωνικών 
ασφαλίσεων δυνατό να είναι Pareto αποτελεσµατική αν ωθεί τις αποταµιεύσεις 
πιο κοντά στο επίπεδο που αντιστοιχεί στο χρυσό κανόνα. 
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∆ιάγραµµα 4.5: Πρόνοιες του Σχεδίου για Αποχώρηση ή περαιτέρω αποταµίευση  

 

ς ε

 τα παράθυρα προς πρόωρη αφυπηρέτηση. Η 
αποτέλεσ

                                              

C2 

C1

B

A

Γ

CB CACΓ 

PMIN 

PA 

PΓ 

Top-up 

Opt-out

Ι1

Ι2

Τα εθελοντικά σχέδια σύνταξης πρέπει να διέπονται από πρόνοιες που να 
βοηθούν του  εισφορείς να συµπ ριφέρονται θετικά ως προς την αποταµίευση 
και την αγορά εργασίας. Ένα παράδειγµα που το σχέδιο στρεβλώνει την αγορά 
ασφάλισης είναι οι ευκαιρίες και
πρόωρη αφυπηρέτηση είναι εν µέρει µα του ψηλού ύψους εισφοράς. 
Αν ο εργαζόµενος αποταµιεύει περισσότερα από ότι θα προτιµούσε, καταλήγει 
να καταναλώνει λιγότερα τώρα. Αυτό τον αναγκάζει να αφυπηρετήσει πρόωρα, 
αν αυτό του το επιτρέπει το σχέδιο, για να καταναλώσει τότε αυτά που δεν 
µπόρεσε όταν εργαζόταν και να αντικαταστήσει την αποταµίευση µε ανάπαυση 
(leisure) που τον ευχαριστεί περισσότερο. Από την άλλη, ένα παράδειγµα που το 
σχέδιο βοηθά την ελεύθερη αγορά είναι η κρατική ασφάλιση για αντιµετώπιση 
της µυωπικής συµπεριφοράς (αδυναµία πρόβλεψης του πληθωρισµού στο 
απώτερο µέλλον). Στην περίπτωση αυτή το κράτος αναλαµβάνει το κόστος της 
αδυναµίας της ελεύθερης αγοράς να προβλέψει σωστά τον πληθωρισµό µε το να 
δίνει επιδόµατα στα άτοµα που όταν εργάζονταν είχαν υποεκτιµήσει τον 
πληθωρισµό που θα ίσχυε µετά την αφυπηρέτηση τους19.     

   
 Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών (2004). «Προχωρηµένα ∆ηµόσια Οικονοµικά». 19
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Σε όλες α του 
άριστου ύψους αποταµίευσης από πλευράς εργαζοµένου παραµένει άλυτο και 
περίπλοκο. Ο λόγος γι αυτό είναι ότι οι προτιµήσεις των ασφαλισµένων µπορεί 
να ε αντιφατικές µε ιτήσεις της οικονοµίας. Οι δύο αυτοί παράµετροι 
(προτιµήσεις ασφαλισµ  και απαιτήσεις της οικονοµίας) είναι εκτεθειµένοι στο 
ίδιο ος ρίσκου. Παρόλα αυτά, το άριστο ύψος αποταµίευσης για ένα 
ασφαλισµένο δεν σηµαίνει ότι είναι συµβατό µε την οικονοµική ανάπτυξη του 
κράτους.  

Στη έχεια ακολουθεί περιγραφή και ανάλυση της µερικής ιδιωτικοποίησης, 
ενός µοντέλου που µπορεί να συνδυάσει τόσο το κρατικό υποχρεωτικό βασικό 
µέρος κοινωνικής ασφάλισης όσο και την εθελοντική ασφάλιση π φέρει η 
ελεύθερη αγορά. 

4.4 ∆οµικές Μεταρρυθµίσεις: Μερική ιδιωτικοποίηση των σχεδίων 
σύνταξης 

Το άλλο είδος των µεταρρυθµίσεων πέραν των παραµετρικών µεταρρυθµίσεων 

                                                

 τις θεωρίες και απόψεις που αναπτύχθηκαν πιο πάνω, το θέµ

ίναι τις απα
ένων

είδ

συν

ου προσ

είναι οι δοµικές µεταρρυθµίσεις. Αυτές προτείνουν την πλήρη ή µερική 
µεταπήδηση του σχεδίου, από διανεµητικό σε κεφαλαιοποίηση ή µερική 
µεταπήδηση σε µερική κεφαλαιοποίηση20. Η πιο αποδεκτή, γενικά, πρόταση για 
µεταρρύθµιση των σχεδίων είναι η µετατροπή τους σταδιακά κάπου στη µέση 
του  διανεµητικού και της πλήρους κεφαλαιοποίησης που ονοµάζεται µερική 
ιδιωτικοποίηση. Η µεταρρύθµιση αυτή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προσφέρει 
διάφορες εναλλακτικές µεθόδους εφαρµογής.21 Οι µέθοδοι αυτοί µπορεί να έχουν 
την ακόλουθη µορφή: την εθελοντική συµµετοχή στο σχέδιο των σηµερινών και 
µελλοντικών εργαζοµένων που βασίζεται στην κεφαλαιοποίηση, την 
υποχρεωτική συµµετοχή των νέων εργαζοµένων, την υποχρεωτική συµµετοχή 
των νέων και νεαρών σε ηλικία εργαζοµένων και τέλος την υποχρεωτική 
συµµετοχή όλων των εργαζοµένων. Παραδείγµατα χωρών που έχουν 
προχωρήσει σε αυτές τις µεταρρυθµίσεις είναι η Σουηδία, το Ηνωµένο Βασίλειο, 
η Γερµανία και η Ιρλανδία. Πλήρη περιγραφή αυτών των µεταρρυθµίσεων 
παρατίθεται στο Παράρτηµα 5. 

 
20 Στο Παράρτηµα 2 συζητούνται γενικά οι διαφορές µεταξύ των δυο συστηµάτων. 
21 Disney, Richard, Palacios, R. and Whitehouse, E. (1999).  
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Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της µεταρρύθµισης είναι ότι µειώνει ή 
κατανέµεται το κόστος της µετατροπής (από το διανεµητικό σύστηµα στην 
κεφαλαιοποίηση) ανάµεσα σε αυτούς που διεκδικούν αυτό το δικαίωµα. Το πιο 
κάτω παράδειγµα θα εξηγήσει µε πιο απλά λόγια το πλεονέκτηµα αυτό. Εάν για 
παράδειγµα µόνο οι νέοι εργαζόµενοι δικαιούνται ή υποχρεώνονται να 
συµµετάσχουν στο νέο σύστηµα που βασίζεται στην κεφαλαιοποίηση, τότε κατά 
τη συντάξιµη τους ηλικία θα πάρουν ένα λογικό ποσό σύνταξης το οποίο θα 
ισούται µε τις εισφορές τους ανατιµηµένες µε το συνεχές ανατοκισµένο ποσοστό 
απόδοσης. Από την άλλη, οι εισφορές που θα λάµβαναν από το υφιστάµενο 

θεί εδώ είναι ότι υπάρχει θετικός συσχετισµός µεταξύ της 
υ

απλά λόγια
 κάποιο σεβαστό αριθµό χρόνων προϋπηρεσίας κατά τον οποίο 

π

 από το υφιστάµενο κρατικό σχέδιο για να 
συµµετάσχουν στο νέο σχέδιο το οποίο είναι καταλληλότερο κατά τη γνώµη τους. 
Από την άλλη, όλοι οι χαµηλόµισθοι εργαζόµενοι θα προτιµήσουν να µείνουν στο 

 ποσό 

σχέδιο (στο οποίο οι υφιστάµενοι εργαζόµενοι συµµετέχουν) είναι σχετικά 
ελάχιστες και µηδενίζονται µε την πάροδο του χρόνου µιας και τα εισοδήµατα και 
οι µισθοί που παίρνουν στο χώρο εργασίας συνεχώς αυξάνονται. Αυτό που 
πρέπει να σηµειω
ηλικίας (και πιο γενικά τα χρόνια υπηρεσίας) και των απολαβών πο  κάποιος 
χάνει όταν αλλάξει από το ένα σύστηµα στο άλλο. Με πιο  , εάν 
κάποιος έχει
συνεισέφερε στο υφιστάµενο διανεµητικό σύστηµα και αποφασίσει να 
µεταπηδήσει στο νέο σύστηµα κεφαλαιοποίησης τότε οι απολαβές ου χάνει 
από το υφιστάµενο σχέδιο είναι σηµαντικές. Οπότε το σύστηµα αυτό θα είναι 
ελκυστικό σε νέους στο χώρο εργασίας εργαζόµενους οι οποίοι δεν καταλήγουν 
να «χάνουν» σηµαντικά ποσά απολαβών από το υφιστάµενο διανεµητικό 
σύστηµα.  

Το πρόβληµα που προκύπτει από αυτή τη µεταρρύθµιση, και ειδικότερα στην 
περίπτωση που η συµµετοχή στο νέο σχέδιο το οποίο βασίζεται στην 
κεφαλαιοποίηση είναι εθελοντική, είναι ότι µπορεί να δηµιουργηθεί σηµαντική 
διαφορά ανάµεσα σε αυτούς που θα λαµβάνουν σύνταξη από το υφιστάµενο 
διανεµητικό σύστηµα και αυτούς που θα παίρνουν σύνταξη από το σχέδιο 
κεφαλαιοποίησης, δηµιουργώντας έτσι ανισότητα µεταξύ των γενεών. Ας 
περιγράψουµε ένα πιθανό σενάριο που µπορεί να συµβεί µετά την εφαρµογή 
αυτής της µεταρρύθµισης. Αν υποθέσουµε ότι η συµµετοχή σε ένα τέτοιο ταµείο 
είναι εθελοντική, τότε είναι πιθανόν πολλοί υψηλόµισθοι εργαζόµενοι να 
προτιµήσουν να αποχωρήσουν

υφιστάµενο σχέδιο, ειδικότερα σε αυτό που προσφέρει εγγυηµένο ελάχιστο
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σύνταξης. Αυτό το φαινόµενο, όµως, δηµιουργεί το φαινόµενο της δυσµενούς 
επιλογής (adverse selection) από πλευράς εργαζοµένων και, επίσης, περιορίζει 
το υφιστάµενο διανεµητικό ταµείο του κράτους. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, πολύς 
κόσµος παρερµήνευσε τη δοµή του νέου σχεδίου και παρασυρόµενος από τις 
αυξηµένες επιλογές που πίστευαν ότι µπορεί να πάρουν  έκαναν λάθος κινήσεις 
στην επιλογή του πιο κατάλληλου σχεδίου για αυτούς.

,

α

ιώντας έτσι την ασυµµετρία της πληροφόρησης.  

 

22    

Άλλοι κίνδυνοι που µπορεί να εµφανιστούν κατά τη µεταπήδηση από το 
διανεµητικό σύστηµα στη µερική ιδιωτικοποίηση είναι η έλλειψη συλλογικότητας 
και αλληλεγγύης µεταξύ των ασφαλισµένων. Με το υφιστάµενο σχέδιο, οι 
ασφαλισµένοι παρέχουν έσοδα στο ταµείο τα οποία χρησιµοποιούνται για τη 
χρηµατοδότηση των υφιστάµενων συντάξεων. Όταν, όµως, το σχέδιο βασίζεται 
σε κεφαλαιοποίηση, τότε οι συνταξιούχοι θα πάρουν µόνο ότι είχαν συνεισφέρει 
στο ταµείο κατά την εργάσιµή τους ζωή. Αυτό το ποσό, όµως, µπορεί να µην 
είναι επαρκές. Το κράτος πρέπει να υιοθετήσει ένα νοµοθετικό πλαίσιο για να 
µπορέσει το σύστηµα της κεφαλαιοποίησης να σταθεί στο υπόλοιπο κοινωνικό, 
οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο. Εποµένως, πρώτη κίνηση γι  τη µεταπήδηση 
από το ένα σχέδιο στο άλλο, είναι η νοµοθέτηση του σχεδίου κεφαλαιοποίησης 
και µετά η εφαρµογή του. Επίσης, κρίνεται αναγκαίος ο διαχωρισµός των εσόδων 
του ταµείου κατά κατηγορία για να µπορεί στη συνέχεια να γίνει διαφοροποίηση 
των κοινωνικών κινδύνων για τους οποίους ο κάθε ασφαλιζόµενος ασφαλίζεται, 
ελαχιστοπο

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα ιδιωτικά σχέδια σύνταξης, όσα θετικά µπορεί 
να έχουν στη θεωρία, στην πράξη η λειτουργικότητα τους εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από το πόσο υγιής είναι η κεφαλαιαγορά σε µια χώρα. Στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, για παράδειγµα, η επιτυχία που έχουν σήµερα τα ιδιωτικά σχέδια 
σύνταξης οφείλεται και στην εµπιστοσύνη που έχει το κοινό στη λειτουργία της 
κεφαλαιαγοράς. Οι κίνδυνοι από την εφαρµογή ιδιωτικών σχεδίων σύνταξης σε 
µια χώρα όπου η κεφαλαιαγορά δεν λειτουργεί σωστά είναι µεγαλύτεροι από τα 
οφέλη που µπορεί να επιφέρει. Εάν η κεφαλαιαγορά είναι προβληµατική, και αν 
το κοινό δεν έχει εµπιστοσύνη σε αυτήν, ίσως είναι καλύτερα το κράτος να 
προσφέρει εξ΄ ολοκλήρου κοινωνική ασφάλιση, προσπαθώντας, όµως, να έχει 
στοιχεία που θα είχαν τα ιδιωτικά σχέδια σύνταξης, π.χ. να προσφέρει 
διαφοροποίηση εισφορών ανάλογα µε τις προτιµήσεις του ατόµου.  

                                                 
22 Disney, Palacios and Whitehouse (1999). 
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Επίσης, τα ιδιωτικά σχέδια σύνταξης είναι συχνά τόσο περίπλοκα που χωρίς 
κατάλληλη ενηµέρωση δεν είναι εύκολο για τα άτοµα να «αγοράζουν» το σχέδιο 
που είναι κατάλληλο για την περίπτωση τους, αλλά δεν είναι ούτε σε θέση να 
καταλάβουν ή να αποτρέψουν τους κινδύνους που εµπερικλείει. Η κρατική 
παρέµβαση είναι απαραίτητη υπό τη µορφή ελέγχων και ρυθµίσεων της αγοράς, 
και ίσως υπό τη µορφή επιδότησης.   

Από την άλλη, όµως, λόγω του ότι η κρατική ασφάλιση που παρέχει το κράτος 
είναι χαµηλή (χαµηλό ποσό αντικατάστασης), τα ιδιωτικά σχέδια σύνταξης θα 
παρέχουν τη δυνατότητα εξασφάλισης ψηλότερου επιπέδου εισοδήµατος κατά τη 
συνταξιοδότηση.    

5. ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με την πρόσφατη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνεται 
αναγκαίο να εξετάσουµε την κοινωνική ασφάλιση που προσφέρεται στην Κύπρο, 
όχι µόνο στο κυπριακό οικονοµικό πλαίσιο, αλλά, επίσης, και σε συνάρτηση µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις µεθόδους εργασίας των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των συντάξεων. 

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζουν τις εθνικές συνταξιοδοτικές 
πολιτικές τους όπως οι εκάστοτε κυβερνήσεις κρίνουν καλύτερα µε βάση τα 
δηµογραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα της εποχής. Ένα καλό 

 κοινωνικής 
πρόνοιας και συγκεκριµένα στις συντάξεις, στην υγειονοµική περίθαλψη και στη 

παράδειγµα είναι η σύγκριση δύο κρατών µελών, όπως η Ολλανδία και το 
Βέλγιο. Στην Ολλανδία ο πρώτος πυλώνας (δηλαδή το πρώτο επίπεδο 
κοινωνικής ασφάλισης) προσφέρει πάγιο οµοιόµορφο ποσό κοινωνικής κάλυψης 
σε όλους τους ασφαλισµένους ανεξάρτητα από το εισόδηµα του καθενός. Στην 
άλλη, όµως, πλευρά βρίσκεται το Βέλγιο που ο πρώτος πυλώνας προσφέρει 
σύνταξη µόνο µε βάση το εισόδηµα του καθενός. Αυτό δείχνει τη διαφορά της 
πολιτικής της κάθε χώρας η οποία πολιτική αναµφίβολα είναι δύσκολο πολύ να 
αλλάξει. Παρόλα αυτά, όλες οι χώρες αναγνωρίζουν την ανάγκη για 
µεταρρυθµίσεις στα σχέδια κοινωνικών ασφαλίσεων για να αντιµετωπίσουν 
κυρίως τις δηµογραφικές εξελίξεις, όπως η γήρανση του πληθυσµού, το οποίο 
πρόβληµα είναι παγκόσµιο παρά τοπικό ή εθνικό. Οι δηµογραφικές εξελίξεις 
άρχισαν ήδη να δηµιουργούν σηµαντική πίεση στα συστήµατα

φροντίδα των ηλικιωµένων.  
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Ο Πίνακας 5.1 δείχνει ότι οι δηµόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την 
περίοδο 2000 και 2050 σε όλες τις χώρες που ήταν κράτη µέλη το 2001, 
συνολικά θα αυξηθούν. Ο πίνακας δείχνει, επίσης, ότι ο πληθυσµός γηράσκει και 
οι συντάξεις προς τους συνταξιούχους συνεχώς µειώνονται. 

Το Συµβούλιο της Ευρώπης ζήτησε την εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου 
συντονισµού στον τοµέα της συνταξιοδοτικής πολιτικής µε βάση από κοινού 

γήρανση του πληθυσµού, πρέπει να παρουσιάζονται σε 
συνδυασµό µε τα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης και να εξετάζονται 

Αξιοσηµείωτο, επίσης, σε αυτό το 
 σχέδιο, γενικά, των κοινωνικών 

ΑΕΠ

εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και της Επιτροπής Οικονοµικής 
Πολιτικής. Επίσης, συµφωνήθηκε ότι οι ολοκληρωµένες στρατηγικές των κρατών 
µελών για την αντιµετώπιση των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών προκλήσεων, 
που δηµιουργεί η 

στο πλαίσιο της πολυµερούς εποπτείας. 
σηµείο είναι ότι κάθε µεταρρύθµιση και
ασφαλίσεων, πρέπει να εφαρµόζεται σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο από οικονοµικής 
και πολιτικής πλευράς για να µπορέσει να είναι οικονοµικά και κοινωνικά 
αποτελεσµατική και αποτελεσµατικό αντίστοιχα. 

Πίνακας 5.1: Προβλέψεις για τις δηµόσιες δαπάνες ως ποσοστό του  για την περίοδο 2000-2050  
 

Χώρα 

Αναλογία 
προσώπων 

ηλικίας 55+ ως % 
του  

πληθυσµού ηλικίας 
15-64 

Αναλογία 
πληθυσµού  
ηλικίας 15-64 
ως % του  
οικονοµικά 
ενεργού 

πληθυσµού 

Αναλογία 
αριθµού των 
δικαιούχων
ως % του 
ΑΕΠ ανα 
εργαζόµενο 

Αναλογία 
της µέσης 
σύνταξης 
ως % του 
ΑΕΠ ανά 
εργαζόµενο Σύνολο 

Βέλγιο 5,2   -0,9   0,9   -2,0   3,3   
∆ανία 4,1   -0,2   0,5   -1,7   2,7   
Γερµανία 6,2   -0,7   2,0   -2,7   4,8   
Ελλάδα 9,9   -3,6   1,4   4,0   11,7   
Ισπανία 8,2   -2,4   2,0   -0,3   7,5   
Γαλλία 7,7   -0,9   0,7   -3,6   3,9   
Ιρλανδία 4,5   -0,9   1,4   -0,7   4,3   
Ιταλία 9,5   -3,1   -1,4   -4,9   0,2   
Λουξεµβούργο n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Ολλανδία 5,4   -0,6   0,5   0,2   5,5   
Αυστρία 10,5   -2,2   -3,0   -2,9   2,4   
Πορτογαλία 6,7   -1,1   -2,4   0,1   3,3   
Φινλανδία 6,6   -0,1   -1,3   -0,1   5,0   
Σουηδία 3,9   -0,5   0,8   -2,6   1,7   
Ην. Βασίλειο 2,4   0,0   -0,1   -3,4   -1,0   
ΕΕ15 6,4   -1,1   0,6   -2,8   3,1   
Πηγή: Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή (2001) 
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Ένα άλλο σηµείο που παρατηρούµε στις χώρες-µέλη της Ε.Ε. είναι ότι έχουν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους τόσο στη δοµή του σχεδίου όσο και στη 
διαχείριση και στρατηγική του ταµείου κοινωνικών ασφαλίσεων. Ένα απλό 
παράδειγµα είναι η διαφοροποίηση στη στρατηγική επένδυσης του αποθεµατικού 
του ταµείου των διαφόρων χωρών, η διαφοροποίηση των αποδοχών και 

τ

ατωµένων αγορών εργασίας και 
κεφαλαίων

ι γενικοί κοινοί στόχοι και µέθοδοι εργασίας όπως ορίστηκαν στη συνάντηση 
της Λισαβόνας είνα

1. Επάρκεια τω

Τα κ έλη πρ  διαφ  τ ιο ν 
σ άτων να εκπληρώνουν τους νικούς στόχο α το ό 
α µε βάση τις ερες εθνικ θήκες, θ έπει να φαλίζ  
τ  µεγαλύτερη ίας δεν απειλούνται από  το ό 
τ ίπεδο είναι αξ πές, να παρέχουν πρόσ  σε όλο  κατάλληλες 
σ δοτικές ρυθµ  και να προωθούν την λεγγύη  και ύ 
τ νεών. 

2 νοµική βιω τα των συνταξιοδοτικών ηµάτω

Τ έλη πρέπ  ακολουθή  µια πολύπλευρη στρατηγική ώ  
θ  συνταξιοδο συστήµατα ερές βάσ µπερ άνοντ α 
κ συνδυασ   να τύχουν λό επίπεδο 

εταρρυθµίσεων της αγοράς εργασίας και 

ωφεληµάτων και πολλά άλλα.  

Με πλήρη σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας και των αρµοδιοτήτων των 
κρατών µελών για τον καθορισµό εθνικών συνταξιοδοτικών πολιτικών, το 
Συµβούλιο πρότεινε στη Λισαβόνα την ανοικτή µέθοδο συντονισµού στον τοµέα 
των συντάξεων, η οποία βοήθησε τα κράτη µέλη να αναπτύξουν σταδιακά τις 
δικές τους πολιτικές µε σκοπό να διαφυλαχθεί η επάρκεια των συντάξεων, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την οικονοµική τους βιωσιµότητα και αντιµετωπίζοντας 
την πρόκληση των µεταβαλλόµενων κοινωνικών αναγκών. Για ο σκοπό αυτό τα 
κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα συνταξιοδοτικά συστήµατα στηρίζουν 
τους γενικούς κοινωνικούς και οικονοµικούς στόχους, συµπεριλαµβανοµένης της 
µεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής και των ενσωµ

.  

Ο
ι : 

ν συντάξεων  

έπει ναράτη µ υλάξουν την ικανότητα ων συνταξ δοτικώ
υστηµ  κοινω τους υς. Γι σκοπ
υτό και ιδιαίτ ές συν α πρ  εξασ ουν ότι
α άτοµα ς ηλικ  τη φτώχεια και ότι  βιοτικ
ους επ ιοπρε βαση υς σε
υνταξιο ίσεις αλλη  εντός µεταξ
ων γε

. Η οικο σιµότη  συστ ν  

α κράτη µ ει να σουν στε να
έσουν τα τικά  σε γ εις, συ ιλαµβ ας έν
ατάλληλο µό πολιτικών µε στόχο  επι  υψη
απασχόλησης µέσω ολοκληρωµένων µ
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να εξασφαλίσουν ότι παράλληλα µε τις πολιτικές της αγοράς εργασίας και µε τις 
οικονοµικές πολιτικές, όλοι οι σχετικοί κλάδοι της κοινωνικής προστασίας 
προσφέρουν αποτελεσµατικά κίνητρα για τη συµµετοχή των εργαζοµένων 
µεγαλύτερης ηλικίας.  

3. Ο εκσυγχρονισµός των συνταξιοδοτικών συστηµάτων ως ανταπόκριση στις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες της οικονοµίας, της κοινωνίας και των ατόµων. 

αφεί στις προηγούµενες ενότητες πρέπει πρώτα να αριθµίσουµε 
τους στόχους πάνω στους οποίους τα σχέδια σύνταξης βασίζονται, ή 

ηθυσµού και γενικότερα της οικονοµίας. Στη συνέχεια 
αυτής της ενότητας θα θέσουµε τα ερωτήµατα που θα προσπαθήσουµε να 

 έρευνας. 

Κάθε κράτος µέλος πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα συνταξιοδοτικά συστήµατα είναι 
συµβατά µε τις απαιτήσεις της ευελιξίας και της ασφάλειας στην αγορά εργασίας. 
Επίσης να αυξήσει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα προσαρµογής των 
συνταξιοδοτικών συστηµάτων στις µεταβαλλόµενες συνθήκες έτσι ώστε οι 
πολίτες να εξακολουθούν να τα εµπιστεύονται.  

6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Για να µπορέσουµε να εξετάσουµε την καταλληλότητα των µεταρρυθµίσεων που 
έχουν περιγρ

τουλάχιστον πρέπει από τώρα και στο εξής να βασίζονται, στις ανάγκες του 
ενεργού οικονοµικά πλ

απαντήσουµε στη συνέχεια της

Στόχοι των σχεδίων σύνταξης 

Πέραν των στόχων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο έθεσαν στη 
Λισαβόνα, η µελέτη αυτή θα λάβει υπόψη δύο ακόµη σηµαντικούς στόχους που 
τα Σχέδια Σύνταξης πρέπει να έχουν, και οι οποίοι είναι:  

 Τα σχέδια σύνταξης πρέπει να είναι συµβατά µε τη συµπεριφορά του ατόµου. 

Όπως διατυπώσαµε και αναλύσαµε στο Μέρος 4, πέραν των
περιορισµών, οι προτιµήσεις του ατόµου είναι σηµαντικές για να

 εισοδηµατικών 
 καθοριστεί το 

θ

ιδανικό ποσό εισφοράς που αυτός είναι διαθετηµένος να εισφέρει. Εάν ο 
ασφαλισµένος καταλήγει να εισφέρει περισσότερα ή λιγότερα από ότι 
πραγµατικά θέλει, τότε α υπάρξει διαφοροποίηση της συµπεριφοράς του. Η 
διαφοροποίηση αυτή της συµπεριφοράς του ατόµου θα επηρεάσει δύο 
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σηµαντικές πτυχές της οικονοµίας: την προσφορά εργασίας και την αποταµίευση. 
Ο ασφαλισµένος θα εργαστεί όσον χρειάζεται για να εισφέρει όσον θέλει. Από 
την άλλη, θα αποταµιεύσει από µόνος του όσα κρίνει ότι θα καλύψουν τη 
διαφορά µεταξύ της κρατικής σύνταξης και του ποσού που θέλει να λαµβάνει 
όταν αφυπηρετήσει.   

 ς και 
να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη.  

κ   λογιστική

ταξης πάνω στην οικονοµία. Η 
κρατική παρέµβαση στην οικονοµία σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση κρίνεται 

τη συντάξιµη του 
 να προσφέρει 

 την άλλη, όµως, αυτή η κρατική 
παρέµβαση δεν πρέπει να επηρεάζει τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς σε 

να προσφέρει την πιο αποτελεσµατική κοινωνική 

µα είναι το σχέδιο να 

επηρεάζεται έτσι η προσφορά εργασίας. Το να εφαρµοστεί ο χρυσός κανόνας  

Τα σχέδια σύνταξης να ενισχύουν τους γενικούς στόχους της οικονοµία

Όπως έχει αναφερθεί στην προηγούµενη παράγραφο, τα σχέδια σύνταξης έχουν 
και οικονοµι ή πτυχή και όχι µόνο  η οποία είναι το κύριο σηµείο 
έρευνας των σχεδίων σύνταξης µέχρι τώρα. Αυτή η µελέτη θα επικεντρωθεί 
περισσότερο στην επίδραση των σχεδίων σύν

αναγκαία µιας και πολύς κόσµος δεν αποταµιεύει αρκετά για 
ζωή. Το κράτος κρίνεται ως το πιο κατάλληλο όργανο για
κοινωνική ασφάλιση σε όλους, µιας και οι µηχανισµοί της ελεύθερης αγοράς δεν 
µπορούν να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα γύρω από τα σχέδια 
σύνταξης.  

Επίσης, πολύς κόσµος σκέφτεται µόνο την τωρινή κατανάλωση και χρησιµότητα 
της κατανάλωσης, και έτσι δεν µένουν εισοδήµατα αρκετά για κατανάλωση κατά 
την περίοδο της αφυπηρέτησης τους. Από

περίπτωση που αυτή µπορεί 
ασφάλιση, ή αν αυτό είναι αναπόφευκτο τότε πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να 
προκαλεί τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία γενικότερα. Αυτό 
εξυπακούει ότι η δοµή των σχεδίων σύνταξης πρέπει να είναι εφαρµόσιµη στα 
οικονοµικά και κοινωνικά πλαίσια του τόπου. Ένα παράδειγ
είναι έτσι ώστε να µην παροτρύνει σε πρόωρη αφυπηρέτηση και να µην 

που θα καθορίζει το άριστο ύψος της εισφοράς που θα επηρεάζει τις 
αποταµιεύσεις και την αγορά εργασίας στο ελάχιστο είναι επίτευγµα δύσκολο, 
αλλά συνάµα και προκλητικό.  
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Ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν 

Η σύνταξη ως ένα σηµείο είναι θέµα κοινωνικής αλληλεγγύης προς αυτούς που  
δεν µπορούν να εργαστούν, είτε λόγω ηλικίας, είτε κάποιας ανικανότητας, είτε 
µείωσης της οικονοµικής απασχόλησης, και, επίσης, προώθηση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και αποτροπή αρνητικών κοινωνικών επακόλουθων (όπως έγκληµα, 

ρίσ  προτιµήσεις και τις ανάγκες του 
ασφαλισµένου όπως συµβαίνει για όλα τα αγαθά. Οι συντάξεις γενικότερα, 

 σύνταξης; Και, κατ΄ επέκταση, ποιος είναι ο ρόλος των 
αποταµιεύσεων στην οικονοµική ανάπτυξη; Μειώνεται η κατανάλωση όταν 

ε 15 χρόνια. Επίσης, θεωρείται γρίφος το ότι 
υπάρχει σχετικά υψηλή ροπή για αποταµίευση ανάµεσα στους συνταξιούχους 
φού οι προβλέψεις τις οικονοµικής θεωρίας, όπου η εισφορά σε ταµείο 

ασιτία). Από ένα σηµείο όµως και µετά, η ασφάλιση έναντι αυτών των ειδών 
κου είναι ατοµικό θέµα που εξαρτάται από τις

επιτρέπουν στους ασφαλισµένους να αναδιανέµουν το εισόδηµα τους σε όλο τον 
κύκλο της ζωής τους, και κατά συνέπεια να συνεισφέρουν στην κοινωνική 
συνοχή.  Εισφέροντας στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο ασφαλισµένος 
στερείται προσωρινά αυτό το ποσό για να µπορεί να έχει ένα υποφερτό βιοτικό 
επίπεδο κατά τη συνταξιοδότηση του. Είναι, όµως, αυτό το ποσό αρκετό για να 
µπορέσει τουλάχιστον να επιβιώσει; Είναι η συντάξιµη ηλικία κατάλληλη σε 
σχέση µε το προσδόκιµο ζωής; Τι συµβαίνει όταν τα επιτόκια µεταβάλλονται; 
Ποιος ζηµιώνει περισσότερο όταν µειώνεται ο ρυθµός απασχόλησης; Ποια είναι 
τα απαραίτητα κίνητρα ή αντικίνητρα για αποταµίευση που πρέπει να προσφέρει 
ένα σχέδιο

αυξάνεται το ύψος εισφοράς προς το ταµείο σύνταξης; Είναι η διανεµητική βάση 
καλύτερη ή χειρότερη από τη µερική ή πλήρη κεφαλαιοποίηση; Μπορούν τα 
ιδιωτικά σχέδια σύνταξης να βοηθήσουν στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης ή 
θα επηρεάσουν αρνητικά την οικονοµική ανάπτυξη; Πώς οι µεταρρυθµίσεις 
επηρεάζουν τη συµπεριφορά των ατόµων ως αντίδραση στην αλλαγή του 
σχεδίου;  

Αυτές οι ερωτήσεις έχουν απασχολήσει τη διεθνή βιβλιογραφία σε µεγάλη 
έκταση. ∆υστυχώς δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις διότι υπάρχουν περίεργα 
φαινόµενα, όπως η τάση για µείωση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας σε 
άτοµα άνω των 50 ετών, παρά µείωση της θνησιµότητας. Αυτό το φαινόµενο δεν 
παρατηρείται στην Κύπρο, αλλά θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι να το 
αντιµετωπίσουµε αν αποτελέσει µέρος του προβλήµατος της γήρανσης του 
πληθυσµού τα επόµενα 10 µ

α
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σύνταξης γίνεται για σκοπούς κατανάλωσης µετά την αφυπηρέτηση είναι 
23

β ς λ

ατικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

                                                

αντίθετες.   

Μέσα από αυτή τη µελέτη θα µελετήσουµε το πρόβληµα από την άποψη της 
οικονοµικής θεωρίας, και θα προτείνουµε λύσεις που θα καθιστούν τα σχέδια 
σύνταξης βιώσιµα και επαρκή. Η χρήση οικονοµετρικών µοντέλων θα είναι το 
µέσο για να µπορέσουµε να µελετήσουµε και να βρούµε τις βασικές ποιοτικές και 
ποσοτικές παραµέτρους που προσδιορίζουν την επιλογή του πιο κατάλληλου 
συνδυασµού µέτρων για αντιµετώπιση των προκλήσεων και εφαρµογή του 
καταλληλότερου σχεδίου σύνταξης.  

Σε εµπειρικό επίπεδο η έρευνα καινοτοµεί διότι στην Κύπρο δεν έχει µελετηθεί η 
ανεπάρκεια του κρατικού σχεδίου συντάξεων στη βάση θεµελιωδών αρχών της 
οικονοµικής θεωρίας. Η αναλογιστική έκθεση του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας 
εντοπίζει προβλήµατα και προτείνει λύσεις που είναι λογιστικά ικανοποιητικές, 
όµως αγνοούν τις επιπτώσεις των λύσεων αυτών στην ευηµερία του 
ασφαλιζοµένου και τις επιπτώσεις στο ίδιο το σύστηµα από την αλλαγή στη 
συµπεριφορά του ασφαλιζοµένου. Μια πιο ολοκληρωµένη µελέτη του θέµατος 
στη άση της οικονοµική  θεωρίας θα προτείνει ύσεις που αντιµετωπίζουν το 
πρόβληµα της ανεπάρκειας των σχεδίων σύνταξης λαµβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και προτιµήσεις των εργαζοµένων. Με αυτό τον τρόπο δεν θα 
υπονοµευτεί η βιωσιµότητα τους από προβλήµατα που θα προκύψουν από 
αλλαγές στη συµπεριφορά των ατόµων, ως αντίδραση στην αλλαγή των σχεδίων 
σύνταξης. Επίσης, η έρευνα καινοτοµεί στο βαθµό που θα ιεραρχήσει 
εναλλακτικές λύσεις στη βάση των κριτηρίων της οικονοµικής 
αποτελεσµ

 
23 Johnson 1996, William 1998 και Samwick 1998. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΣ Ο 

1. ν Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο 

η ταν µόνο για την τάξη των µισθωτών του ιδιωτικού και δηµοσίου 

ασφαλι το
ή  γήρας και ο θάνατος. Τόσο οι εισφορές όσο και οι 

ε τους 
µισθούς και τα ηµεροµίσθια.  

υτό το σχέδιο παρουσίαζε πολλά προβλήµατα και ελλείψεις. Η εξαίρεση των αυτοτελώς 
γαζοµένων και των γεωργικών εργατών σήµαινε ότι η συντριπτική πλειονότητα των 

εργαζοµένων των µέσων ηλικιών και άνω παρέµενε χωρίς προστασία αφού απασχολείτο 
ε τη γεωργία. Παράλληλα, το ύψος των ωφεληµάτων από το Σχέδιο ήταν τόσο χαµηλό 
ου σχεδόν δεν εξασφάλιζε ούτε το ελάχιστο εισόδηµα για τη φυσική επιβίωση των 

εργαζοµένων. Επίσης, το σχέδιο δεν προέβλεπε τίποτα σε περίπτωση µόνιµης 
νικανότητας για εργασία, η δε καταβολή αποζηµιώσεων προς τους εργαζόµενους για 
γατικά ατυχήµατα εξαρτιόταν αποκλειστικά και µόνο από την οικονοµική ευχέρεια του 

εργοδότη. Τέλος, το σχέδιο έκανε διάκριση σε βάρος των γυναικών αφού οι 
σφαλισµένες παντρεµένες γυναίκες δεν δικαιούνταν σε επιδόµατα ανεργίας και 
σθένειας. 

Με την ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας, η ελεύθερη Κυπριακή πολιτεία στην προσπάθεια 
ς για βελτίωση της κοινωνικής ασφάλειας, έθεσε σαν βασικό της µέτρο τη 
εταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1964, 
το σχέδιο επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον εργαζόµενο πληθυσµό, µισθωτούς και 
υτοαπασχολούµενους, καλύπτοντας ταυτόχρονα τα εργατικά ατυχήµατα και τις 
γγελµατικές ασθένειες, τονίζοντας την ευθύνη του εργοδότη για ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας.  Εκτός αυτού, το σχέδιο έδωσε δικαίωµα διεκδίκησης σύνταξης σε πολύ 
ύντοµο χρονικό διάστηµα, δηλαδή µετά τα πρώτα τρία χρόνια µέσα στα οποία ο 

λισµένος δούλευε και συνείσφερε, χωρίς κανένα περιορισµό ηλικίας µε αποτέλεσµα 
 σύνολο σχεδόν του πληθυσµού ηλικίας 65 χρόνων και άνω να παίρνει σύνταξη από το 

968, και ο αριθµός των συνταξιούχων να αυξάνεται από 5,500 το 1964, σε 18,000 το 
968. 

τη δεκαετία 1964-1974 το Σχέδιο εξακολούθησε να βελτιώνεται µε αυξήσεις στις 
αροχές και την εισαγωγή νέων ωφεληµάτων, όπως ήταν η σύνταξη ανικανότητας για 
σφαλισµένους που ήταν µόνιµα ανίκανοι για εργασία, η επέκταση των επιδοµάτων 
νεργίας και ασθενείας στις παντρεµένες γυναίκες και του επιδόµατος ασθενείας στους 
υτοτελώς εργαζόµενους.  

 τραγικά γεγονότα  του 1974 απείλησαν το Σχέδιο µε παντελή καταστροφή και 
χρεοκοπία, αλλά η υπεύθυνη στάση όλων των ενδιαφεροµένων απέτρεψε τον κίνδυνο 
και το Σχέδιο διασώθηκε µε τη µείωση των συντάξεων και την αναστολή της πληρωµής 
ορισµένων ωφεληµάτων.  

Με την πάροδο του χρόνου και τις δηµογραφικές και µακροοικονοµικές αλλαγές που 
σηµειώνονταν το σχέδιο άρχισε να παρουσιάζει µειονεκτήµατα. Το πιο σηµαντικό 
µειονέκτηµα του σχεδίου του 1964 ήταν ότι µε τις οµοιόµορφες εισφορές και παροχές, 
δεν λάµβανε υπόψη το επίπεδο των µισθών και εισοδηµάτων των ασφαλισµένων, που 
είχε ως αποτέλεσµα την ανεπάρκεια του και την αναζήτηση από πλευράς εργαζοµένου 

∆ιαχρονική εξέλιξη του θεσµού τω

Το πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφαρµόστηκε το 1957, επί Αγγλοκρατίας, και 
 κάλυψη περιοριζό
τοµέα, αφήνοντας έξω από το πεδίο εφαρµογής του τη µάζα των γεωργικών εργατών και 
όλους τους αυτοτελώς εργαζόµενους. Οι στικοί κίνδυνοι που κάλυπτε  Σχέδιο 
ταν η ασθένεια, η ανεργία, το
παροχές του Σχεδίου καθορίζονταν σε πάγιο, οµοιόµορφο ύψος χωρίς συσχέτιση µ
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της συµπληρωµατικ
προνοίας, χωρίς όµ

ής προστασίας µέσω διαφόρων άλλων θεσµών, όπως τα ταµεία 
ως αυτοί οι θεσµοί να µπορούν να εξασφαλίσουν την αναµενόµενη 

προστασία που υπολόγιζαν οι εργαζόµενοι. Με αυτό εννοούµε ότι τα ταµεία προνοίας 

Ασφαλίσεων στο σηµείο που η κοινωνική προστασία που παρέχουν είναι από τη φύση 

 του Σχεδίου να είναι τριµερής (εργαζόµενος, εργοδότης και 

ή του υφιστάµενου Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 χρηµατοδότηση των πληρωµών των συντάξεων στους συνταξιούχους.  

 το οποίο τις αποταµιεύει/επενδύει. Τα στοιχεία του 

υ υπογράφουν ιδιώτες µε εταιρείες ασφάλειας ζωής ή άλλους 

είναι ένας διαφορετικός θεσµός αποταµίευσης από αυτόν του Σχεδίου Κοινωνικών 

του θεσµού περιορισµένη, µε παντελή την έλλειψη αλληλεγγύης.  

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, ένα νέο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
εφαρµόστηκε τον Οκτώβριο του 1980 και βασίστηκε σε πολύ σηµαντικές αρχές. 
Σύµφωνα µε το νέο σχέδιο, η συµµετοχή των εργαζοµένων θα πρέπει να είναι καθολική 
έτσι που να υπάρχει αλληλεγγύη στην κάλυψη των κοινωνικών κινδύνων που θα 
ασφαλίζει αυτό. Επίσης, οι εισφορές και οι παροχές να συνδέονται άµεσα µε το εισόδηµα 
του ασφαλισµένου, το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση πρόωρης ανικανότητας για 
εργασία ή θανάτου θα πρέπει να είναι επαρκές, ανεξάρτητα από τον πραγµατικό χρόνο 
ασφάλισης, η χρηµατοδότηση
κράτος) όπως ήταν και η χρηµατοδότηση του παλιού σχεδίου, η δε κρατική εισφορά να 
χρησιµοποιείται για επιδότηση των χαµηλά αµειβοµένων µελών του Σχεδίου. Τέλος, 
άλλες σηµαντικές αρχές του σχεδίου είναι η µείωση του χάσµατος µεταξύ των αδυνάτων 
οµάδων των εργαζοµένων και των προνοµιούχων εργαζοµένων που εκτός της 
προστασίας του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων, συνεισέφεραν και σε 
επαγγελµατικά σχέδια συντάξεων ή ταµεία πρόνοιας και η αποφυγή της υπερασφάλισης 
και υπερπροστασίας των προνοµιούχων έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό λιγότερο 
δαπανηρή η εισαγωγή του Σχεδίου για την οικονοµία ως σύνολο. Επίσης, το σχέδιο 
χρηµατοδοτείται από τις εισφορές των εργοδοτών, των ασφαλισµένων και του κράτους.    

2. Περιγραφ

Στην Κύπρο υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν ιδιωτικά συµβόλαια για 
σχέδια αφυπηρέτησης, εντούτοις το Σχέδιο Σύνταξης στην Κύπρο είναι κατά το 
µεγαλύτερο µέρος δηµόσιο. Σύµφωνα µε το θεσµό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
υπάρχει το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο ‘δέχεται’ όλες οι εισφορές από τους 
ασφαλισµένους, και ‘πληρώνει’ όλα τα επιδόµατα και συντάξεις.  

Οι πυλώνες που υπάρχουν στο σχέδιο σύνταξης είναι: 

 Τα Θεσµοθετηµένα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, όπως είναι το Σχέδιο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η συµµετοχή στα συστήµατα αυτά είναι υποχρεωτική για 
όλο τον απασχολούµενο πληθυσµό. Τα συστήµατα αυτά χρηµατοδοτούνται συνήθως 
πάνω σε διανεµητική βάση όπου οι τρέχουσες εισφορές χρησιµοποιούνται άµεσα 
για

 Τα Συστήµατα επαγγελµατικής σύνταξης. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να 
συσταθούν από ένα εργοδότη ή ως αποτέλεσµα συλλογικής σύµβασης µεταξύ των 
εργοδοτών και των εργαζοµένων ή των αντιπροσώπων τους. Στα πλαίσια αυτού του 
πυλώνα, οι εργοδότες ή/και οι εργαζόµενοι καταβάλλουν εισφορές σε ένα 
συνταξιοδοτικό ίδρυµα
ενεργητικού που διαθέτει το συνταξιοδοτικό αυτό ίδρυµα χρησιµοποιούνται για την 
πληρωµή συνταξιοδοτικών παροχών στους υπαγόµενους στο σύστηµα.  

 Τα Ιδιωτικά συστήµατα, τα οποία είναι µεµονωµένα συστήµατα και λαµβάνουν τη 
µορφή συµβάσεων πο
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. 
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2.1 Εισφορές εργαζοµένων ή αυτοεργαζοµένων 

Για τους µισθωτούς οι εισφορές υπολογίζονται πάνω στα ηµεροµίσθια ή το µισθό τους 
µέχρι σε ένα ανώτατο όριο που καθορίζεται κάθε χρόνο (£22,932 για το 2004). Η 
εισφορά, της οποίας το ποσοστό είναι 16,6%, βαρύνει τον εργοδότη µε 6,3%, το µισθωτό 
µε 6,3% και το κράτος µε 4%. Για µισθωτό που απασχολείται σε εργοδότη που εφαρµόζει 

Σύνταξη γήρατος

επαγγελµατικό Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές από µέρους του κράτους, το ποσοστό 
που καταβάλλεται από τον εργοδότη είναι 9,4% πάνω στις ασφαλιστέες αποδοχές του 
µισθωτού, το δε ποσοστό εισφοράς του µισθωτού είναι 3,2% πάνω στις ασφαλιστέες 
αποδοχές του.  

Για τους αυτοτελώς εργαζόµενους οι εισφορές είναι 15,6% και υπολογίζεται πάνω σε 
‘τεκµαρτά’ εισοδήµατα, τα οποία καθορίζονται κατά επαγγελµατική κατηγορία, 
λαµβάνοντας υπόψη τις χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις κάθε επαγγελµατικής κατηγορίας. 
Η εισφορά βαρύνει κατά 11,6% τον αυτοτελώς εργαζόµενο και κατά 4% το κράτος.  

Για τους προαιρετικά ασφαλισµένους που εργάζονται στην Κύπρο, η εισφορά είναι 
13,5% και βαρύνει κατά 10% τον προαιρετικά ασφαλισµένο πάνω στις αποδοχές για τις 
οποίες ασφαλίζεται και κατά 3,5% το κράτος. Για τους προαιρετικά ασφαλισµένους-
εξωτερικού- δηλαδή αυτούς που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο 
εξωτερικό, η εισφορά είναι 16,6% και βαρύνει κατά 12,6% τον προαιρετικά ασφαλισµένο 
πάνω στις ασφαλιστέες αποδοχές του και κατά 4% το κράτος.  

2.2 Παροχές του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

 γεννήθηκαν πριν 

‘βασικών’ ασφαλιστέων 

IV. 

Η σ
κράτος % του 

Σύν

Η σύνταξη γήρατος δίδεται σε ηλικία 65 ή στα 63 για τις γυναίκες που
την 1/1/1935. Οι προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος τη σύνταξη γήρατος είναι: 

I. Το άτοµο είναι σε ηλικία αφυπηρέτησης και πληρεί τα κριτήρια ή 

II.  Έχει συµπληρώσει το 63 έτος, πληρεί τα κριτήρια και έχει εβδοµαδιαίο µέσο όρο 
ασφαλιστέων αποδοχών ίσο του 70% των εβδοµαδιαίου 
αποδοχών ή 

III. Είναι  δικαιούχος σύνταξης  ανικανότητας πριν κλείσει τα 63 χρόνια ή 

Είναι µεταξύ της ηλικίας των 63 και 65 χρόνων και θα δικαιούταν τη σύνταξη 
ανικανότητας αν δεν ήταν 63 ετών. 

ύνταξη γήρατος συµπεριλαµβάνει το βασικό κοµµάτι, το οποίο καθορίζεται από το 
 και το συµπληρωµατικό µέρος, το οποίο υπολογίζεται ως το 1/52 του 1.5

συνολικού ασφαλιστέου εισοδήµατος. 

ταξη ανικανότητας 

ταξη ανικανότητ ς δικαιούνται ασφαλισµ νοι µισθωτοί και αυτο ελώ  εργαζόµενοι 
ώς και προαιρετικά ασφαλισµένοι στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, 
 δεν έχουν συµπληρώσει την ηλικία των 63 χρόνων.  

Σύν α έ τ ς
καθ
που

 π

I. 
ίκανος για εργασία.  

 Να έχουν περάσει τρία χρόνια από τη µέρα της ασφάλισης του µέχρι τη µέρα που 
κρίνεται µόνιµα ανίκανος για εργασία και στην περίοδο αυτή να έχει πληρωµένες 
εισφορές στο κατώτερο τµήµα ασφαλιστέων αποδοχών. 

Οι ροϋποθέσεις για την πληρωµή της σύνταξης ανικανότητας είναι: 

Ο ασφαλισµένος να είναι ανίκανος για εργασία για 156 τουλάχιστον ηµέρες και να 
προβλέπεται ότι θα παραµείνει αν

II.
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Για σκοπούς υπολογισµού του ύψους της σύνταξης ακολουθούνται οι πιο κάτω κανόνες: 

 Αν το ποσοστό ανικανότητας είναι µεταξύ 66 2/3% και 75%, πληρώνεται σύνταξη ίση 
µε 75% της σύνταξης που θα πληρωνόταν στον ασφαλισµένο αν ήταν 100% 
ανίκανος για εργασία. 

 Αν το ποσοστό ανικανότητας είναι µεγαλύτερο από 75% αλλά µικρότερο από 100% 
πληρώνεται σύνταξη ίση µε 85% της σύνταξης που θα πληρωνόταν στον 
ασφαλισµένο αν ήταν 100% ανίκανος για εργασία. 

Σύνταξη χηρείας 

χώρο εργασίας, βοήθηµα 
γάµου, βοήθηµα τοκετού, βοήθηµα κηδείας, επίδοµα µητρότητας, επίδοµα ασθένειας και 

ατάσταση του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

λισµένοι, 
π η οποία καταβάλλει 

  Γενικών Παροχών: από τον οποίο πληρώνονται οι βασικές παροχές 
νες διοικήσεως 
 συνόλου των 

 ν Παροχών: από τον οποίο πληρώνονται οι 

ς: από τον οποίο πληρώνεται το επίδοµα ανεργίας 
(βασικό και συµπληρωµατικό) και οι δαπάνες διοικήσεως που αφορούν το επίδοµα 

ός χρηµατοδοτείται µε τη µεταφορά ποσοστού 6% από το σύνολο 

 

Σύνταξη χηρείας δικαιούνται χήρες ασφαλισµένων ανεξάρτητα από κατηγορία 
ασφάλισης, οι οποίες συζούσαν µε το σύζυγο τους πριν αυτός πεθάνει, ή αν δε 
συζούσαν, συντηρούνταν από αυτόν.  

Οι προϋποθέσεις για πληρωµή της σύνταξης χηρείας είναι: 

I. Ο σύζυγος είτε να πληρούσε τις προϋποθέσεις για σύνταξη γήρατος ή 

II. Να λάµβανε σύνταξη γήρατος. 

Άλλες παροχές του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι επίδοµα ορφάνιας, επίδοµα 
σωµατικής βλάβης, παροχές αναπηρίας, παροχές θανάτου στο 

επίδοµα ανεργίας. 

2.3 Οικονοµική κ

Με βάση τις διατάξεις της νοµοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, στο οποίο καταβάλλουν εισφορές οι εργοδότες, οι ασφα
εριλαµβανοµένων των αυτοτελώς εργαζοµένων, και η Κυβέρνηση (

εισφορές τόσο ως εργοδότης όσο και ως τρίτο εισφέρον µέρος), αποτελείται από τους 
πιο κάτω τρεις Λογαριασµούς: 

Λογαριασµός
(εκτός του επιδόµατος ανεργίας), τα εφάπαξ βοηθήµατα και οι δαπά
για το Σχέδιο. Στο λογαριασµό κατανέµεται ποσοστό 9,5/15,5 του
εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Λογαριασµός Συµπληρωµατικώ
συµπληρωµατικές παροχές (εκτός του επιδόµατος ανεργίας). Στο λογαριασµό αυτό 
κατανέµεται ποσοστό 6/15,5 του συνόλου των εισφορών στο ταµείο, και 

 Λογαριασµός Παροχών Ανεργία

αυτό. Ο λογαριασµ
των εισφορών που πληρώνονται προς όφελος των µισθωτών προσώπων στο 
ταµείο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

∆ΙΑ

α

συν
ενν λίσεων χρησιµοποιούνται για τη 
χρηµατοδότηση των δικών τους συντάξεων στο µέλλον ή το συνδυασµό της διανεµητικής 

ποιητική βάση κατά το οποίο ένα µέρος χρησιµοποιείται για τη 
ς

ο ποσοστό αντικατάστασης (replacement rate), το 
τος που ένας συνταξιούχος 
απλά λόγια, ένας σηµερινός 

εργ τη στιγµή της 
µένο ποσό σύνταξης το οποίο υπολογίζεται 

κάνει εισφορές. Από την άλλη, σύµφωνα µε το 

ηρίζεται πρώτα από όλα στη γενική οικονοµική κατάσταση που 
επικρατεί σε ένα κράτος και µετά στις παραµέτρους που αναφέρθηκαν. ∆ηλαδή, το 

ρώτα από όλα η 
τες της είναι σε 

 

σίζονται σε πλήρη κεφαλαιοποίηση.  Αυτό είναι λογικό 
αφού

εισό

Μια ιοποιητικού συστήµατος είναι ότι το 
ποσοστό λλά κ

υ
διαν
χώρ ποσό στους 
λ

συν
εισφ

Το 
τονι νάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και κάλυψη όλων των ασφαλισµένων 
ανε ρτητα από το ποσό των εισφορών τους στο ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων. 

σ , η διανεµητική ιδιότητα του συστήµατος αυτού περιλαµβάνει τη συλλογή των 
ισφορών σε µορφή φορολογίας παρά εισφορών απευθείας στο ταµείο. Με πιο απλά 
όγια, σε περίπτωση ανεπάρκειας του ταµείου κοινωνικών ασφαλίσεων η υπεύθυνη 
ρχή µπορεί να προβεί στην επιβολή φόρου για το σκοπό της χρηµατοδότησης των 
οινωνικών παροχών του σχεδίου.  

Από την άλλη, ένα σχέδιο που βασίζεται σε κεφαλαιοποίηση, είτε αυτή είναι µερική ή 
πλήρης, είναι εκτεθειµένο σε διάφορους κινδύνους όπως το οικονοµικό ρίσκο (πώς η 

ΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ότ ν ένα σχέδιο σύνταξης και κοινωνικών παροχών ακολουθεί διανεµητική βάση τότε οι 
τρέχουσες εισφορές χρησιµοποιούνται άµεσα για χρηµατοδότηση των πληρωµών των 

τάξεων στους συνταξιούχους. Από την άλλη, η µερική ή πλήρης κεφαλαιοποίηση 
οεί ότι οι εισφορές στο ταµείο κοινωνικών ασφα

µε την κεφαλαιο
χρηµατοδότηση των συντάξεων στου  σηµερινούς συνταξιούχους και ένα άλλο 
αποταµιεύεται για τη µελλοντική τους σύνταξη.  

Σύµφωνα µε το διανεµητικό σύστηµα τ
οποίο είναι το ποσοστό του τελικού µισθού ή εισοδήµα
λαµβάνει ως σύνταξη, είναι θεωρητικά εγγυηµένο. Με πιο 

αζόµενος που εισφέρει στο ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων ξέρει ότι 
αφυπηρέτησης θα παίρνει ένα προκαθορισ
από τον καιρό που ξεκινά να 
κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, το ποσοστό αντικατάστασης του τελικού µισθού είναι 
συνάρτηση του ποσού εισφοράς και του ποσοστού απόδοσης του αποθεµατικού του 
ταµείου. Και για τις δύο περιπτώσεις, πρέπει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό 
αντικατάστασης στ

σχέδιο σύνταξης θα συνεχίσει να είναι βιώσιµο και λειτουργικό εάν π
οικονοµία βρίσκεται σε κατάσταση πλήρης απασχόλησης και οι δείκ
φυσιολογικά επίπεδα όπως αυτά καθορίζονται στους προϋπολογισµούς του κράτους και 
τις προβλέψεις που γίνονται πριν από κάθε πολιτική που εφαρµόζεται. Επίσης σε αυτό 
το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι η διανεµητική βάση χρησιµοποιείται συνήθως για τα 
κρατικά σχέδια σύνταξης σε συνδυασµό µε τη µερική κεφαλαιοποίηση ενώ τα ιδιωτικά 
σχέδια σύνταξης τείνουν να βα

 όταν κάποιος αποφασίσει να «αγοράσει» συνταξιοδοτικό σχέδιο σύνταξης θέλει να 
αποφασίζει αυτός το σχέδιο που ταιριάζει περισσότερο στο επενδυτικό του προφίλ και το 

δηµα που θέλει να λαµβάνει κατά την αφυπηρέτηση του. 

 άλλη διαφορά του διανεµητικού από του κεφαλα
 απόδοσης του πρώτου είναι χαµηλότερο α  χαµηλότερο είναι και το ρίσ ο 

πο  έχει κάποιος εργαζόµενος που εισφέρει σε ταµείο που λειτουργεί σύµφωνα µε 
εµητική βάση παρά µε κεφαλαιοποίηση. Το διανεµητικό σύστηµα που ακολουθεί µια 
α είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να παρέχει τουλάχιστον ένα ελάχιστο 

µε λοντικούς συνταξιούχους. Από την άλλη, το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα παρέχει 
τάξεις που στηρίζονται στις αποδόσεις των επενδύσεων που γίνονται και το ποσό 
οράς του κάθε εργαζοµένου σήµερα.  

διανεµητικό σύστηµα παρέχει εκτεταµένη διανεµητική πολιτική θέλοντας έτσι να 
στεί η α
ξά
ηςΕπί

ε
λ
α
κ
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οικονοµία λειτουργε
επενδύσεων του τα

ί και οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει) και η συνετή διαφοροποίηση των 
µείου για τη σωστή διαχείριση και λειτουργικότητα του. Όπως έχει 

αναφερθεί πιο πάνω, ένα κεφαλαιοποιητικό σχέδιο περιλαµβάνει περισσότερο ρίσκο µιας 
µείου τον τότε 

 να παίρνουν συντάξεις που περίπου 

κ σ . δ

ση µιας και περιλαµβάνει 

και οι µελλοντικές υποχρεώσεις του στηρίζονται στις αποδόσεις του τα
καιρό που και αυτές µε τη σειρά τους στηρίζονται στις σηµερινές αποφάσεις για 
επενδύσεις των αποθεµατικών.  

Μια άλλη σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο βάσεων είναι ότι η κεφαλαιοποίηση είναι 
περισσότερο ορθολογική αναλογιστικά. Με αυτό θέλουµε να πούµε ότι υπάρχει πιο στενή 
σύνδεση όσο αναφορά την αναλογιστική πλευρά µεταξύ των εισφορών και των 
απολαβών των ασφαλισµένων καθώς επίσης και πιο δίκαιη σύνδεση αυτών των 
ιδιοτήτων µε την προσφορά εργασίας και την οικονοµική ανάπτυξη. Με ακόµα πιο απλά 
λόγια, οι µελλοντικοί συνταξιούχοι καταλήγουν
αντανακλούν το ποσό των εισφορών τους στο ταµείο παρά να παίρνουν συντάξεις που 
αντανακλούν τις εισφορές των τότε ασφαλισµένων. Με αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχει και 
πιο δίκαιη κατανοµή κεφαλαίου µεταξύ των γενεών. Οι ασφαλισµένοι δεν χρειάζεται να 
χρηµατοδοτούν τις συντάξεις των σηµερινών συνταξιούχων, αλλά χρηµατοδοτούν τις 
µελλοντικές τους απολαβές.    

Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό των διανεµητικών σχεδίων σύνταξης είναι ότι είναι 
εκτεθειµένα σε διάφορες πηγές του πολιτικού ρίσκου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι 
περισσότερες κυβερνήσεις χρησιµοποιούν είτε εξολοκλήρου διανεµητική βάση είτε 
διανεµητι ή βάση σε συνδυα µό µε κεφαλαιοποίηση  Οπότε, το σχέ ιο σύνταξης είναι 
αποτέλεσµα τόσο των οικονοµικών όσο και των πολιτικών δεδοµένων του κράτους. Η 
κρατική ανάµειξη στο σχέδιο σύνταξης δηµιουργεί ανασφάλειες στους ασφαλισµένους για 
την οικονοµική του διαφάνεια. Οι ασφαλισµένοι δεν γνωρίζουν ακριβώς που επενδύονται 
οι εισφορές τους ή δεν έχουν δικαίωµα επιλογής σχεδίου µε διαφορετικές επενδυτικές 
πολιτικές. Από την άλλη όµως, οι παραµετρικές µεταρρυθµίσεις που µπορούν να γίνουν 
σε αυτό το σχέδιο (όπως η αύξηση της συντάξιµης ηλικίας, η αύξηση του ποσού 
εισφοράς στο ταµείο και άλλες) βοηθά στο να κάνει το σχέδιο πιο βιώσιµο και αειφόρο 
στη µακροχρόνια περίοδο. Επίσης το διανεµητικό µέρος ενός σχεδίου µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να επιτευχθεί κάθε πολιτικά επιθυµητή αναδιανοµή µεταξύ 
εισοδηµατικών και δηµογραφικών οµάδων.  

Η µερική ή πλήρης κεφαλαιοποίηση εξυπακούει περισσότερα διοικητικά και λειτουργικά 
έξοδα και έτσι ψηλότερο κόστος από τη διανεµητική βά
επένδυση και διαχείριση των αποθεµατικών για τις µελλοντικές αποδόσεις προς τους 
ασφαλισµένους. Επίσης, η κεφαλαιοποίηση επιβάλλει τη δηµιουργία κατάλληλου 
θεσµικού πλαισίου για τη χρηµατοοικονοµική αγορά και την ανταγωνιστικότητα των 
παικτών του χώρου αυτού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ; 

Οι διάφορες αναλογιστικές προτάσεις δεν περιέχουν όλες τις πτυχές της οικονοµικής 
θεωρίας. Ένα παράδειγµα είναι η αύξηση της συντάξιµης ηλικίας. Ο αναλογιστής 

 να καταναλώνει αργότερα περισσότερα; Είναι το ύψος 

µ
Αν βρίσκεται στο Α, τότε καταναλώνει λίγα 

                                   

εισηγείται ότι εάν η συντάξιµη ηλικία αυξηθεί από 63 έτη σε 65 έτη, τότε οι δαπάνες του 
Σχεδίου θα µειωθούν κατά 8% για ολόκληρη την προβλέψιµη περίοδο, δηλαδή από το 
1997 µέχρι το 2050, και επίσης θα µειωθεί το γενικό µέσο ασφάλιστρο (εισφορά σαν 
ποσοστό εισοδήµατος) από 12% σε 11% στο βασικό µέρος και από 8.5% σε 7.8% στο 
συµπληρωµατικό µέρος του Σχεδίου. Από αυτή του την πρόβλεψη όµως απουσιάζει η 
αλλαγή στη συµπεριφορά των ατόµων ως αντίδραση στην αλλαγή αυτή. Ένα πιθανό 
σενάριο είναι, οι εργαζόµενοι να προσπαθήσουν να επωφεληθούν από τις διάφορες 
ευκαιρίες που δίνει το σχέδιο για πρόωρη αφυπηρέτηση. Αυτό θα καταλήξει να αυξήσει 
τις δαπάνες του Σχεδίου παρά να τις µειώσει. Αυτό που δεν λαµβάνει υπόψη ο 
αναλογιστής είναι οι διάφορες προτιµήσεις του εργαζοµένου. Θέλει ο εργαζόµενος να 
εργάζεται τώρα περισσότερο και
της αποταµίευσης αρκετό ώστε να προσφέρει ικανοποιητικά ωφελήµατα για να 
δικαιολογήσει την αύξηση στη συντάξιµη ηλικία; Όλα αυτά τα ερωτήµατα µπορούν να 
απαντηθούν µέσω της οικονοµικής θεωρίας. Στην πιο κάτω παράγραφο περιγράφουµε 
τη συµπεριφορά του καταναλωτή για όλα τα αγαθά συµπεριλαµβανοµένου και της 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Ο κάθε καταναλωτής, στην καθηµερινή του ζωή, αναγκάζεται να αποφασίζει ποιο αγαθό 
να καταναλώνει περισσότερο από κάποιο άλλο αγαθό έχοντας ως κριτήριο τη 
µεγιστοποίηση της χρησιµότητας του. Η καµπύλη αδιαφορίας είναι η γραµµή που δείχνει 
όλους τους πιθανούς συνδυασµούς δύο προϊόντων µεταξύ των οποίων ο καταναλωτής 
αδιαφορεί, µιας και όλοι οι συνδυασµοί πάνω στη γραµµή του προσφέρουν την ίδια 
χρησιµότητα. Στην περίπτωση της κοινωνικής ασφάλισης, ο εργαζόµενος καλείται να 
διαλέξει µεταξύ της κατανάλωσης σήµερα µε την κατανάλωση αργότερα. Στο πιο κάτω 
διάγραµµα, ο εργαζό ενος µπορεί να βρίσκεται σε διάφορα σηµεία της γραµµής που 
εκπροσωπεί τον εισοδηµατικό περιορισµό. 
σήµερα για να έχει µεγαλύτερη σύνταξη. Από την άλλη, αν βρίσκεται στο Β τότε 
καταναλώνει πολλά σήµερα και παίρνει µικρή σύνταξη. Η γραµµή του εισοδηµατικού 
περιορισµού µπορεί να µετακινηθεί µε την αύξηση της συντάξιµης ηλικίας, αυξάνοντας 
έτσι τα εισοδήµατα του εργαζοµένου κατά την εργάσιµη και συντάξιµη περίοδο.  

A

BP2 

C2 

C2
1 

P1 

B1 B2

Γ

Ι1

Ι2

P3 

    C1  C1
1 

  C1 : κατανάλωση σήµερα  

   C2: κατανάλωση αργότερα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Χώρα συντάξιµη 
ηλικία 

Προβολή για 
αύξηση 
εργασίας 

Αλλαγή στο 
ποσό 

απολαβών 
ποσοστό 
εισφοράς 

Αυστραλία 
↑Γυναίκες 
61→65 
(1997) (2013) 

1997 
αύξηση στη 
σύνταξη για 
περαιτέρω 
υπηρεσία 

1997 
ποσό σύνταξης 
συνάρτηση του 
βιοτικού 
επιπέδου 

 

Αυστρία  
Περιορισµός για 
πρόωρη 
αφυπηρέτηση 

 
 

Βέλγιο 
↑Γυναίκες 
61→65 
(1997) (2009) 

1997 
↑εργάσιµης 
περιόδου για 

1996 
↓ανατίµησης 
των 

 

δικαίωµα συντελεστών πρόωρης 
αφυπηρέτησης υπολογισµού 

Τσεχία 
↑Άνδρες 
60→62 
↑Γυναίκες 
53-57→57-61 

 
Προσαρµογή µε 
βάση το βιοτικό 
επίπεδο 

Σκέψεις για 
αύξηση 

Φινλανδία ↑ 63→65 

1997 
↑ηλικία για 
πρόωρη 
αφυπηρέτηση 
↓ωφεληµάτων 
για πρόωρη 
αφυπηρέτηση 

1993-1996 
↓απολαβών, 
αλλαγή τρόπου 
ανατίµησης 

↑σταδιακά 
µέχρι το 2030 

Γερµανία 

1992-1996 1997  
↑Γυν ες 
60→65 
(2000) (2004) 
 

 
αίκ ↓π

αντικατάστασης 
οσοστό 

(70% →64%) 
σε 30 χρόνια 

Ελλάδα ↑Γυναίκες 
60→65 

Απολαβές σε 
αναλογία µε τις 
εισφορές 

1992 
Κατάργηση της 
ειδικής 
µεταχείρισης  
επιπλέον 
εισόδηµα 

1992

σε

 
Αύξηση της 
εισφοράς του 
κράτους σε 
10% στις 
αποδοχές 

Ιρλανδία   

Ποσοστό 
λαβών 

αυξάνεται 
συναρτήσει της
οικονο  
ανάπτυξης 

 

απο

 
µικής
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Ιταλία 
υέλικτο 

µα για Ναι Μείωση 
αβών

Ναι Ε
σύστη
γυναίκες  
57-65 

απολ  

Ιαπωνία 

1994 
↑Άνδρες 
↑Γυναίκες 
60
 

 
→65  

1994 
Ανατίµηση µε 
β  
εισ

1994 
Ποσοστό 
εισφοράς σε 
επ
ει

άση το καθαρό
όδηµα ιπλέον 

σόδηµα 

Πορτογαλία 
↑Γυν
62→65 

Νααίκες 

 
  

ι 

Ισπανία  
ηλικίας στο 65ο 

 

Επαναφορά 
της συντάξιµης

έτος

1997 
Σύνδεση 
ωφεληµάτων µε 

 

βάση τα χρόνια 
εισφοράς 

 

Σουηδία  

1999 
Αναλογιστική 
αύξηση τω
απολαβών 

ν 

1993 
↓απολαβών , 
µείωση της 
ανατίµησης 

1990 
ισαγωγή 
σφοράς 

στους 
εργοδότες 
1995

ε
ει

 
↑1% εισφοράς 

 εργαζοµένου
 

Ελβετία 
 

 

↑Γυναίκες 
62→64 
(1997) (2005) 

1997 
Κατάργηση 
ορισµένων 
ωφεληµάτων 

 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

 
60→65 
(2010) (2020) 

↑Γυναίκες

 

1986 
Ευέλικτη ηλικία 
αφυπηρέτησης
µέχρι 70 ετών 

 

 

1986 
Αλλαγή στη 
βάση 
υπολογισµού 
(χρήση όλων 

γάσιµων 

 

των ερ
χρόνων) 
 

 

Ηνωµένες 
Πολιτείες 

1983 
65→67 ↑

(2002) (2007) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ ΥΞΗΣ 
 

Χώρα
 στη 

βάση 
µατοδότησης

Π
ι
σχεδίων 
σύνταξης 

Άλ  

 

ΑΙ ΑΝΑΠΤ

 
Αλλαγή

χρη

ροβολή 
διωτικών λη Αλλαγή

Αυστραλία 
Πλήρες

µατ
 

Βελτίωση της 
επίβλεψης και 
νοµοθεσίας των 

τ ν 
δ ν 

 

 
οδότηχρη

για τα
σχέδια

ση 
ιδιωτικά 
 ιδιω

σχε
ικώ
ίω

Αυστρία   

Εναρµόνιση των 
σχε ν 
δηµ
υπα  
τους υς 

δίων τω
οσίων 
λλήλων µε
 υπόλοιπο

Τσεχία  

σφ
εργο
εθελ
σχέδια 

Σύγ
εισφ
των

Ει ορά 
δοτών σε 
οντικά 

κλιση των 
ορών όλων 
 σχεδίων 

Φινλανδία 
Σταδιακή 
εισα ων 
ιδιωτ
σχεδ

Εισα γή νέων 
επενδυτικών 
στρατηγικών 

 γωγή τ
ικών 
ίων 

γω

Γερµανία 

Νοµ
επαγ
σχέδ
ρα
ξη
ιωτ

σχεδ

Προσπάθεια για 
κατα οµή του 
βάρους 
(γήρανσης 
πληθυσµού) 
µεταξύ 
υντάξεων και 
σφορών 

 

οθεσία για  
γελµατικά 
ια, 
ιτέρω 
ση των 

Πε
αύ
ιδ ικών 

ίων σ
ει

ν

Ελλάδα   

Οµοιόµορφο 
ποσοστό 
εισφοράς και 
αντικατάστασης 
µεταξύ των 
διαφόρων 
σχεδίων 

Ιρλανδία 
Εισαγωγή 
πολύµορφου 
διανεµητικού 
συστήµατος 

Νοµοθεσία για 
κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων των 
επαγγελµατικών 
σχεδίων 

 

Ιταλία 
Συµπληρωµατικά 
κεφαλαιοποιητικά 
σχέδια 

Ναι 
Ισότητα µεταξύ 
ανδρών και 
γυναικών 

Ιαπωνία  Εισαγωγή  
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σχεδίων 
καθορισµένων 
εισφορών 

Πορτογαλία  Όχι επικρατών  

Σουηδία 
 

κεφαλαιοποίηση 
των

 

Αναµένεται 
αύξηση των 
ιδιωτικών 
σχεδίων 

Μερική

 εισφορών 

Ελβετία     

Ηνωµένο Βασίλειο 
αποχώρησης από 

ό σχέδιο 
 
 

Φο εις 

 

∆ικαίωµα 

το κρατικ
και συµµετοχή σε
κεφαλαιοποιητικό
σχέδιο 

ροευκολύνσ
για ιδιωτικά 
σχέδια και 
νοµοθετική 
κατοχύρωση 

Ηνωµένες Πολιτείες 

λύνσεις 
για 

γγελµατικά 
αι άλλα ιδιωτικά 
σχέδια 

 

Φοροευκο

επα
κ
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