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Editorial
Κώστας ∆ηµουλάς
Πρόεδρος ΔΣ ΕΕΚΠ

Τα τελευταία χρόνια, ως απόρροια της παρατεταµένης πιστωτικής και δηµοσιονοµικής κρίσης
και όχι µόνο, έχουν συντελεστεί τεκτονικού χαρακτήρα αλλαγές στην κοινωνική πολιτική που µε
τη σειρά τους µεταβάλουν το χαρακτήρα, τις κατευθύνσεις αλλά και τις επιπτώσεις των προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής.
Ένα από τα πιο παρατεταµένα προβλήµατα και ίσως «αδιέξοδα» που ανέκυψαν, στο επικρατούν, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, περιβάλλον συρρίκνωσης των κοινωνικών και εν γένει των
δηµόσιων δαπανών, είναι αυτό του ασφαλιστικού και ειδικότερα του «συνταξιοδοτικού ζητήµατος». Τα αυστηρά δηµοσιονοµικά πλαίσια της Ευρωζώνης, σε συνδυασµό µε τις βαθιές δηµογραφικές αλλαγές αλλά και την «εγκατάλειψη» του µοντέλου της πλήρους απασχόλησης στις
περισσότερες προηγµένες καπιταλιστικές κοινωνίες, προκάλεσαν µεγάλες περικοπές στις ασφαλιστικές παροχές και οδήγησαν στην αυστηροποίηση των κριτηρίων απόκτησης ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων χωρίς, προς το παρόν, να διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος.
Επιπλέον, οι περισσότερες κυβερνήσεις των τελευταίων ετών επιδίωξαν τη διαφοροποίηση
των βασικών παραµέτρων αλλά και των θεµελίων της ασφάλισης προς ένα περισσότερο κεφαλαιοποιητικό και ατοµικής απόδοσης σύστηµα. Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι προαναφερόµενες
δυστοκίες και αναδιατάξεις εµφανίζουν ακραία χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις τους δεν έχουν
ακόµα µελετηθεί σε βάθος.
Το παρόν τεύχος του περιοδικού «Κοινωνική Πολιτική» στοχεύει στην ανάδειξη των παραπάνω
µεταβολών µε το ειδικό αφιέρωµα πού περιλαµβάνεται σε αυτό και επιµελήθηκαν οι Μενέλαος Θεοδωρουλάκης και Βαγγέλης Κουµαριανός. Το αφιέρωµα επικεντρώνεται στις πρόσφατες εξελίξεις
στην κοινωνική ασφάλιση και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις τους και αποτελείται από τρία επιστηµονικά
άρθρα, που το καθένα φωτίζει ιδιαίτερες διαστάσεις του «συνταξιοδοτικού ζητήµατος» στην Ελλάδα.
Στο πρώτο και αρκετά εκτεταµένο άρθρο µε τίτλο «Ελαστικές µορφές απασχόλησης και οι
επιπτώσεις στο ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης», οι επιµελητές του αφιερώµατος Θεοδωρουλάκης και Κουµαριανός, αναλύουν τις επιδράσεις των ευέλικτων µορφών απασχόλησης
στη βιωσιµότητα αλλά και τις παροχές του συνταξιοδοτικού συστήµατος στην Ελλάδα, τεκµηριώνοντας τα επιχειρήµατά τους σε πρωτότυπα στοιχεία για την απασχόληση και την ασφάλιση που
τα συνδυάζουν ευρηµατικά µε αυτά των στατιστικών αρχών.
Στο δεύτερο άρθρο µε τίτλο, «∆ηµογραφία, οικονοµική κρίση και κοινωνική ασφάλιση» οι
Σάββας Ροµπόλης και Βασίλης Μπέτσης πραγµατεύονται το φλέγον ζήτηµα της δηµογραφικής
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γήρανσης, τους τρόπους που αυτό αξιοποιήθηκε από τους δανειστές του ελληνικού κράτους για
την επιβολή περικοπών και διαρθρωτικών αλλαγών στο συνταξιοδοτικό σύστηµα και τα αδιέξοδα που δηµιουργήθηκαν αναφορικά µε τη βιωσιµότητα του. Παράλληλα εξετάζοντας, επισταµένα, τα διάφορα σενάρια δηµογραφικών και οικονοµικών προβολών, διατυπώνουν εναλλακτικές
προτάσεις για τη διασφάλιση των συντάξεων χωρίς περαιτέρω µειώσεις.
Στο τρίτο και τελευταίο άρθρο του αφιερώµατος έχει ως τίτλο «IORP II: Οι αλλαγές που
επιφέρει στη λειτουργία των φορέων επαγγελµατικής ασφάλισης και η σηµασία της για την εξέλιξη του θεσµού στην Ελλάδα» και επικεντρώνεται στο ζήτηµα της εποπτείας της επαγγελµατικής
ασφάλισης. Πιο συγκεκριµένα, η συγγραφέας του Ολυµπία Μαυροκώστα, αναλύει τους νέους
κανόνες εποπτείας και εµπλοκής των µελών και δικαιούχων, µέχρι και το πεδίο της διαχείρισης
κινδύνων, αναδεικνύοντας την προοπτική για σηµαντικές εξελίξεις στο δυναµικό πυλώνα της
επαγγελµατικής ασφάλισης.
Συµπληρωµατικά προς το αφιέρωµα στην Κοινωνική Ασφάλιση, στο παρόν τεύχος, περιλαµβάνονται δύο ακόµα επιστηµονικές εργασίες που θίγουν επίκαιρα και άκρως ενδιαφέροντα
θέµατα για την κοινωνική πολιτική στον 21ο αιώνα.
Το άρθρο του Βλάσση Μισσού µε τίτλο «∆ίχτυ προστασίας: Η πολιτική οικονοµία της εισοδηµατικής φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης» εξετάζει το γενικότερο δηµοσιονοµικό σκεπτικό λειτουργίας του νέου υποτιµηµένου µηχανισµού επιδοµατικής πολιτικής που επιβλήθηκε στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και εσωτερικής υποτίµησης στην Ελλάδα, καθώς και το ρόλο
του στη διαχείριση της εισοδηµατικής φτώχειας. Παράλληλα, προτείνει έναν διαφοροποιηµένο,
από τους επικρατούντες, δείκτη αποτύπωσης του ποσοστού φτώχειας, ώστε να παρακαµφθούν οι
αδυναµίες που χαρακτηρίζουν τη συµβατική εκδοχή του.
Τέλος, το άρθρο της Αικατερίνης Ντάφλου µε τίτλο «Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και έφηβοι µαθητές : χρήση και αντιλήψεις» επικεντρώνεται στη µελέτη της χρήσης των
τεχνολογιών κινητών τηλεφώνων, στον επικοινωνιακό προβληµατισµό και στη διαδικασία µάθησης µε τη χρήση των µέσων πληροφορικής και επικοινωνιών.
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Ελαστικές μορφές απασχόλησης και οι επιπτώσεις στο
ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
Θεοδωρουλάκης Μενέλαος
Δρ. Κοινωνικής πολιτικής

Κουµαριανός Βαγγέλης
Δρ. Νομικής

Περίληψη
Μια δεκαετία µετά την επίσηµη εµφάνιση της δηµοσιονοµικής κρίσης η προσαρµογή της αγοράς
εργασίας αλλά και η προσαρµογή του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης στην πολιτική της εσωτερικής υποτίµησης έχουν καταγραφεί διεξοδικά. Με εκκίνηση την παραδοχή ότι τα
διανεµητικά Συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης εµφανίζουν µεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση
µε την κρίση της αγοράς εργασίας, το παρόν άρθρο επιχειρεί να εντοπίσει την αλληλεπίδραση
µεταξύ των δύο κρίσεων και ειδικότερα τις πολυσήµαντες επιπτώσεις της διεύρυνσης των ελαστικών µορφών απασχόλησης στο ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Εντοπίζεται το εύρος
της ενίσχυσης των ΕΜΑ αλλά και το αποτύπωµα της εξέλιξης αυτής στα έσοδα του συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης, όπως και στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων σε
ΕΜΑ. H ανωτέρω προβληµατική αναλύεται αξιοποιώντας µία ανεπαρκώς αξιοποιηµένη βάση
δεδοµένων, αυτή των Μηνιαίων Στοιχείων Απασχόλησης του ΕΦΚΑ. Έχοντας αποτιµήσει την
επενέργεια της ανάπτυξης των ελαστικών µορφών εργασίας στην κοινωνική ασφάλιση, θα αναφερθούµε σε ορισµένες σηµαντικές µορφές προσαρµογής του ελληνικού ΣΚΑ στην εξάπλωση
του νέου εργασιακού µοντέλου και τα περιορισµένα τους αποτελέσµατα.

Abstract
A decade after the appearance of the fiscal crisis, the adaptation of the labor market as well as
the adaptation of the greek social insurance system to the policy of internal devaluation have
been thoroughly examined. Accepting that PAYG social insurance schemes are highly sensitive
to labor market crises, the present article tries to examine the interconnection between the two
crises, and specifically the multidimensional repercussions of the expansion of flexible forms of
Κοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019 • 7

employment on the greek social insurance system. By measuring the extent of the expansion of
flexible forms of employment, we evaluate the impact on the social insurance resources and on
the social insurance rights of employers. This subject is analyzed examining an insufficiently
using the monthly data of EFKA. After evaluating the impact of flexible forms of employment
on the resources of the social insurance system, we mention the important forms of adaptation
of the greek social insurance system to the expansion of flexible forms of employment and their
limited results.

Εισαγωγή
Η ευελιξία στην αγορά εργασίας και η δυσµενής επίπτωση στην κοινωνική ασφάλιση δεν είναι
πρωτοφανή φαινόµενα στη χώρα µας. Παρότι όµως προϋπήρχαν της εκδήλωσης της δηµοσιονοµικής κρίσης του 2009, η συγκυρία της κρίσης όξυνε καθοριστικά την εξάπλωση και την
κανονικοποίηση των ευέλικτων µορφών εργασίας. Η ίδια εξέλιξη επέδρασε διαλυτικά στην οικονοµική βιωσιµότητα του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και στην υποβάθµιση
της επάρκειας βασικών δικαιωµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης οδηγείται σε µία διαρκή φάση δοµικών µεταρρυθµίσεων που µία δεκαετία µετά δεν
έχουν ολοκληρωθεί. Μία σειρά διαρθρωτικών, οργανωτικών, παραµετρικών και δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων σε όλους τους κλάδους ασφάλισης είναι ακόµα εν εξελίξει σε συγκεκριµένη
κατεύθυνση. Οι συνολικές παρεµβάσεις µεµονωµένες και συνδυαστικά επηρεάζουν άµεσα και
έµµεσα την άτυπη, ευέλικτη, επισφαλή εργασία και το είδος, την έκταση και το βαθµό κάλυψης
των «κινδύνων». Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, θα αναφερθούµε σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις οι οποίες από τον σχεδιασµό και την υλοποίησή τους στοχεύουν άµεσα σε µια λογική
προσαρµογής στις ευέλικτες και επισφαλείς µορφές απασχόλησης.
Μια δεκαετία µετά την επίσηµη εµφάνιση της δηµοσιονοµικής κρίσης η προσαρµογή της
αγοράς εργασίας αλλά και η προσαρµογή του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης
στην πολιτική της εσωτερικής υποτίµησης έχουν καταγραφεί µε συστηµατικό τρόπο (Ροµπόλης,
2016, Κουζής 2016). Με εκκίνηση την παραδοχή ότι τα διανεµητικά Συστήµατα Κοινωνικής
Ασφάλισης εµφανίζουν µεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση µε την κρίση της αγοράς εργασίας, το
παρόν άρθρο επιχειρεί να εντοπίσει την αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο κρίσεων και ειδικότερα τις πολυσήµαντες επιπτώσεις της διεύρυνσης των ελαστικών µορφών απασχόλησης (εφεξής
ΕΜΑ) στο ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Επιχειρούµε να αξιολογήσουµε την τάση
εγκαθίδρυσης των ΕΜΑ στην ελληνική αγορά εργασίας και συγκεκριµένα, προσπαθούµε να
εντοπίσουµε το εύρος της ενίσχυσης των ΕΜΑ αλλά και το αποτύπωµα της εξέλιξης αυτής στα
έσοδα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης (εφεξής ΣΚΑ), όπως και στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων σε ΕΜΑ. Παράλληλα, εξετάζεται η εξέλιξη της σταδιακής
προσαρµογής του ελληνικού ΣΚΑ στη νέα κανονικότητα της κρίσης της αγοράς εργασίας, δηλαδή την προσπάθεια ανάπτυξης µηχανισµών κοινωνικής προστασίας των εργαζόµενων σε ΕΜΑ.
Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου θα αναλύσουµε την ανωτέρω προβληµατική αξιοποιώντας
µία ανεπαρκώς αξιοποιηµένη βάση δεδοµένων, αυτή των Μηνιαίων Στοιχείων Απασχόλησης
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του ΕΦΚΑ. Με την άντληση στοιχείων από τα Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης, εξάγονται συµπεράσµατα ενδιάφεροντος για την εξέλιξη των ΕΜΑ στην ελληνική αγορά εργασίας και την
επίδρασή τους στα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης. Παράλληλα, προκύπτει µια σηµαντική
αδυναµία αντιστοίχισης των δεδοµένων αυτών µε βάσεις δεδοµένων όπως η ΕΡΓΑΝΗ.
Στη συνέχεια, έχοντας αποτιµήσει την επενέργεια της ανάπτυξης των ελαστικών µορφών εργασίας στην κοινωνική ασφάλιση, θα αναφερθούµε συνοπτικά σε ορισµένες σηµαντικές µορφές
προσαρµογής του ελληνικού ΣΚΑ στην εξάπλωση του νέου εργασιακού µοντέλου και τα περιορισµένα τους αποτελέσµατα.

1. Η εµφάνιση ελαστικών µορφών απασχόλησης στην Ελλάδα
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι εργασιακές σχέσεις ενώνονταν γύρω από έναν τύπο
εργασίας που οικοδοµήθηκε στο φορντιστικό µοντέλο παραγωγής: τη µισθωτή εργασία. Η κοινωνική νοµοθεσία για το ωράριο εργασίας, η προστασία των θέσεων εργασίας και το ποσοστό
των κοινωνικών παροχών προοδευτικά καθιέρωσε και σταθεροποίησε αυτή τη µορφή εργασίας.
Η µισθωτή εργασία ως τυπική µορφή εργασίας είναι χαρακτηριστική γιατί ανταποκρίνεται σε
µία ιεραρχική δοµή µε έναν µόνο εργοδότη (εξαρτηµένη σχέση) είναι µακράς διάρκειας (που
επιτρέπει την εξέλιξη του εργαζόµενου εντός της επιχείρησης) και είναι αδιαχώριστη (το βασικό
εισόδηµα του εργαζόµενου προέρχεται από µία πλήρη απασχόληση).
Η τυπική απασχόληση µπορεί να εννοιολογηθεί από τα 3 βασικά χαρακτηριστικά της (Greiner,
1999, σελ. 46):
• Εξαρτώµενη εργασία, υπό το διευθυντικό δικαίωµα ενός εργοδότη
• Πλήρης και
• αορίστου διάρκειας.
Ως ΕΜΑ χαρακτηρίζονται εκείνες οι µορφές απασχόλησης που αποκλίνουν από ένα ή και τα
3 χαρακτηριστικά της τυπικής απασχόλησης. Οι ΕΜΑ που περιλαµβάνουν δανειζόµενη εργασία,
εργασία εξ αποστάσεως, εργασία ως σύµβαση έργου χαρακτηρίζονται ως «αντισυµβατικές εργασιακές σχέσεις, σχήµατα, τόποι εργασίας» (Eurofound 2015). Η έννοια της εργασιακής ευελιξίας αναφέρεται στη δυνατότητα προσαρµογής των εργαζόµενων στις διακυµάνσεις της ζήτησης.
Ευέλικτος εργαζόµενος είναι αυτός που δεν εργάζεται µε τυπικά, δηλαδή πλήρη και σταθερά
ωράρια ή επ’ αόριστον, αλλά αυτός που εργάζεται για περιορισµένο διάστηµα (όπως προσωρινή
απασχόληση) ή κατά τις συγκεκριµένες ώρες/µέρες που τον χρειάζεται ο εργοδότης, και που πληρώνεται ανάλογα (Γαβρόγλου 2013). Η έννοια της εργασιακής επισφάλειας αναφέρεται στην
αυξηµένη ανασφάλεια του εργαζοµένου που προκύπτει από την αβεβαιότητα της θέσης εργασίας, ή/και στον κίνδυνο αδυναµίας επιβίωσης που απορρέει από τις χαµηλές αποδοχές (Barbier
2011, Evans and Gibb 2009, Kalleberg 2009, Thornley, Jefferys and Appay 2010).

1.1 Η έννοια των ελαστικών µορφών απασχόλησης
Από τα τέλη του 1970 γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτό ότι οι υφιστάµενες οικονοµικές, εργαΚοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019 • 9

σιακές και κοινωνικές πολιτικές αδυνατούν να λύσουν το πρόβληµα της ανεργίας, και κερδίζει
έδαφος η αντίληψη ότι η υπερβολική ρύθµιση µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ποσοτικές προσαρµογές του εργατικού δυναµικού και τη µείωση της ανεργίας. Έκτοτε, διστακτικά στην αρχή,
συστηµατικά στην πορεία, οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη υιοθετούν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο
βαθµό πολιτικές απορρύθµισης ή ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας. Οι επιλογές αυτές κυρίως συνίστανται σε (Greiner, 1999, σελ. 45):
• ενθάρρυνση µιας πιο ευέλικτης παραγωγής
• περιορισµό ή κατάργηση των ρυθµίσεων που θα µπορούσαν να διακινδυνεύσουν τις ποσοτικές προσαρµογές του ανθρώπινου δυναµικού (νοµοθεσία προσλήψεων και απολύσεων)
• χαλάρωση της εργατικής νοµοθεσίας αναφορικά µε τη χρήση συγκεκριµένων τύπων συµβάσεων εργασίας (ορισµένου χρόνου, τηλεργασία, εργασία στο σπίτι, εποχιακή εργασία, µε το
κοµµάτι/ on call)
Με την κρίση του 1970 σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονοµικό επίπεδο (αύξηση µαζικής ανεργίας, παγκοσµιοποίηση του εµπορίου, ανασφάλεια, αναβάθµιση του τριτογενή τοµέα), στο τεχνολογικό επίπεδο (νέες τεχνολογίες και τεχνολογίες επικοινωνίας), στο κοινωνιολογικό επίπεδο
(εξατοµίκευση και αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας) (Courbier, Parttime work in Europe: Challenges and outlook, σελ. 125 επ.). Οι εθνικές οικονοµίες και οι αντίστοιχες αγορές εργασίας πρέπει να είναι οι ίδιες ευέλικτες για να επιβιώσουν στην παγκόσµια
αγορά. Ο ΟΟΣΑ (OECD, Jobs Study, 1994) ενθαρρύνει την ενίσχυση αντίστοιχων πρακτικών
από τις κυβερνήσεις ή τουλάχιστον την άρση όποιων εµποδίων σε πρακτικές ευελιξίας. Οι αγορές εργασίας στην ΕΕ άλλαξαν δραµατικά τα τελευταία 30 χρόνια γεγονός που υποσκάπτει ριζικά
τη δυνατότητα των ΣΚΑ να παρέχουν προσωπική προστασία κατά τη διάρκεια του συνόλου του
βίου (Walker, Goodwin and Cornwell, 1999, σελ. 6).
Παρατηρείται εποµένως στην Ευρώπη µία αντίθετη τάση, αυτή της ανάδυσης νέων προτύπων
εργασίας, ιδίως µη εξαρτηµένων µορφών εργασίας, µικρής διάρκειας, δουλειές µερικής απασχόλησης και µε πολλούς εργοδότες (agency work). Αυτή η τάση στοχεύει στην ανάπτυξη µεγαλύτερης ευελιξίας κατά τη χρήση του εργατικού δυναµικού και στη µείωση του κόστους εργασίας.
Η δια βίου ασφαλής εργασία αντικαθίσταται από ένα περιστασιακό και κατακερµατισµένο εργασιακό βίο και επιµέρους είδη εργασίας από τα οποία τα άτοµα και οι οικογένειας επιδιώκουν να
διασφαλίσουν ένα εισόδηµα.
Μπορεί κανείς να συστηµατοποιήσει σε κατηγορίες τις διαφορετικές διαστάσεις της εργασιακής ευελιξίας, καταλήγοντας σε 4 βασικές πτυχές του φαινοµένου:
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Ποσοτική ευελιξία

Ευελιξία των εργοδοτών να διαφοροποιούν τον αριθµό των εργαζόµενων και των υπεργολάβων. Υπονοείται η χρήση συµβολαίων ορισµένου χρόνου και άλλες µορφές προσωρινής
απασχόλησης αλλά και η διάθεση να καταστεί περιττή η χρήση µόνιµων εργαζοµένων.
Ευελιξία ωραρίου
Προσαρµόζοντας τις ώρες εργασίας µε χρήση υπερωριών ή χρήση µερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, οι εργοδότες µπορούν να αντιµετωπίσουν αλλαγές στη ζήτηση χωρίς να
αυξάνουν τον αριθµό των εργαζοµένων.
Μισθολογική ευελιξία Η εκ περιτροπής εργασία, η προσωρινή εργασία, οι υπερωρίες, τα µπόνους και η µερική
απασχόληση είναι πρακτικές των εργοδοτών που συµµετέχουν στην αστάθεια των χρηµατικών ροών προς τους εργαζοµένους και τους εργοδότες τους. Αυτές οι διακυµάνσεις δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα διαχείρισης των οικογενειακών προϋπολογισµών.
Λειτουργική ευελιξία Πρόκειται για ευελιξία στην εσωτερική οργάνωση και διαχείριση των επιχειρήσεων. Συνίσταται στην απλοποίηση της διαχειριστικής δοµής, την εµπλοκή εργαζοµένων στην απόφαση
για διαχειριστικά θέµατα, εισαγωγή πρακτικών εργασίας σε οµάδες και στην εισαγωγή
µεθόδων εναλλαγής καθηκόντων.
Πηγή: Walker, Goddwin, Cornell, 1999, σελ. 27-29, Προσαρµογή Θεοδωρουλάκης, Κουµαριανός

1.2 Η εξέλιξη των ευέλικτων µορφών απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ΕΜΑ διαφοροποιούνται σηµαντικά από την τυπική µορφή
απασχόλησης (εργασία πλήρους ωραρίου εβδοµαδιαία µε αµειβόµενη σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου) ως προς τα χαρακτηριστικά τους τόσο σε σχέση µε τα εργασιακά δικαιώµατα όσο και σε σχέση µε το επίπεδο παρεχόµενης κοινωνικής προστασίας αλλά και το επίπεδο
εισοδήµατος. ∆ιαφοροποιήσεις που ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, µε την απορρύθµιση των
εργασιακών σχέσεων, την συρρίκνωση της απασχόλησης, τον περιορισµό των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων και την κατακρήµνιση των αµοιβών διευρύνθηκαν σε όλα τα επίπεδα.
Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα ενότητα διερευνούνται ποσοτικά αυτές οι διαφοροποιήσεις και
καταγράφεται η παρούσα κατάσταση.
Ειδικότερα σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα σχετικά ποσοτικά δεδοµένα για τις ΕΜΑ όπως αυτά αποτυπώνονται στα δεδοµένα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της
Εθνικής Στατιστικής Αρχής, στα δεδοµένα των Μηνιαίων Στατιστικών ∆ελτίων Απασχόλησης
του ΕΦΚΑ (από 1-1-2017) και του πρώην ΙΚΑ (από 1-1-2002 έως 31-12-2016) και στα δεδοµένα του συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ στο πλαίσιο της προσπάθειας να γίνει εφικτός ο εντοπισµός των
διαχρονικών διαφοροποιήσεων των βασικών χαρακτηριστικών τους, κάτι που θα επιτρέψει την
καλύτερη ανάλυση της παρούσας κατάστασης και των επιπτώσεων στο κοινωνικοασφαλιστικό
σύστηµα για την περίοδο 1991-20181.
Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της Εθνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) δεν καταγράφεται αυτόνοµα η τυπική απασχόληση (µισθωτή,
πλήρης και µόνιµη απασχόληση) στην Ελλάδα. Καταγράφονται όµως διακριτά όλες οι ΕΜΑ:
αυτοαπασχόληση, µερική απασχόληση, προσωρινή απασχόληση και απασχόληση ως βοηθός
σε οικογενειακή επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, µέσα από τον συνδυασµό των δεδοµένων των
1. Στο κείµενο που ακολουθεί γίνεται παρουσίαση και αναφορά των δεδοµένων για τα έτη 1991, 2001,2009, 2018. Το
2009 επιλέχθηκε ως έτος αναφοράς παρόλο που δεν συµπληρώνεται σε αυτό η δεκαετία λόγω του γεγονότος ότι είναι
το έτος έναρξης της κρίσης και θα µας επιτρέψει τον σχολιασµό της επίδρασης της κρίσης. Το έτος 2018 επιλέχθηκε
ως το πιο πρόσφατο έτος µε διαθέσιµα στοιχεία.
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διαφορετικών πηγών που αναφέρθηκαν εξάγονται πιο εστιασµένα συµπεράσµατα για την άτυπη
απασχόληση και ειδικά για την µερική απασχόληση των µισθωτών.
Ο συνδυασµός των διαφορετικών πηγών δεδοµένων επιτρέπει τον συσχετισµό των δεδοµένων και την εξαγωγή πιο τεκµηριωµένων συµπερασµάτων που συµβάλουν στο να αναδειχτούν,
εκτός των άλλων, και διάφορα µεθοδολογικά ζητήµατα. Για παράδειγµα, η ΕΛΣΤΑΤ περιλαµβάνει, σύµφωνα µε την µεθοδολογία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού, τους αυτοαπασχολούµενους και τους απασχολούµενους ως βοηθοί σε οικογενειακές επιχειρήσεις στην κατηγορία
µερική απασχόληση βάσει των απαντήσεων στο ερώτηµα πόσες ώρες εργάζονται, παρόλο που
δεν έχουν τυπικά µερική ή πλήρη απασχόληση τους αφού δεν έχουν συµβατικό ωράριο εργασίας. Σε αυτό το ζήτηµα τα δεδοµένα των µηνιαίων δελτίων απασχόλησης του ΕΦΚΑ συµβάλουν
καθοριστικά ώστε να προσεγγίσουµε το πραγµατικό µέγεθος της µερικής απασχόλησης2.
Σε συνέχεια των παραπάνω επισηµάνσεων στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται αρχικά τα
δεδοµένα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού και εν συνεχεία τα κοινωνικοασφαλιστικά δεδοµένα και τα δεδοµένα της ΕΡΓΑΝΗΣ.
Αναλυτικά, η µισθωτή εργασία µε κάθε µορφή της (µόνιµη- ορισµένου χρόνου/προσωρινή,
πλήρης – µερική, στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα) εκτιµάται σε 2,54 εκατ. άτοµα το 2018
και παρουσιάζει την υπό διερεύνηση περίοδο (1991-2018) συνολική αύξηση κατά 615,8 χιλιάδες άτοµα ή 31,9% παρά την συρρίκνωση της την περίοδο της κρίσης 2009-2018 (Πίνακας 1)
που καταγράφει µια µείωση 402,8 χιλιάδων ατόµων ή 13,6%. Η αύξηση των µισθωτών στην
προ κρίση περίοδο 1991-2009 ξεπερνούσε το 1 εκατοµµύριο άτοµα ή το 52,8%. Ταυτόχρονα η
µισθωτή εργασία ως αναλογία στην συνολική απασχόληση αυξάνεται σταθερά όλη την περίοδο
από 53,1% το 1991 σε 66,5% το 2018, έναντι 85.6% σε επίπεδο ΕΕ28 το 20183. Το γεγονός αυτό
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τόσο για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα όσο και ευρύτερα για τον
χώρο της απασχόλησης εν γένει γιατί την υπό µελέτη περίοδο 1991-2018 παρά την παράλληλη
αύξηση της µερικής απασχόλησης η αύξηση της µισθωτής απασχόλησης αφορά σε µεγάλο βαθµό θέσεις πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης και σύµφωνα µε τα κοινωνικοασφαλιστικά δεδοµένα που θα παρουσιαστούν στην συνέχεια βρίσκεται στα επίπεδα του 2009.

2. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού καταγράφει αναλυτικά τα ποσοστά της προσωρινής
– ορισµένου χρόνου και µερικής απασχόλησης και µέσω των ωρών εργασίας ανά εβδοµάδα µπορεί να αποτυπώνει
και µέρος της εκ περιτροπής εργασίας όµως δεν έχει επικαιροποιηθεί η µεθοδολογία της και δεν έχει δεδοµένα αυτόνοµα δεδοµένα για την εκ περιτροπής απασχόληση που από το 2011 καταγράφει σύµφωνα µε την ΕΡΓΑΝΗ σηµαντική διεύρυνση και που σήµερα ξεπερνά το 12% των νέων συµβάσεων εργασίας.
3. Eurostat, LSF database: Employment by sex, age and professional status
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Πίνακας 1: Απόλυτοι αριθµοί απασχολούµενων ανά τύπο απασχόλησης και ποσοστά
πλήρους, µερικής, µόνιµης, προσωρινής απασχόλησης (1991, 2001,2009, 2018)
ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΎΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΑΤΟΜΑ
∆ιαφορά
∆ιαφορά
∆ιαφορά
ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1991
2001
2009
2018
1991-2001 2001-2009 2009- 2018
3.632,4
4.202,1
4.556,0
3.828,0
ΣΥΝΟΛΟ
569,70
353,90
-728,00
Μισθωτή εργασία
1.930,4
2.539,9
2.949,0
2.546,2
609,50
409,10
-402,80
1.278,5
1.314,7
1.340,9
1.141,7
Αυτοαπασχόληση
36,20
26,20
-199,20
Απασχόληση ως βοηθοί
423,5
347,5
266,1
140,1
-76,00
-81,40
-126,00
σε οικογεν. επιχείρηση
Πλήρης
3.492,8
4.033,7
4.277,1
3.475,5
540,90
243,40
-801,60
Μερική
139,6
168,5
278,9
352,5
28,90
110,40
73,60
Μόνιµη
1.646,4
2.205,7
2.586,4
2.258,8
559,30
380,70
-327,60
Ορισµένου χρόνου284,1
334,3
362,5
287,4
569,70
353,90
-728,00
Προσωρινή
ΑΝΑΛΟΓΙΑ (%) ΕΥΈΛΙΚΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τύπος άτυπης µορφής
∆ιαφορά
∆ιαφορά
∆ιαφορά
1991
2001
2009
2018
απασχόλησης
1991-2001 2001-2009 2009-018
Μερική
3,84%
4,01%
6,12%
9,21%
0,17
2,11
3,9
Ορισµένου χρόνουΠροσωρινή
7,82%
7,96%
7,96%
7,51%
0,14
0
-0,45
Αυτοαπασχοληση
35,20%
31,29%
29,43%
29,82%
-3,91
-1,86
0,39
Απασχόληση ως βοηθοί
σε οικογεν. επιχείρηση
11,66%
8,27%
5,84%
3,66%
-3,39
-2,43
-2,18
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, επεξεργασία συγγραφέων

Η εξέλιξη του µεγέθους της µισθωτής απασχόλησης που παρατηρήθηκε συµπαρέσυρε και
τον αριθµό των προσωρινώς απασχολούµενων όρισµένου χρόνου. Ο αριθµός των προσωρινώς
απασχολούµενων αυξάνεται από 284,1 χιλιάδες άτοµα το 1991 σε 362,5 χιλιάδες άτοµα το 2009
και µειώνεται στην συνέχεια σε 287,4 χιλιάδες άτοµα το 2018. Ενώ τα ποσοστά για τους προσωρινώς απασχολούµενους ως αναλογία στο σύνολο της απασχόλησης κυµαίνονται σχεδόν όλη
την περίοδο από το 1991 έως το 2018 γύρω στο 8% της συνολικής απασχόλησης, 7,6% το 2018
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ28 είναι 12% το 20184. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η
αναλογία των προσωρινώς απασχολούµενων σε σχέση µε το σύνολο των µισθωτών παρουσιάζει διαφορετική εξέλιξη. Συγκεκριµένα, µειώνεται από το 14,7% της µισθωτής απασχόλησης το
1991, σε 13% το 2001 και σε 11% το 2018.
Παράλληλα µε την µισθωτή απασχόληση αύξουσα εξέλιξη, µε διακυµάνσεις όµως ανά έτος,
παρουσιάζουν ως προς τον αριθµό των απασχολούµενων ατόµων και οι αυτοαπασχολούµενοι
από το 1991 έως το 2009 οπότε και αρχίζουν µια φθίνουσα πορεία. Συγκεκριµένα, ο συνολικός αριθµός των αυτοαπασχολούµενων, που κατηγοριοποιούνται σε αυτοαπασχολούµενους µε
ή χωρίς προσωπικό, αυξάνεται από 1.278,5 χιλιάδες άτοµα το 1991 σε 1.340,9 χιλιάδες άτοµα
το 2009 και µειώνεται στην συνέχεια σε 1.141,7 χιλιάδες άτοµα το 2018. Χωρίς όµως να είναι
4. Eurostat, LSF database: Part-time employment and temporary contracts - annual data
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αντίστοιχη η εξέλιξη τους ως αναλογία της συνολικής απασχόλησης. Τα ποσοστά για τους αυτοαπασχολούµενους µειώνονται από το 1991 έως και το 2009 και στην συνέχεια αυξάνονται
ελαφρά λόγω της ταχύτερης συρρίκνωσης της συνολικής απασχόλησης. Ειδικότερα, οι αυτοαπασχολούµενοι µειώνονται από 35,2% της συνολικής απασχόλησης το 1991 σε 29,4% το 2009 και
αυξάνονται ελάχιστα στην συνέχεια σε 29,8% το 2018, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο
ΕΕ28 είναι 13.5% το 20185.
Ειδικά για τους αυτοαπασχολούµενους πρέπει να υπογραµµιστεί ότι την περίοδο 1991-2009
οι δύο διαφορετικές κατηγορίες αυτοαπασχολούµενων (µε ή χωρίς προσωπικό) είχαν διαφορετική εξέλιξη: οι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό µειώνονταν ενώ οι αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό που αυξάνονταν την περίοδο 1991-2009 ενώ στην συνέχεια την περίοδο
2010-2018, λόγω κρίσης, µειώνονται και οι δύο κατηγορίες έως το 2015 και στην συνέχεια
παρουσιάζουν µια ελαφριά ανάκαµψη οι αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό ενώ συνεχίζουν
να µειώνονται οι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό. Συγκεκριµένα, οι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό µειώνονταν µε µικρές διακυµάνσεις όλη την περίοδο (από 1.049 χιλιάδες
άτοµα το 1991 σε 964 χιλιάδες άτοµα το 2009) ενώ την ίδια περίοδο οι αυτοαπασχολούµενοι
µε προσωπικό αυξάνονταν µε διακυµάνσεις ως το 2009 (από 229,4 χιλιάδες άτοµα το 1991 σε
376,9 χιλιάδες άτοµα το 2009). Στη συνέχεια και έως το 2015 µειώνονται και οι δύο κατηγορίες
(οι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό σε 855,9 και 2 οι αυτοαπασχολούµενοι µε προσωπικό σε48,4 χιλιάδες άτοµα) για να αυξηθούν ενώ έπειτα έως το 2018 οι αυτοαπασχολούµενοι µε
προσωπικό (σε 291,6 χιλιάδες άτοµα) και να µειωθούν οι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό (σε 850 χιλιάδες άτοµα)6.
Εστιάζοντας τώρα στην απασχόληση ατόµων ως βοηθών σε οικογενειακή επιχείρηση, αυτή η
κατηγορία παρουσιάζει µια συνεχώς φθίνουσα πορεία αντίστοιχη αυτής των αυτοαπασχολούµενων
χωρίς προσωπικό όλη την περίοδο 1991-2018 λόγω του γεγονότος ότι οι αυτοαπασχολούµενοι
χωρίς προσωπικό συνήθως είχαν ατοµικές επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπονταν και επιτρέπεται
ακόµα η απασχόληση ατόµων µε συγγένεια πρώτου βαθµού, ενώ στις επιχειρήσεις µε νοµική µορφή κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται (Κ. Λαναράς, 2019). Συγκεκριµένα οι απασχολούµενοι ως βοηθοί
σε οικογενειακή επιχείρηση από 423,5 χιλιάδες άτοµα το 1991 µειώνονται σε 140,1 χιλιάδες άτοµα
(-67%) το 2018. Οι αριθµοί αυτοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί γιατί το 1991 οι απασχολούµενοι ως
βοηθοί σε οικογενειακή επιχείρηση αντιστοιχούσαν στο 11,6% της συνολικής απασχόλησης έναντι
µόλις 3,66% το 2018, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ28 ήταν το 2018 µόλις.0,85%7. Παλαιότερα οι αριθµοί τους ήταν κατά πολύ µεγαλύτεροι, ενδεικτικά το 1981 αντιστοιχούσαν στο 14%
της συνολικής απασχόλησης (493 χιλιάδες άτοµα σε συνολική απασχόληση 3,5 εκατ. ατόµων). Γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό σε ότι αφορά τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα αυτών των ατόµων
αφού καλυπτόντουσαν έµµεσα και όχι άµεσα από το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα και δεν είχαν
δικαίωµα για παροχές σε χρήµα και για συνταξιοδότηση.
Επικεντρώνοντας ακόλουθα στην µερική απασχόληση, οι µερικώς απασχολούµενοι, είτε µισθωτοί, είτε αυτοαπασχολούµενοι, είτε απασχολούµενοι ως βοηθοί σε οικογενειακές επιχειρή5. Eurostat, LSF database: Employment by sex, age and professional status
6. Πρέπει να επισηµανθεί ότι από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν µπορούν να προκύψουν συµπεράσµατα για την ψευδοαυτοαπασχόληση, τα σχετικά δεδοµένα παρουσιάζονται παρακάτω.
7. Eurostat, LSF database: Employment by sex, age and professional status
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σεις, καταγράφουν µια αύξουσα εξέλιξη από το 1991 έως το 2018 της τάξης του 252% (352,5
χιλιάδες άτοµα το 2018 έναντι 139,6 χιλιάδες άτοµα το 1991), ενώ είναι διπλάσιοι και σε σχέση
µε το 2001 που ήταν 168,5 χιλιάδες άτοµα. Αντίστοιχα υπερδιπλάσιοι είναι οι µερικώς απασχολούµενοι και ως αναλογία της συνολικής απασχόλησης και συγκεκριµένα εκτιµήθηκαν στο 9,2%
το 2018 αυξηµένο από 3,84% το 1991 σε 4,01% το 2001 (Πίνακας 1). Το αντίστοιχο ποσοστό
της µερικής απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης (ηλικιών 15-64)σε επίπεδο ΕΕ28 ήταν
υπερδιπλάσιο 19,2% το 20188, γεγονός που αποδεικνύει ότι παρά την σηµαντική αύξηση που
καταγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια απέχει πάρα πολύ ακόµα από τον µέσο και αντίστοιχα η επίδραση της είναι ακόµα περιορισµένη.
Επισηµαίνεται ότι την περίοδο της κρίσης 2009-2018 η µερική απασχόληση, παρά την µείωση
της συνολικής απασχόλησης, καταγράφει αύξηση της τάξης του 26,4% στον αριθµό των µερικώς
απασχολουµένων, από 278,9 χιλιάδες άτοµα το 2009 σε 352,5 χιλιάδες άτοµα το 2018 λόγω της
απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων και την ευρεία εφαρµογή της εκ περιτροπής πλήρους
απασχόλησης µε µειωµένο εβδοµαδιαίο ωράριο. Η αύξηση στο ποσοστό της ως αναλογία στην
συνολική απασχόληση αντιστοιχεί σε 3,1 ποσοστιαίες µονάδες που ισούνται όµως µε αύξηση
51% (από 6,1% το 2009 σε 9,2% το 2018). Ενώ την αντίστοιχη περίοδο η πλήρης απασχόληση
καταγράφει µείωση στον αριθµό των πλήρως απασχολούµενων κατά 728 χιλιάδες, από 4.556
χιλιάδες άτοµα το 2009 σε 3.828 χιλιάδες άτοµα το 2018, της τάξης δηλαδή του 16% και ως αναλογία στην συνολική απασχόληση µειώνεται αντίστοιχα κατά 3,1 ποσοστιαίες µονάδες (µείωση
– 3,3%).
Πέρα από τις ποσοτικές διαφοροποιήσεις στα δεδοµένα των άτυπων µορφών απασχόλησης
της περιόδου 1991-2018 που παρουσιάσθηκαν παραπάνω επιβεβληµένο είναι να εντοπιστούν
και να σχολιασθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Το πρώτο ποιοτικό χαρακτηριστικό τους
είναι το φύλο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού το 2018 οι
γυναίκες απασχολούνται κατά 13,3% ως µερικώς απασχολούµενες και κατά 9,7% ως προσωρινά
απασχολούµενες έναντι µόλις 6,3% και 6% αντίστοιχα για τους άνδρες και έτσι ο µέσος όρος
απασχόλησης στο σύνολο των γυναικών ανά εβδοµάδα υπολείπεται κατά 5,9 ώρες αυτού των
ανδρών (35,5 ώρες οι γυναίκες έναντι 41,4 ώρες για τους άνδρες) (Πίνακας 2). Επιπλέον, οι
άντρες απασχολούνται ως αυτοαπασχολούµενοι σε ποσοστό 34,7% έναντι 22,9% των γυναικών,
ενώ οι γυναίκες απασχολούνται κατά 5,5% ως βοηθοί σε οικογενειακές επιχειρήσεις έναντι µόλις
2,3% των ανδρών. Ποσοστά που παρουσιάζουν σταθερή διαφοροποίηση όλη την περίοδο 19912018 και αποτυπώνουν τις διαφορές στον ρόλο των γυναικών στην απασχόληση αλλά και στην
οικογένεια αφού οι γυναίκες παραδοσιακά εργάζονταν ως συµβοηθούντα µέλη στις οικογενειακές επιχειρήσεις βάσει του προτύπου του άντρα βιοπαλαιστή και της γυναίκας νοικοκυράς που
απασχολείται άτυπα στην οικογενειακή επιχείρηση ή συνταξιοδοτείται νωρίτερα για να φροντίσει
την οικογένεια (A. Lyberaki- P. Tinios, 2016:72-73).

8. Eurostat, LSF database: Part-time employment and temporary contracts - annual data
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1991

2001

2009

2018

Εβδοµαδιαίος χρόνος απασχόλησης
Μέσος αριθµός ωρών

Άλλοι λόγοι

Λόγος για εργασία
σε µερική
απασχόληση
∆εν µπορούσε να βρει πλήρη
απασχόληση

Μερική απασχόληση

Πλήρης /
Μερική
Πλήρης απασχόληση

Προσωρινή ή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου

Μόνιµη εργασία

Βοηθοί στην οικογενειακή
επιχείρηση

Μόνιµη
Προσωρινή

απασχόληση
Μισθωτοί

Αυτοαπασχολούµενοι χωρίς
προσωπικό
Θέση στην

Φύλο

Αυτοαπασχολούµενοι µε
προσωπικό

Έτος

Σύνολο απασχολούµενων

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά απασχόλησης 1991,2001,2009,2018 σε χιλιάδες άτοµα

Άνδρες 2.238,2

216,0

561,7 1.408,2

52,2 1.274,3

133,9 2.096,4

141,8

101,0

40,8

41,4

Γυναίκες 1.589,8

75,6

288,3 1.138,0

87,9

984,5

153,6 1.379,1

210,7

135,3

75,4

35,5

ΣΥΝΟΛΟ 3.828,0

291,6

850,0 2.546,3

140,1 2.258,8

287,4 3.475,5

352,5

236,3

116,2

39,0

Άνδρες 2.722,4

299,9

656,0 1.675,4

91,0 1.495,6

179,8 2.634,4

88,0

44,7

43,2

41,1

Γυναίκες 1.833,6

77,0

308,0 1.273,5

175,1 1.090,8

182,7 1.642,7

190,9

86,7

104,2

35,3

ΣΥΝΟΛΟ 4.556,0

376,9

964,0 2.949,0

266,1 2.586,4

362,5 4.277,1

278,9

131,5

147,4

38,8

Άνδρες 2.649,6

283,3

705,1 1.541,2

120,1 1.363,6

177,5 2.592,0

57,6

30,5

27,0

42,6

Γυναίκες 1.552,5

57,7

268,6

227,4

842,1

156,8 1.441,6

110,9

49,4

61,5

37,6

ΣΥΝΟΛΟ 4.202,1

340,9

973,7 2.540,0

347,5 2.205,7

334,3 4.033,7

168,5

79,9

88,6

40,7

Άνδρες 2.406,8

199,7

832,1 1.260,6

114,5 1.074,3

Γυναίκες 1.225,7

29,7

217,0

309,0

ΣΥΝΟΛΟ 3.632,4

998,8

669,9

229,4 1.049,1 1.930,5

186,3 2.355,1

51,7

20,3

31,4

43,3

572,1

97,8 1.137,8

87,9

20,1

67,8

38,4

423,5 1.646,4

284,1 3.492,8

139,6

40,4

99,2

41,7

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, επεξεργασία συγγραφέων
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Τα παραπάνω, δηλαδή η απασχόληση των γυναικών είτε ως νοικοκυρές είτε βοηθοί στις
οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν σε συνδυασµό µε το έµφυλο χάσµα στην συµµετοχή στην
απασχόληση9, τις αιτίες για το χάσµα των φύλων στην κάλυψη από το κοινωνικοασφαλιστικό
σύστηµα κατά την συνταξιοδότηση και το χάσµα των φύλων στις καταβαλλόµενες συντάξεις,
αφού είτε εργάζονται ως ανασφάλιστες στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε όταν εργάζονται ως
ασφαλισµένες η ασφάλισή τους αναφέρεται σε µικρότερα χρονικά διαστήµατα.
Από τα δεδοµένα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού για την περίοδο 1991-2018 προκύπτει
επίσης ότι η µερική απασχόληση αφορά σε µεγαλύτερο βαθµό τις γυναίκες (κατά µέσο όρο 62%
τα έτη 1991-2018 µειούµενη όµως από 71,3% το 2005 σε 59,7% το 2018) και τις ηλικίες 30-44
(κατά µέσο όρο 35% τα έτη 1991-2018) και 45-64 (κατά µέσο όρο 29% τα έτη 1991-2018), ενώ
εντυπωσιακά χαµηλή είναι στις ηλικίες 15-29 που καταγράφει ποσοστό κατά µέσο όρο 27,8%
(Πίνακας 3). Τα προαναφερθέντα ποσοστά έχουν σηµαντικά υψηλότερες τιµές την περίοδο της
κρίσης 2009-2018. Κατά 6,1 ποσοστιαίες µονάδες για τις ηλικίες 30-44 (κατά µέσο όρο 39,3%)
ενώ πρέπει να επισηµανθεί ότι τα έτη 2005-2018 τα ποσοστά µερικής απασχόλησης της ηλικιακής οµάδας 15-24 παρουσιάζουν µια συρρίκνωση κατά 6,4% γεγονός που προβληµατίζει και
δηµιουργεί ερωτηµατικά για την ύπαρξη εισφοροδιαφυγής και αδήλωτης/υποδηλωµένης απασχόλησης.
Σε ότι αφορά την προσωρινή εργασία αυτή είναι σχεδόν ισοµερώς µοιρασµένη µεταξύ ανδρών και γυναικών την περίοδο 1991-2018, µε την ηλικιακή οµάδα 30-44 να κυριαρχεί σε όλη
την περίοδο 1991-2018 µε µέσο όρο ποσοστού 39%. Η διάρκεια είναι σήµερα έως 6 µήνες κατά
47% ενώ πριν την κρίση ήταν ισοσκελισµένη µεταξύ των διαφορετικών διαρκειών (1-6 µήνες,
7-12 µήνες, 12 µήνες και άνω).
Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι διαφοροποιήσεις στην απασχόληση που καταγράφονται µεταξύ ανδρών και γυναικών τόσο για τον µέσο χρόνο απασχόλησης όσο και για τον τύπο της
έχουν καθοριστικό ρόλο στο χάσµα των φύλων στις αµοιβές που εκτιµήθηκε το 2014 σε 12,5%
στην Ελλάδα (έναντι 16,6% στην ΕΕ-28), ως ποσοστό επί των µεικτών ωριαίων αµοιβών των
ανδρών.

9. Όσον αφορά στο ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση, αυτό ήταν το 2018 κατά 21 ποσοστιαίες
µονάδες µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών στις ηλικίες 20-64 (δηλαδή 49,1% για τις γυναίκες έναντι
70,1% για τους άνδρες). Τα χαµηλά ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση σε συνδυασµό µε την υψηλή και µακροχρόνια ανεργία που βιώνουν οι γυναίκες στην Ελλάδα, έχουν άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στο ποσοστό
κάλυψης των γυναικών από το συνταξιοδοτικό σύστηµα και στη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, δεδοµένου
ότι η ελάχιστη περίοδος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ανέρχεται σε 4.500
ηµέρες ή 15 έτη. Το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας
Εργατικού ∆υναµικού της ΕΛΣΤΑΤ, παραµένει για πολλά χρόνια τώρα χαµηλό, αν και έχει παρουσιάσει αξιοσηµείωτη βελτίωση τα τελευταία 30 χρόνια, από 35,8% το 1981, σε 38% το 1991, σε 45,2% το 2001 και σε 48,7% το 2011.
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Πίνακας 3: Ποσοτική εξέλιξη των µερικώς απασχολούµενων και κατανοµή τους ανά
φύλο και ηλικιακή οµάδα 1991-2018 (σε χιλιάδες άτοµα)

ΕΤΗ
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Σύνολο
πληθυσµού ηλικίας 15+
352,5
369,2
363,1
343,2
335,7
299,3
289,7
278,7
286,4
278,9
261,4
258,4
261,8
223,1
201,6
185,6
188,0
168,5
185,1
235,0
226,9
178,6
184,7
184,5
182,6
162,3
176,2
139,6

Φύλο
Άνδρες
141,8
147,2
149,6
142,4
139,9
115,6
108,0
108,2
99,0
88,0
79,7
77,6
81,4
64,1
59,5
59,8
60,5
57,6
66,6
86,7
80,8
63,4
66,8
69,0
75,5
62,4
68,3
51,7

Ηλικία

Γυναίκες
210,7
222,0
213,5
200,9
195,8
183,7
181,7
170,5
187,4
190,9
181,7
180,8
180,5
159,1
142,1
125,8
127,5
110,9
118,5
148,4
146,1
115,2
118,0
115,6
107,1
99,9
107,9
87,9

15-19
4,7
4,8
4,4
2,8
4,4
4,0
5,6
5,1
7,8
10,6
9,1
7,8
9,1
8,4
7,9
6,8
7,7
8,2
10,6
12,6
12,6
7,8
8,8
10,3
8,3
9,4
10,5
7,8

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 1991-2018
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20-24
34,1
35,4
32,0
29,5
27,4
23,8
23,0
27,9
31,5
29,6
29,6
27,9
33,4
29,2
25,0
20,8
20,8
17,5
22,4
27,4
27,2
17,7
19,4
19,1
20,4
19,3
20,2
15,8

25-29
54,4
54,6
52,3
52,6
45,9
39,2
44,0
38,6
37,8
41,2
35,6
36,6
36,3
33,8
28,9
28,5
27,0
25,1
26,5
34,6
33,7
24,4
22,3
25,1
24,4
22,2
20,8
16,0

30-44
139,0
140,5
147,4
135,5
143,3
127,4
115,6
104,8
107,0
98,7
94,4
96,0
98,6
78,5
72,8
64,0
64,9
59,6
63,3
76,6
70,7
52,8
49,0
50,4
50,0
43,4
49,3
35,6

45-64
108,8
123,4
117,5
112,3
101,4
95,0
91,1
88,5
86,0
82,3
77,1
74,5
67,8
60,8
56,5
52,5
54,1
46,5
48,3
67,3
62,3
55,8
55,9
58,0
55,6
49,1
54,3
46,0

65+
11,5
10,7
9,5
10,5
13,2
10,0
10,5
13,8
16,3
16,5
15,6
15,5
16,6
12,3
10,5
13,0
13,5
11,5
13,9
16,7
20,4
19,9
28,5
21,2
23,0
18,0
20,3
17,9

Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµισθεί ότι υπάρχει µια αναντιστοιχία πολλών δεδοµένων
της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού µε τα στοιχεία του κύριου φορέα ασφάλισης των µισθωτών
έως το 2016 του πρ. ΙΚΑ και του ΕΦΚΑ από την 1-1-2017. Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά την
µερική απασχόληση οι ασφαλισµένοι µε µερική απασχόληση στο πρώην ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ
ξεπερνούν κατά πολύ (305 χιλιάδες άτοµα) τους µερικώς απασχολούµενους που καταγράφει
η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού παρόλο που αυτή περιλαµβάνει και τους µερικώς απασχολούµενους, κατά δήλωση τους, αυτοαπασχολούµενους και βοηθούς σε οικογενειακές επιχειρήσεις.
Το ζήτηµα αυτό αποτυπώνεται στο ∆ιάγραµµα 1 και καταδεικνύει µεθοδολογικό πρόβληµα της
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού ή το σηµαντικό µέγεθος της υποδηλωµένης απασχόλησης, αφού
οι ερωτώµενοι στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού δηλώνουν την πραγµατική τους απασχόληση
και όχι την δηλωµένη επίσηµα από τον εργοδότη. Αντίστοιχές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται
και µε το σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ που όµως θα σχολιαστούν παρακάτω.

∆ιάγραµµα 1: Συσχέτιση καταγραφής µερικώς απασχολούµενων ΕΛΣΤΑΤ και ΕΦΚΑ
2002-2018

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού και Μηνιαίων ∆ελτίων Απασχόλησης ΕΦΚΑ-πρ. ΙΚΑ

Πρέπει να επισηµανθεί ότι αν και εν µέρει το παραπάνω εξηγείται και από το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία των Μηνιαίων ∆ελτίων Απασχόλησης του ΕΦΚΑ 150 χιλιάδες εργαζόµενοι
έχουν διπλή απασχόληση που µπορεί να είναι είτε ο συνδυασµός µιας θέσης πλήρους µε µια θέση
µερικής απασχόλησης ή µιας θέσης µερικής µε µια θέση, επίσης, µερικής απασχόλησης. Κάτι που
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί µειώνει έως και κατά 22,8% τον αριθµό των µερικώς απασχολούµενων αφού µε δύο θέσεις µερικής απασχόλησης κάποιος µπορεί να έχει και πλήρη ασφάλιση και
πλήρη µισθό και να δηλώνει έτσι πλήρως απασχολούµενος στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού.
Όµως παραµένει µια σηµαντική διαφορά µε την εκτίµηση της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού που
υπολογίζει τουλάχιστον κατά 50% λιγότερες θέσεις µερικής απασχόλησης των µισθωτών αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι παρουσιάζει ως µερικώς απασχολούµενους και µη µισθωτούς.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν, επίσης, διαφοροποιήσεις των στοιχείων του ΕΦΚΑ µε τα στοιχεία του συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριµένα, από την επεξεργασία
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των στοιχείων που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν
εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά το έτος 2018, προκύπτει
ότι, οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 2,668 εκατ. ενώ σύµφωνα µε τον
ΕΦΚΑ αυτές ξεπερνούν τις 2,823 εκατ., διαφορά 153 χιλιάδες ή 5,7%, ενώ ως άτοµα η Εργάνη
καταγράφει 1,908 εκατ. άτοµα ενώ ο ΕΦΚΑ 2,065 εκατ. άτοµα10.
Η «ΕΡΓΑΝΗ» καταγράφει µια ανησυχητική τάση σε ότι αφορά τις νέες συµβάσεις εργασίας
όπου η µερική και η εκ περιτροπής απασχόληση το 2018 αντιπροσωπεύουν το 54,4% του συνόλου των νέων συµβάσεων (41,6% του συνόλου των συµβάσεων αφορά µερική απασχόληση
και το 12,7% εκ περιτροπής απασχόληση). Και εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι η ΕΡΓΑΝΗ δεν
καταγράφει διακριτά ανά εργαζόµενο τις συµβάσεις αλλά τις συµβάσεις αυτόνοµα γεγονός που
εκτινάσει τον αριθµό τους αν σκεφτεί κανείς ότι πχ ένας καθηγητής αγγλικών µπορεί να έχει και
τρεις και τέσσερις συµβάσεις εργασίας µε διαφορετικά φροντιστήρια, αυτό βέβαια θα µείωνε τον
αριθµό των νέων θέσεων απασχόλησης όµως θα αύξανε σηµαντικά τον µέσο µισθό.

2. Η επίδραση των ελαστικών µορφών απασχόλησης στα έσοδα του
ελληνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης
Η επίδραση των ελαστικών µορφών εργασίας στα έσοδα του ελληνικού ΣΚΑ δεν φαίνεται να
είναι σηµαντική σήµερα που ο αριθµός των ασφαλισµένων ξεπερνά αυτόν του 2009, αλλά αποτυπώνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντική την περίοδο της κρίσης που είχαµε κατακόρυφη µείωση
των απασχολούµενων, αύξηση της µερικής απασχόλησης και παράλληλα αδυναµία πληρωµής
των εισφορών για την πλειονότητα των µη µισθωτών. Σήµερα, ο βασικός παράγοντας µειωµένων εσόδων σε σχέση µε το παρελθόν διαφαίνεται από τα δεδοµένα να είναι οι µειωµένες
αµοιβές για τους µισθωτούς και όχι τα υψηλά ποσοστά των ελαστικών µορφών εργασίας καθώς
και το νέο σύστηµα εισφορών για τους αυτοαπασχολούµενους τον Ν. 4387/16 που συνέδεσε
τις εισφορές τους µε το πραγµατικό φορολογητέο εισόδηµα, µε πολλά ερωτηµατικά για το κατά
πόσο ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα λόγω της υψηλής φοροδιαφυγής στην χώρα.
Αναλυτικά, σε ότι αφορά την µερική απασχόληση, σύµφωνα µε τα στοιχεία του πρ. ΙΚΑ και
του ΕΦΚΑ για την περίοδο 2002-2018 η µερική απασχόληση στην µισθωτή εργασία του ιδιωτικού τοµέα έφτασε το 29,8% τον ∆εκέµβριο 2018 καταγράφοντας αύξηση 18,75 ποσοστιαίων
µονάδων ή 267% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 200211 που το αντίστοιχο ποσοστό ήταν µόλις
11,05%. Η πλήρης απασχόληση καταγράφει µείωση την χρονική περίοδο 2002-2018 αντίστοιχη
µείωση 18,75 ποσοστιαίων µονάδων (-21,1%), µειούµενη από 88,95% το 2002 σε 70,2% το
10. Αυτή η διαφορά όµως προκύπτει από το γεγονός ότι στον ΕΦΚΑ καταγράφονται και οι νέοι δηµόσιοι υπάλληλοι
στον δηµόσιο τοµέα που απασχολούνται από 1-1-2011 σε αυτών καθώς και οι ορισµένου χρόνου εργαζόµενοι στο
δηµόσιο ενώ στην ΕΡΓΑΝΗ µόνο όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα και κάνουν αναγγελία πρόσληψης.
11. Επιλέχθηκε να παρουσιαστούν τα δεδοµένα του µηνός ∆εκεµβρίου για όλα τα έτη λόγω της αυξηµένης µερικής
απασχόλησης των γιορτών των Χριστουγέννων αλλά και για την συγκρισιµότητα των στοιχείων ως ο τελευταίος µήνας
του έτους γιατί δεν ήταν εφικτό στα πλαίσια του άρθρου να σταθµιστεί η εποχικότητα των δεδοµένων των υπόλοιπων
µηνών.
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2018, µε χαµηλότερη τιµή το 68,72% το 2017. Η πλήρης απασχόληση στις γυναίκες περιορίζεται
ακόµη περισσότερο στο 65,28% ενώ στους άνδρες είναι υψηλότερη στο 75,08%. Στους άνδρες η
µείωση ξεπερνά τις 20 ποσοστιαίες µονάδες γιατί διαχρονικά είχαν υψηλότερα ποσοστά πλήρους
απασχόλησης ενώ στις γυναίκες περιορίζεται στο 15,73%.
Ενδιαφέρον έχει όµως το γεγονός ότι την περίοδο 2009-2018 η µερική απασχόληση αυξήθηκε από 15,11% σε 29,8% (+97,2%) αλλά ο αριθµός των πλήρως απασχολούµενων είναι λιγότερος µόλις 6,1% ή κατά 95 χιλιάδες άτοµα γιατί αυξήθηκε ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων από 1,85 εκατ. ασφαλισµένοι το 2009 σε 2,1 εκατ. ασφαλισµένοι το 2018 σηµειώνοντας
αύξηση 13,7% (Πίνακας 4). Πρέπει να επισηµανθεί όµως ότι το 2018 σε σχέση µε το 2009 και ο
όγκος της απασχόλησης είναι µεγαλύτερος καθώς ο συνολικός χρόνος σε ηµέρες απασχόλησης
περιλαµβανοµένης και της εκ περιτροπής εργασία παρουσιάζει µια αύξηση της τάξης των 56
εκατ. ηµερών ή 10,3% (από 542 εκατ. ηµέρες το 2009 σε περισσότερες από 598 εκατ. ηµέρες
το 2018) από αυτά τα δύο δεδοµένα προκύπτει ότι ο βασικός παράγοντας µειωµένων εσόδων
της κοινωνικής ασφάλισης σήµερα είναι πρωτίστως το επίπεδο των µισθών και δευτερευόντως
η άτυπη απασχόληση.
Η επίδραση των παραπάνω αποτυπώνεται στην εξέλιξη των εισπραττόµενων εισφορών των
µισθωτών του πρ. ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ την περίοδο 2009-2018 όπως παρουσιάζεται στον πίνακα
που ακολουθεί. Συγκεκριµένα, εµφανίζεται µια σταθερή µείωση των δηλωµένων εισφορών των
µισθωτών από το 2009 έως και το 2015 κατά -31,7% (από 12 δισεκ. ευρώ το 2009 σε 8,2 δισεκ.
ευρώ το 2015) για να αυξηθούν στην συνέχεια κατά 22% µεταξύ 2015-2018 (από 8,2 δισεκ.
ευρώ το 2015 σε 10 δισεκ. ευρώ το 2018), διαµορφώνοντας την συνολική µείωση της περιόδου
2009-2018 σε 16,7% (από 12 δισεκ. ευρώ το 2009 σε 10 δισεκ. ευρώ το 2018).

Πίνακας 4: Ασφαλιστικά δεδοµένα µισθωτών ιδιωτικού τοµέα 2009-2018

ΕΤΟΣ
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
(όχι διακριτοί)
2.903.860
2.762.359
2.620.980
2.518.806
2.388.877
2.243.755
2.167.493
2.351.746
2.539.498
2.634.422

ΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
598.245.242
565.428.448
534.261.976
509.680.244
486.788.066
435.080.415
428.644.538
476.286.552
519.268.770
542.498.107

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ
29.960.621.184
28.376.811.857
27.111.527.651
26.249.269.709
25.615.382.404
22.232.933.427
23.364.716.082
26.532.596.674
28.887.186.375
29.598.747.599

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
10.014.045.420
9.506.962.604
8.581.468.567
8.209.779.241
8.388.838.599
8.394.179.842
9.033.507.102
10.564.722.964
11.570.586.461
12.024.054.254

ΕΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
5,33%
10,78%
4,53%
-2,13%
-0,06%
-7,08%
-14,49%
-8,69%
-3,77%

Πηγή: Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης ∆εκέµβριος 2009-∆εκέµβριος 2018 πρ. ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (ετήσιοι πίνακες)
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Πίνακας 5: Αριθµός ασφαλισµένων µισθωτών βάσει των Μηνιαίων ∆ελτίων
Απασχόλησης του πρ. ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ 2002-2018 και ποσοστά πλήρους και µερικής
απασχόλησης και µέσης απασχόλησης σε ηµέρες

Πλήρης

Μερική

Πλήρης
Άνδρες

Πλήρης
Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Μέσο Ηµεροµίσθιο
(Τακτικών Αποδοχών) στο σύνολο των
ασφαλισµένων

Σύνολο

Μέση Απασχόληση σε
ηµέρες στο σύνολο
των επιχειρήσεων
και των οικοδοµικών
έργων

Γυναίκες

Έτη
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Πλήρης και µερική απασχόληση ως ποσοστό (%) της
συνολικής απασχόλησης σε
κοινές επιχειρήσεις*

Άνδρες

Αριθµός Ασφαλισµένων στο
σύνολο των επιχειρήσεων και
των οικοδοµικών έργων

1.130.795
1.078.322
1.000.063
968.334
917.692
871.981
767.591
833.600
943.607
1.024.181
1.076.942
1.097.637
1.111.841
1.076.623
1.053.564
1.057.832
1.030.220

973.010
922.738
846.743
829.769
780.166
749.278
667.259
707.823
788.577
826.492
831.360
821.630
801.367
759.489
729.600
710.790
700.752

2.103.806
2.001.060
1.846.806
1.798.103
1.697.858
1.621.259
1.434.850
1.541.423
1.732.184
1.850.673
1.908.302
1.919.267
1.913.208
1.836.112
1.783.164
1.768.622
1.730.972

70,12
68,72
70,18
70,83
71,89
73,26
79,42
81,33
82,85
84,89
85,15
85,19
85,04
85,56
86,02
85,17
88,95

29,88
31,28
29,82
29,17
28,11
26,74
20,58
18,67
17,15
15,11
14,85
14,81
14,96
14,44
13,98
14,83
11,05

75,08
73,44
75,62
76,12
77,77
79,29
85,75
87,20
88,63
90,50
90,86
90,88
90,79
91,22
91,33
91,01
95,20

65,28
63,32
64,01
64,65
64,98
66,25
72,11
74,90
76,54
78,70
78,69
78,70
78,35
78,80
79,50
76,48
81,01

21,22
20,97
21,34
21,47
21,69
21,63
22,30
22,47
22,39
22,41
22,09
21,77
21,78
21,90
22,09
21,75
21,65

21,08
20,96
21,28
21,38
21,58
21,40
22,23
22,68
22,77
22,86
22,68
22,58
22,54
22,71
22,82
22,58
22,35

21.16
20,97
21,31
21,43
21,64
21,52
22,27
22,57
22,56
22,61
22,35
22,12
22,10
22,24
22,39
22,08
22,00

47.63
47,84
48,85
49,59
51,07
52,98
57,22
61,61
61,53
62,12
58,68
56,08
52,68
50,32
48,04
45,56
45,06

39.95
39,95
39,91
40,2
41,3
42,55
45,75
49,01
48,52
48,81
45,93
43,16
40,34
38,32
36,53
34,09
33,39

44.05
44,22
44,77
45,27
46,59
48,19
51,88
55,78
55,52
56,06
52,99
50,39
47,36
45,21
43,2
40,8
39,23

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων «Μηνιαίων ∆ελτίων Απασχόληση» ∆εκεµβρίου 2002-∆εκεµβρίου 2018 ΙΚΑ-ΕΦΚΑ.
*δεν περιλαµβάνει τα οικοδοµικά έργα στα οποία το 2018 απασχολούνται µόλις 38 χιλιάδες άτοµα.

Ειδικότερα τα δεδοµένα των Μηνιαίων ∆ελτίων Απασχόλησης καταγράφουν µια συνεχή αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις το διάστηµα 2002-2007 ενώ στην συνέχεια µια συρρίκνωση µέχρι το 2012 που ο αριθµός των ασφαλισµένων καταγράφει την µικρότερη τιµή (1,43
εκατ. άτοµα) και στην συνέχεια καταγράφεται µια σταδιακή αύξηση έως και το 2018(2,1 εκατ.
άτοµα). Η αύξηση για τα έτη 2017-2018 όµως προέρχεται σε κάποιο βαθµό από την σταδιακή ένταξη και κάποιων κατηγοριών µισθωτών από τα πρώην ταµεία (ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
που εντάχθηκαν στην Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση των µισθωτών του ΕΦΚΑ. Η εξέλιξη των
αµοιβών έχει άλλη πορεία. Οι αµοιβές αυξάνονται σταθερά έως και το 2009 και στην συνέχεια
µειώνονται σταθερά έως και το 2018.
Τα δεδοµένα των Μηνιαίων ∆ελτίων Απασχόλησης καταδεικνύουν µια ιδιαίτερη σηµαντική
επίδραση της µερικής απασχόλησης στις αµοιβές των απασχολούµενων µισθωτών. Ο µέσος
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µισθός µε πλήρη απασχόληση τον ∆εκέµβριο του 2018 ήταν 1.160 ευρώ (1.226 ευρώ για τους
άνδρες έναντι 1.074 ευρώ για τις γυναίκες) ενώ ο µέσος µισθός µε µερική απασχόληση περιορίζονταν στα 391 ευρώ (372 ευρώ για τους άνδρες έναντι 406 ευρώ για τις γυναίκες). Ο µέσος
µισθός µερικής απασχόλησης αντιστοιχούσε µόλις στο 33,7% του µέσου µισθού πλήρους απασχόλησης γεγονός που πρέπει να υπογραµµιστεί. Πριν την κρίση, τον ∆εκέµβρη του 2009 οι
αντίστοιχοι µισθοί είχαν ως εξής: µέσος µισθός µε πλήρη απασχόληση 1.443 ευρώ και ο µέσος
µισθός µερικής απασχόλησης 579 ευρώ, δηλαδή αντιστοιχούσε στο 40,1% του µέσου µισθού
πλήρους απασχόλησης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ενώ ο µέσος µισθός πλήρους απασχόλησης συρρικνώθηκε µεταξύ 2009 και 2018 κατά 19,7% ο µέσος µισθός µερικής απασχόλησης
συρρικνώθηκε κατά 32,5% δηλαδή κατά 12,8 ποσοστιαίες µονάδες περισσότερο, γεγονός που
καταδεικνύει την µεγαλύτερη επίδραση της κρίσης στις αµοιβές των µερικώς απασχολούµενων,
κυρίως µέσω µείωσης του χρόνου απασχόλησης σε σχέση µε το 2009. Μείωση του χρόνου που
είτε είναι πραγµατική είτε υποκρύπτει υποδηλωµένη απασχόληση.
Τα δεδοµένα για τον αριθµό των απασχολούµενων το 2018 δείχνουν ότι πλέον είµαστε σε καλύτερα επίπεδα σε ότι αφορά το σύνολο των ασφαλισµένων και τους µισθωτούς µε πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις και σχεδόν σε υπερδιπλάσιο επίπεδο σε ότι αφορά τους µισθωτούς µε µερική
απασχόληση. Γεγονός που καταδεικνύει ότι η υστέρηση εσόδων σήµερα σε σχέση µε το 2009 προέρχεται κυρίως από τις µειωµένες εισφορές λόγω χαµηλών µισθών και όχι λόγω της υψηλής µερικής απασχόλησης. Η απώλεια εσόδων προέρχεται επίσης από την µείωση των απασχολούµενων
στα οικοδοµικά έργα όπου καταγράφεται µια τραγική εικόνα: από 136 χιλιάδες ασφαλισµένους το
2009 σε 44 χιλιάδες οικοδοµικά έργα σήµερα απασχολούνται µόνο 43 χιλιάδες ασφαλισµένοι σε
14 χιλιάδες έργα. ∆ηλαδή καταγράφεται µια µείωση -68% και στους ασφαλισµένους και στα έργα.

Πίνακας 6: Μέσος µισθός πλήρους απασχόληση, µερικής απασχόλησης
και µέση εισφορά ∆εκεµβρίου 2009-∆εκεµβρίου 2018 σε κοινές επιχειρήσεις

∆εκ. 2018
∆εκ. 2009
∆ιαφορά
2018-2009

Συνολικός
Αριθµός πλήρως απασχολούµενων

Συνολικός
Αριθµός

1.551.031
1.521.610
29.421 ή
+1,9%

665.576
315.522
350.054 ή
+111%

Μέσος
Μέσος Μι- Αναλογία (Β)/
Μέση
Μέση
Μισθός πλή- σθός µερικής
(Α)
εισφορά 20% εισφορά 20%
ρους απα- απασχό-ληπλήρους
µερικής
σχόλησης
σης
απασχόλησης απασχόλησης
(Α)
(Β)
1.160€
391€
33,7%
232,00 €
78,20 €
1.443€
579€
40,1%
288,60 €
115,80 €
-283€ ή
-188€ ή
-6,4 π.µ.
-56,60€ ή
-37,60 € ή
-19,7%
-32,5%
-19,7%
-32,5%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Μηνιαίων Στοιχείων Απασχόλησης ΕΦΚΑ-πρ. ΙΚΑ

Με εξαίρεση λοιπόν την µείωση στους εργαζόµενους στα οικοδοµικά έργα η συρρίκνωση
των εισπραττόµενων εισφορών των µισθωτών για κύρια σύνταξη είναι αποτέλεσµα κυρίως της
µείωσης των αµοιβών µεταξύ 2009 και 2018 αγγίζει κατά µέσο όρο ανά άτοµο πλήρως απασχολούµενο τα 56,6 ευρώ ανά µήνα και τα 37,6 ευρώ ανά µήνα για τους µερικώς απασχολούµενους
και υπέρ διπλάσια για το σύνολο των εισφορών (επικουρική, ανεργία, υγεία) που το συνολικό
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ποσοστό αντιστοιχεί σε 42,6%. Ο συνδυασµός των παραπάνω δηλαδή της ταυτόχρονης συρρίκνωσης των ασφαλισµένων και των µισθών διαµόρφωσαν ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον
τόσο για τα έσοδα όσο και για τα αποδιδόµενα ασφαλιστικά δικαιώµατα τα προηγούµενα χρόνια
της κρίσης και ιδιαίτερα τα έτη 2012-2015, µε τις απώλειες των εσόδων από τις εισφορές των
µισθωτών να αγγίζουν -31,7% όπως προαναφέρθηκε.
Το 2018 σύµφωνα µε τα δεδοµένα των Μηνιαίων ∆ελτίων Απασχόλησης µετά την σηµαντική αύξηση στο σύνολο των ασφαλισµένων, που σχεδόν πλέον αγγίζει το επίπεδο του 2009, η
συρρίκνωση των εισπραττόµενων εισφορών σε σχέση µε το 2009 εκτιµάται σε 1,06 εκατ. ευρώ
ετησίως στις κοινές επιχειρήσεις και 948 εκατ. ευρώ από τα οικοδοµικά έργα. Η µείωση στις
εισπραττόµενες εισφορές έχει κυρίως ως αιτίες το επίπεδο των µειωµένων µέσων αµοιβών και
δευτερευόντως την αυξηµένη µερική και εκ περιτροπής απασχόληση καθώς και την κατακόρυφη
µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας. Επισηµαίνεται ότι και οι συνολικά εισπραττόµενες εισφορές από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ήταν κατά πολύ πιο µειωµένες τα προηγούµενα
έτη που η απασχόληση και η οικονοµική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα περιορισµένη σε σχέση
µε το 2009. Η µείωση προέρχονταν τόσο από την διακοπή της δραστηριότητας όσο και από την
δηµιουργία οφειλόµενων εισφορών, δεδοµένα που θα παρουσιαστούν παρακάτω.

3. Ανακατατάξεις στην κοινωνική ασφάλιση της αυτοαπασχόλησης
Εξετάζοντας την επίδραση της αυτοαπασχόλησης πρέπει να αναφερθεί ότι βάσει του Ν. 4387/16
ο τρόπος υπολογισµού των εισφορών των µη µισθωτών, που έως 31-12-2016 βασίζονταν σε
τεκµαρτά εισοδήµατα βάσει ασφαλιστικών κλάσεων που αναπροσαρµόζονταν ανά τριετία ασφάλισης εναρµονίστηκε µε τον τρόπο υπολογισµού των εισφορών των µισθωτών από 1-1-2017 και
πλέον βασίζεται στα πραγµατικά καθαρά φορολογητέα εισοδήµατα των µη µισθωτών, πριν την
αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών.
Τα χρόνια της κρίσης λόγω των τεκµαρτών εισοδηµάτων οι οφειλές µη µισθωτών για ατοµικές τους εισφορές εκτινάχθηκαν διότι υπήρχε πλήρης αναντιστοιχία πραγµατικών και τεκµαρτών
εισοδηµάτων, οφειλές που ξεπερνούν τα 16 δισεκ. ευρώ (Τριµηνιαία Έκθεση ΚΕΑΟ Απρίλιος
2019). Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση του 2016 καθιέρωσε ενιαίους κανόνες υπολογισµού των
ασφαλιστικών εισφορών που βασίζονται στο πραγµατικό εισόδηµα των µη µισθωτών, το οποίο
πρέπει να επισηµανθεί όµως ότι διαµορφώνεται µε µεγάλα επίπεδα φοροδιαφυγής. Αποτέλεσµα αυτού ήταν το 90% των ελευθέρων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών
να πληρώνει λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές από αυτές που πλήρωνε µε το προηγούµενο σύστηµα ενώ ακόµα και για την µειοψηφία που βρέθηκε να πληρώνει µεγαλύτερες ασφαλιστικές
εισφορές λόγω υψηλότερων εισοδηµάτων λάβαµε µέριµνα µε την µείωση του ποσοστού των
ασφαλιστικών εισφορών στο 13,33% αντί του 20%. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες που καταβάλλουν µε συνέπεια εισφορές έχουν ελαφρυνθεί πλέον κατά
600 εκατ. ευρώ ετησίως (Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα 2017-2020).
Σύµφωνα µε τα έως τώρα αποτελέσµατα της εφαρµογής του νέου µοντέλου προκύπτουν µερικά ενδιαφέροντα συµπεράσµατα:
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• Στον τ. ΟΑΕΕ η εισπραξιµότητα των τρεχουσών εισφορών για το έτος 2016, ανήλθε σε ποσοστό 54,88%. Με το νέο σύστηµα υπολογισµού εισφορών, κατά το έτος 2017 σηµειώθηκε
αύξηση του ποσοστού της εισπραξιµότητας, η οποία ανήλθε σε 64,91%. Η εικόνα βελτιώθηκε
ακόµη περισσότερο κατά το πρώτο οκτάµηνο του 2018 κατά το οποίο ανήλθε σε 66,46%.
• Στο τ. ΕΤΑΑ η εισπραξιµότητα των τρεχουσών εισφορών για το έτος 2016 ανήλθε σε ποσοστό 76,36% µε την επισήµανση ότι το ποσοστό αυτό περιλαµβάνει την εισπραξιµότητα των
εισφορών από αυτοαπασχολούµενους και έµµισθους του ΕΤΑΑ, δεδοµένου ότι τα στοιχεία
βεβαιωθεισών και εισπραχθεισών εισφορών δεν διαχωρίζονται. Με το νέο σύστηµα υπολογισµού εισφορών, κατά το έτος 2017 σηµειώθηκε αύξηση του ποσοστού της εισπραξιµότητας, η
οποία ανήλθε σε 77,33%. Κατά το πρώτο οκτάµηνο του 2018 το ποσοστό ανήλθε σε 80,66%.
• Στο τ. ΟΓΑ η εισπραξιµότητα των τρεχουσών εισφορών για το έτος 2016 ανήλθε σε ποσοστό
56,58%. Με το νέο σύστηµα υπολογισµού εισφορών, κατά το έτος 2017 σηµειώθηκε αύξηση
του ποσοστού της εισπραξιµότητας, η οποία ανήλθε σε 60,51%. Κατά το πρώτο οκτάµηνο του
2018 το ποσοστό ανήλθε σε 57,53%.
Η εισπραξιµότητα αυξήθηκε κυρίως γιατί υπήρξε σηµαντική µείωση της επιβάρυνσης σε όλες
τις κατηγορίες πλήν των υγειονοµικών του πρ. ΤΣΑΥ και των µηχανικών του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε το
2017 και το 2018, ενώ το 2019 η ελάφρυνση περιορίστηκε µόνο στους Ελ. Επαγγελµατίες του
πρ. ΟΑΕΕ και τους στους νοµικούς του πρώην ΤΑΝ. Συγκεκριµένα για τους Ελ. Επαγγελµατίες
του πρώην ΟΑΕΕ η µέση εισφορά µειώθηκε µεταξύ 2016 και 2019 κατά 110,9 ευρώ ή 33,2%,
στους νοµικούς του πρώην ΤΑΝ κατά 40,3 ευρώ ή 16,5%, ενώ στους των υγειονοµικολυς του
πρ. ΤΣΑΥ η µέση εισφορά αυξήθηκε κατά 11,24 ευρώ, στους µηχανικούς του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε
κατά 1,02 ευρώ και στους αγρότες του πρ. ΟΓΑ κατά 1,89 ευρώ. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι
οι µηχανικοί του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε είχαν ελάφρυνση γιατί καταργήθηκε η εισφορά της ειδικής προσαύξησης ποσοστού 12% του τεκµαρτού εισοδήµατος της ασφαλιστικής κλάσης που ανήκαν που
τους επέβαλαν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.3518/2006.

Πίνακας 7: Μέση εισφορά µη µισθωτών 2016, 2017,2018,2019 ανά πρώην ταµείο

π. ΦΟΡΕΑΣ

ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΙΝ
ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
2017
Ν.4387/16

ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
2018

ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
2019

∆ΙΑΦΟΡΑ
2019-2016

ΟΑΕΕ

334

212

218

223,12

-110,88

ΕΤΑΑ ΤΑΝ

245

190

195

204,67

-40,33

ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ

236

252

269

247,24

11,24

ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε
ΟΓΑ

214
124

218
104

225
111

215,02
125,89

1,02
1,89

Πηγή: ∆ιεύθυνση Μελετών ΕΦΚΑ

Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα πρώην ταµεία ΤΑΝ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ είχαν µια σειρά από
κοινωνικούς πόρους έως και το 2014 οι οποίοι απέδιδαν σηµαντικά ποσά στα ταµεία αυτά και
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οι οποίοι καταργήθηκαν τον ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α’85) και το 2016 µε τον Ν. 4387/16 αλλά και
λόγω της οικονοµικής ύφεσης που συρρίκνωσε την οικονοµική δραστηριότητα επί της οποίας
επιβάλλονταν (ενοίκια, µεταβιβάσεις ακινήτων, κλπ).
Ειδικότερα, η συνολική ελάφρυνση, των αυτοαπασχολούµενων από τις αλλαγές που επέφεραν οι Ν. 4387/16 και 4472/17 και όχι η πρόσφατη αλλαγή του Ν. 4578/201812 αποτυπώνεται
στον παρακάτω πίνακα. Συγκεκριµένα στο σύνολο των αυτοαπασχολούµενων η ελάφρυνση µεταξύ 2016 και 2018 ξεπερνά το 61% και αγγίζει τα 2,8 δισεκ. ευρώ µε την µεγαλύτερη ελάφρυνση να καταγράφεται στους ανεξάρτητα αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες µε το ποσοστό να
ξεπερνά το 78%.
Από τα στοιχεία προκύπτει µια υστέρηση εσόδων σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη ιδιαίτερα
σηµαντική της τάξης του 1,6 δισεκ ευρώ ή 58% σε σχέση µε το 2016 που έρχεται να προστεθεί στην σηµαντική µείωση των εσόδων που είχαν τα πρώην ταµεία των αυτοαπασχολούµενων
λόγω της διακοπής δραστηριότητας χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων και επιχειρηµατιών κυρίως
τα έτη 2009-2016 που συνολικά ξεπερνούν τις 500.000 άτοµα. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον
Κοινωνικό Προϋπολογισµό του 2009 οι αυτοαπασχολούµενοι ασφαλισµένοι των πρώην ταµείων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ ήταν 1,835 εκατ. άτοµα ενώ το 2017 ήταν µόλις 1,409 εκατ. άτοµα
δηλαδή -426 χιλιάδες άτοµα ή -23,2%. Η µείωση αυτή κυρίως προέρχεται από την διακοπή
δραστηριότητας αφού στα ταµεία των αυτοαπασχολούµενων πλην των νοµικών δεν υπάρχει
δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης. Οι εισπραχθείσες εισφορές το 2009 είχαν ανέλθει σε 4,2
δισεκ. ευρώ σύµφωνα µε τον Κοινωνικό Προϋπολογισµό (σελ. 56-57) έναντι µόλις 1,8 δισεκ.
ευρώ το 2018.

12. Ο Ν. 4578/2018 µείωσε το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν
Ελ. Επαγγελµατίες και Αυτοαπασχολούµενοι από 20% σε 13,33% για µηνιαία ποσά εισοδήµατος άνω του κατώτατου
µισθού (650€) καθώς και για τους αγρότες το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που
καταβάλλουν µειώνεται και διαµορφώνεται µεταβατικά για τα έτη 2019 έως 2022 ως εξής: για το έτος 2019 από 18%
σε 12%, για το έτος 2020 από 19% σε 12,67%, για το έτος 2021 από 19,5% σε 13% και για το έτος 2022 από 20% σε
13,33%.
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Πίνακας 8: Βεβαιωθείσες και εισπραχθείσες εισφορές ανά πρώην ταµείο Μη Μισθωτών
και στο σύνολο 2016-2018 και στο σύνολό τους
πρώην ΟΑΕΕ
ΕΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

2016

2.682.706.277,96

1.472.296.846,66

54,88%

2017

1.472.230.405,01

955.560.575,36

64,91%

2018

1.108.984.120,23

737.031.219,45

66,46%

2018-2016

-1.573.722.157,73

-735.265.627,21

+12%

2018/2016

-58,6%

ΕΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

2016

1.240.137.679,50

946.977.141,88

76,36%

2017

351.018.120,31

271.437.646,69

77,33%

2018

263.665.888,67

212.681.845,30

80,66%

2018-2016

-976.471.790,83

-734.295.296,58

+4%

2018/2016

-78,7%

ΕΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

2016

716.212.712,03

405.236.982,05

56,58%

2017

557.617.118,83

337.429.920,18

60,51%

2018

422.388.085,90

242.985.812,15

57,53%

2018-2016

-293.824.626,13

-162.251.169,90

+1%

2018/2016

-41%

ΕΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

2016

4.639.056.669,49

2.824.510.970,59

62,61%

2017

2.380.865.644,15

1.564.428.142,23

67,58%

2018

1.795.038.094,80

1.192.698.876,90

68,22%

2018-2016

-2.844.018.574,69

-1.631.812.093,69

5,61%

2018/2016

-61%

-58%

-49,9%
πρώην ΕΤΑΑ

-77,5%
πρώην ΟΓΑ

-40%
Σύνολο αυτοαπασχολούµενων

Πηγή: Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει µια σηµαντικότατη µείωση των εισπρατόµενων εισφορών των αυτοαπασχολούµενων- µη µισθωτών λόγω της µεταρρύθµισης του 2016 που σε
συνδυασµό µε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην οικονοµική δραστηριότητα και την
απασχόληση και τις αµοιβές των µισθωτών και λιγότερο της µερικής απασχόλησης έχει στερήσει
σηµαντικά έσοδα από την κοινωνική ασφάλιση.
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Η παραπάνω αλλαγή αν και επιβεβληµένη για την εφαρµογή κοινών κανόνων εισφορών και
παροχών τόσο για τους µισθωτούς όσο και για τους µη µισθωτούς καθώς και την αντιµετώπιση
του φαινοµένου της διόγκωσης των οφειλών λόγω των τεκµαρτών εισφορών που επέβαλε το
προηγούµενο σύστηµα εισφορών. Όµως προκύπτει µια ανισότητα στην κατανοµή των βαρών
και της κρατικής χρηµατοδότησης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού του 2019 του
ΕΦΚΑ οι εισφορές των µισθωτών ιδιωτικού τοµέα εκτιµώνται σε 6,4 δισεκ. ευρώ για τον κλάδο σύνταξης και καλύπτουν το 55,6% του κόστους των συντάξεων των πρ. ταµείων µισθωτών
ιδιωτικού τοµέα (11,5 δισεκ. ευρώ) ενώ οι εισφορές των αυτοαπασχολούµενων όλων των πρ.
ταµείων µη µισθωτών πλην ΟΓΑ σε 973 εκατ. ευρώ για τον κλάδο συνταξης και καλύπτουν
µόλις το 24,1% του κόστους των συντάξεων των πρ. ταµείων µη µισθωτών (4 δισεκ. ευρώ).
Αυτό συνεπάγεται ότι ο κρατικός προϋπολογισµός καλύπτει µόλις το 44,4% για τις συντάξεις των
πρ. ταµείων µισθωτών ιδιωτικού τοµέα ενώ την ίδια στιγµή λόγω του περιορισµού των εσόδων
από εισφορές για τους µη µισθωτούς πλην αγροτών ο κρατικός προϋπολογισµός καλύπτει το
75,9% δηλαδή 31,5 ποσοστιαίες µονάδες περισσότερο, κάτι που οδηγεί σε νέες ανισότητες στην
κατανοµή της χρηµατοδότησης των διαφορετικών κατηγοριών συντάξεων και που στο µέλλον
θα επιδεινωθεί αν ληφθεί υπόψη ότι ο κρατικός προϋπολογισµός θα καλύπτει µόνο την εθνική
σύνταξη και οι εισφορές των ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ θα καλύπτουν το σύνολο της δαπάνης
της ανταποδοτικής σύνταξης. Η αλληλεγγύη θα είναι µονόπλευρη υπέρ των µη µισθωτών αφού
οι εισφορές τους αν δεν υπάρξει αλλαγή θα υστερούν κατά πολύ των αναγκαίων πόρων για την
κάλυψη των ανταποδοτικών συντάξεων των µη µισθωτών συνταξιούχων και οι εισφορές των
µισθωτών ή ειδική κρατική χρηµατοδότηση θα πρέπει να καλύπτουν το κενό χρηµατοδότησης
που θα δηµιουργείται.

4. Η επίδραση των ΕΜΑ στην προστασία και τα δικαιώµατα των
ασφαλισµένων
Στις αρνητικές επιπτώσεις της ευελιξίας, εντοπίζονται διαφορετικές µορφές ανασφάλειας που
σχετίζονται µε την αγορά εργασίας αλλά και το µοντέλο κοινωνικής προστασίας (Walker,
Goodwin and Cornwell, ό.π., σελ. 30-32) διαµορφώνοντας ένα δίπολο ανασφάλειας, εντός και
εκτός της αγοράς εργασίας.
Αφ’ενός η ανασφάλεια στην αγορά εργασίας έγκειται στην αυξανόµενη αίσθηση ανασφάλειας που συνδέεται περισσότερο µε µια γενικευµένη ανησυχία για τους κινδύνους της αγοράς
εργασίας. Ακόµα και σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης, η ελαστική εργασία συνδέεται µε την
επισφάλεια (Lang and al. 2013). Αφετέρου, υπάρχει η ανασφάλεια η σχετική µε την κοινωνική
προστασία, που έγκειται στη γενικευµένη ανησυχία για την επαρκή ένταξη στον προστατευτικό
κλοιό της κοινωνικής ασφάλισης λόγω µη κατάλληλων µηχανισµών µε απρόσιτες προϋποθέσεις
ασφάλισης.
Εποµένως, σε σχέση µε τους εργαζόµενους σε τυπικές µορφές απασχόλησης, οι εργαζόµενοι
σε προσωρινές θέσεις εργασίας ή θέσεις µερικής απασχόλησης εµφανίζουν συχνότερα φαινόµενα διακοπής της εργασίας τους, χαµηλών αµοιβών, ανεπαρκούς ασφαλιστικού βίου και εφόσον
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θεµελιώνουν δικαίωµα σε σύνταξη, αυτή είναι εµφανώς χαµηλότερη. Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται ακόµα περισσότερο στα µοντέλα κοινωνικής προστασίας που συνδέουν στενά την παροχή µε
τις εισφορές και µάλιστα µε προϋπόθεση µακροχρόνιων ασφαλιστικών περιόδων (Matsaganis
and al. 2016, σελ. 11-12). Είναι προφανές ότι οι ελαστικά εργαζόµενοι δυσκολεύονται ιδιαίτερα
(σε σχέση µε τους εργαζόµενους σε τυπικές µορφές απασχόλησης) να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις πρόσβασης στην κοινωνικοασφαλιστική προστασία. Έχει παράλληλα αναδειχθεί ότι η ελαστική εργασία ως επισφαλής εργασία εµφανίζεται περισσότερο σε εργασιακά
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες και οι µετανάστες (OECD 2015, σελ. 139143). Η βιβλιογραφία για τη σχέση µεταξύ ΕΜΑ και κοινωνικής ασφάλισης φανερώνει ότι οι
εργαζόµενοι µε ΕΜΑ καλύπτονται ανεπαρκώς για τους κινδύνους γήρατος, υγείας και ανεργίας
(Schulze, Buschoff, Protch, 2009). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κανόνες προστασίας των
εργαζόµενων ορισµένου χρόνου ή µερικής απασχόλησης είναι ίδιοι µε αυτούς των εργαζόµενων
πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου. Το πιο συχνό κοινό στοιχείο είναι η µη πρόβλεψη
παροχών ανεργίας και εργατικού ατυχήµατος και η ανεπάρκεια των παροχών γήρατος (Schmid,
Wagner, 2017, σελ. 30).
Εποµένως, οι µορφές ευελιξίας που παρουσιάστηκαν έχουν άµεσες και έµµεσες συνέπειες
στα δικαιώµατα των εργαζόµενων σε ΕΜΑ στην έκταση των καλυπτόµενων κινδύνων και αναγκών, στην ανεπάρκεια του χρόνου ασφάλισης για την πρόσβαση στο κοινωνικοασφαλιστικό
δικαίωµα, στο ύψος των παροχών που δικαιούνται αυτές οι κατηγορίες εργαζοµένων και στο
σύνολο των εσόδων ενός συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Η ανάδυση των ΕΜΑ µας προκαλεί να αναρωτηθούµε κατά πόσον τα συστήµατα κοινωνικής
προστασίας που σχεδιάστηκαν γύρω από την έννοια και την ύπαρξη τυπικής µορφής εργασίας είναι κατάλληλα ή όχι. Γενικά, η ύπαρξη πρόσβασης σε κοινωνικοασφαλιστικής λογικής παροχές
σηµαίνει ότι ο εργαζόµενος/ασφαλισµένος εργαζόταν και εισέφερε επαρκώς. Πώς όµως µπορεί
να σχεδιαστεί η κοινωνική προστασία για µορφές απασχόλησης που αδυνατούν να εισφέρουν ή
εξαιρούνται από την εισφορά; Πως θα προστατευτούν οι αυξανόµενες και διευρυνόµενες κατηγορίες εργαζοµένων των οποίων οι θέσεις εργασίας δεν εγγυώνται ότι το ύψος ή η διάρκειά τους
θα είναι ικανοποιητική για τη θεµελίωση δικαιωµάτων;
Αν τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης καθιερώνουν τη σύνδεση µεταξύ εργασίας και εισοδήµατος, µε την αύξηση των ΕΜΑ µπορούν αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εργαζόµενων που εµπλέκονται σε αυτές, παρότι έχουν δοµηθεί στην τυπική απασχόληση; Έχουν προσαρµοστεί στις ανάγκες της ευέλικτης αγοράς εργασίας και σε ποιό βαθµό θα ήταν κάτι τέτοιο εφικτό;

4.1 Χαρακτηριστικά της προσαρµογής συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης
Η κοινωνική ασφάλιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσπάθησε να µειώσει τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της ευέλικτης εργασίας και να διευκολύνει την πρόσβαση στις παροχές (Calcoen και
Greiner 1994, p.110, Greiner, 1998). Το ζήτηµα της εργασίας και των αλλαγών που υφίσταται
αναδεικνύεται στα 3 παραδοσιακά µοντέλα κοινωνικής προστασίας: αυτό του Μπίσµαρκ, του
Μπέβεριτζ και το Σκανδιναβικό (Greber, 1999 σελ. 168). Από την οπτική των εργαζόµενων η
αλλαγή συνιστά ένα έλλειµµα προστασίας στην εργασιακή ζωή και µία υποβάθµιση της κατάΚοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019 • 29

στασης τους. Για τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας, αυτό έχει ως συνέπεια µια πιο αδύναµη
οικονοµική βάση και περισσότερες ανάγκες για να καλυφθούν.
Στη βάση της διαµάχης είναι οι αξίες για το είδος αλληλεγγύης που χρειαζόµαστε, και για
την κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα στο κοινωνικό και το οικονοµικό (Greber, 1999, σελ. 165).
Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει εκ νέου το βασικό ερώτηµα σχετικά µε το προσωπικό εύρος των
συστηµάτων και το εύρος της αλληλεγγύης. Ποιο κοµµάτι της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να
σχετίζεται µε την ιδιότητα του πολίτη µε την εφαρµογή της αρχής της αλληλεγγύης; Ποιο κοµµάτι
θα πρέπει να παραµείνει συνδεδεµένο µε την επαγγελµατική αλληλεγγύη των ενταγµάνων στην
αγορά εργασίας (Perrin, 1983, pp.123);
Σύµφωνα µε τον Courbier, η αυξηµένη ευελιξία θα έπρεπε να αφορά και τις προϋποθέσεις
κάλυψης και πρόσβασης στις κοινωνικές παροχές όπως και µεθόδους υπολογισµού των παροχών που δίνονται. Θα µπορούσε να παρέχεται προστασία µε εναλλακτικές µεθόδους (Courbier,
σελ. 128):
• Ετησιοποιώντας την περίοδο αναφοράς, επεκτείνοντας δηλαδή την περίοδο αναφοράς, προσθέτοντας διάφορες περιόδους εργασίας ορισµένου χρόνου ή κατοχυρώνοντας ένα σταθερό
κοινωνικό δικαίωµα ως ποσοστό του δηλωµένου µισθού και των καταβεβληµένων εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (van Lerenberghe, 1996).
• Καταργώντας ή µειώνοντας το κατώφλι αναφοράς που περιθωριοποιεί τους ευέλικτους εργαζόµενους και δεν υποχρεώνει τους εργοδότες να καταβάλλουν εισφορές.
• Θεσπίζοντας ένα βασικό κοινωνικό εισόδηµα και ένα επίπεδο εξατοµικευµένης ελάχιστης
κοινωνικής προστασίας κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου (Aznar, 1996; van Parjis,
1994; Ferry, 1995).
• ∆ιευρύνοντας τις δυνατότητες για το συνδυασµό του δικαιώµατος σε µια κοινωνική παροχή
(πχ. επίδοµα ανεργίας) µε εισόδηµα προερχόµενο από ΕΜΑ.
• Παρέχοντας ένα κοινωνικό συµπλήρωµα για εργαζόµενους που µετακινούνται από την πλήρη στη µερική απασχόληση.
• Αναπτύσσοντας ένα 2ο τοµέα δραστηριότητας στην κοινωνία σε συνδυασµό µε ένα άλλο τύπο
οργάνωσης και πιο ενεργή χρήση των κοινωνικών παροχών που βασίζονται σε µία αίσθηση
κοινωνικού καθήκοντος και µια πολύ ανεπτυγµένη αίσθηση αλληλεγγύης.
• ∆ιαφοροποιώντας τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στη βάση των ωρών εργασίας.
Η ΕΜΑ µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του ποσού των παροχών σε χρήµα από το σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης. Για παράδειγµα:
• Αν ο υπολογισµός λαµβάνει υπόψη το µισθό, µία σύνταξη θα είναι χαµηλότερη από εκείνη
την περίπτωση του εργαζόµενου µε εργασιακό βίο πλήρους απασχόλησης.
• Αν µία κοινωνική παροχή καθορίζεται µε αναφορά σε ένα µικρό διάστηµα εισφοράς και αυτό
το διάστηµα ανταποκρίνεται σε µία ή δύο ανασφαλείς θέσεις εργασίας, η προστασία θα είναι
ανύπαρκτη ή ανεπαρκής.
Στο πλαίσιο των δηµόσιων πολιτικών-τεχνικών προστασίας, ο Pierre Yves Greber εντοπίζει
πέντε δρόµους αντιµετώπισης που µπορούν να ακολουθηθούν άλλοτε εναλλακτικά και άλλοτε
σωρευτικά (Greber, 1999, σελ. 171):
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1ος: αποσύνδεση της προστασίας από την ένταξη στην αγορά εργασίας και καθολική προστασία.
ος
2 : εισαγωγή και αναβάθµιση µορφών ελάχιστου εισοδήµατος µε ή χωρίς σύνδεση µε
έλεγχο οικονοµικών πόρων.
ος
3 : άνοιγµα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης σε αυτοαπασχολούµενους εκεί που
είναι κατάλληλο, πχ. ανεργία
ος
4 : προστασία της ευέλικτης εργασίας
5ος: ενισχύοντας την αξία, µε όρους κοινωνικής προστασίας, της µητρότητας και της φροντίδας των τέκνων, της φροντίδας αναπήρων ή ηλικιωµένων.
Η ευελιξία στην αγορά εργασίας αναδιαµορφώνει και τη συνταξιοδοτική προστασία
(Klammer, 2007). Τα νέα εργασιακά προφίλ κοινωνικών κινδύνων ενδέχεται να έχουν δυσµενή
επίπτωση στο κίνδυνο γήρατος, και κατά τον Bonoli (2007, σελ. 7), «το αποτέλεσµα της παρουσίας αυτών νέων εργασιακών προφίλ στην αγορά εργασίας, αν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα
δεν προσαρµοστούν, µπορεί να είναι η µετάφραση των προβληµάτων της εργασιακής φτώχειας
σήµερα σε ένα πρόβληµα φτώχειας των ηλικιωµένων σε 30 µε 40 χρόνια µετά».
Στην διεθνή βιβλιογραφία αρχικά εντοπιζόταν κατά κύριο λόγο µια τάση συρρίκνωσης και
µείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης (Myles, Quadagno, 1997) αλλά στη συνέχεια εντοπίζεται
και η τάση υιοθέτησης δοµικών αλλαγών (Jessoula, 2011). Στα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα «του ενός πυλώνα» παρατηρούνται παρεµβάσεις που συνδυάζουν παραµετρικές προσαρµογές µε δοµικές µεταρρυθµίσεις (Hinrichs, Jessoula, 2012). Οι παραµετρικές προσαρµογές κατά
κύριο λόγο στοχεύουν στη διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας και την προσαρµογή στο
νέο µεταλλασσόµενο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Για να επιτευχθούν αυτοί οι τρεις
στόχοι υιοθετήθηκε δέσµη µέτρων µε παραλλαγές που περιλαµβάνει (Hinrichs, Jessoula, 2012):
1. Προώθηση καθυστερηµένης συνταξιοδότησης και ενίσχυση της ενεργού γήρανσης.
2. Μείωση κόστους, κυρίως µέσω χαµηλότερων ποσοστών αναπλήρωσης και αλλαγές στους
µηχανισµούς αναπροσαρµογής.
3. Εφαρµογή στενότερου δεσµού εισφορών-παροχών για την αναλογιστική ισοτιµία
4. Εναρµόνιση εφαρµοστέων κανόνων για διαφορετικές εργασιακές οµάδες
5. Εισαγωγή ή/και ενίσχυση στοχευµένων αναδιανεµητικών µέτρων για φτωχούς συνταξιούχους.
Αντίθετα, οι δοµικές αλλαγές υπονοούν µία αλλαγή του µίγµατος δηµόσιου-ιδιωτικού
συνταξιοδοτικού εισοδήµατος µε µεγαλύτερη έµφαση σε ιδιωτικά και κεφαλαιοποιητικά
συστήµατα. Εν ολίγοις, οι δοµικές αλλαγές συνιστούν τη µετάβαση από «µοντέλα ενός πυλώνα»
σε συνταξιοδοτικά µοντέλα πολλών πυλώνων.
Στις χώρες που έχουν παραδοσιακά συνταξιοδοτικά συστήµατα «ενός πυλώνα» και παρείχαν
επαρκείς ανταποδοτικές παροχές για τη διατήρηση της κοινωνικής θέσης, οι συνταξιοδοτικές µεταρρυθµίσεις οδήγησαν σε µια αρχιτεκτονική πολλών πυλώνων. Η µετάβαση αυτή όµως µπορεί
να συνιστά ανεπαρκή κάλυψη και ανεπαρκείς εισφορές στους συµπληρωµατικούς πυλώνες για
τους εργαζόµενους που βιώνουν εντονότερα τον κίνδυνο ανεργίας ή/και έχουν άτυπες µορφές
απασχόλησης.
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Non-standard employment and access to social security benefits

Επιπλέον, οι παραµετρικές αλλαγές (ιδίως εκείνες που ενισχύουν την ανταπόδοση εισφορώνA key policy
question
employment
mobility; that
is, whether
non-standard
jobs
παροχών
και εκείνες
πουconcerns
αυστηροποιούν
τις προϋποθέσεις
πρόσβασης
και
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in non-standard work, largely because of the larger scale of part-time working among

γής, µειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης (ενσήµων) για την «ασφαλιστική ικανότητα»
που δίνει πρόσβαση στις υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Προ κρίσης, η ασφαλιστική ικανότητα στο ΙΚΑ χορηγούνταν µε 50 ένσηµα τον χρόνο κατ’ ελάχιστον. Από το 2008 ο
απαραίτητος χρόνος προβλέυθηκε ότι θα αυξηθεί σταδιακά στις 100 ηµέρες ασφάλισης το 2012
αλλά το 2011 µειώθηκε πάλι στις 50 ηµέρες λόγω της υψηλής ανεργίας. Για το 2020, η πρόσβαση θα προϋποθέτει 75 ένσηµα. Οι επιµέρους ad hoc και ορισµένου χρόνου ρυθµίσεις εκφράζουν
µε αποσπασµατικότητα και πραγµατισµό την προσπάθεια να επιτραπεί θεσµικά η πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας ενός αυξανόµενου µέρους του πληθυσµού που την στερείται λόγω αποκλεισµού από την αγορά εργασίας.
Το 2016, επιχειρείται να αποσυνδεθεί εν µέρει η προστασία της υγείας από την πλήρη εργασία
και εισάγεται µια ρύθµιση µε χαρακτηριστικά καθολικής προστασίας για ένα µέρος της κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψης υγείας. Στο ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης η τάση αυτή διαφαίνεται πιο εµφανώς µε τη νοµοθέτηση το 2016 της υγειονοµικής κάλυψης των ανασφάλιστων
πολιτών (αρ. 33 του ν.4368/2016 και ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016). Ανασφάλιστοι και
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, έχουν το δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης στις ∆ηµόσιες ∆οµές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, µέσω των Νοσοκοµείων, των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
νοσηλευτικών ιδρυµάτων των που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας.
Η φαρµακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συµβεβληµένα µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρµακεία. Οι δαπάνες της παρούσας ρύθµισης καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ. Η σχετική παροχή συνεχίζει να διαφοροποιεί ασφαλισµένους και ανασφάλιστους ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες που
παρέχονται από ιδιώτες αλλά παρέχει άµεση δυνατότητα πρόσβασης στις δηµόσιες δοµές υγείας.
Οι ανασφάλιστοι, ως ειδική πια κατηγορία «ευάλωτου πληθυσµού» και εφόσον πληρούν τα
καθοριζόµενα εισοδηµατικά κριτήρια, δικαιούνται δωρεάν πρόσβαση (χωρίς συµµετοχή) σε συνταγογραφούµενα φάρµακα (Εγκύκλιος Υπ. Υγείας: Α3γ/Γ.Π.οικ.53790, 15-07-2016).

ii
Η προστασία της «ανεργίας» του ελεύθερου επαγγελµατία.
Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια της κρίσης επιχειρεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες των ελευθέρων επαγγελµατιών που λόγω οικονοµικών δυσκολιών αναγκάζονται να διακόψουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Προβλέπεται το «Βοήθηµα Ανεργίας» που το διαχειρίζεται σε κοινωνικοασφαλιστική βάση ο Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας υπέρ
των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων, ο οποίος αποτελείται από δυο κλάδους, που
λειτουργούν µε πλήρη οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισµένους στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. και ο δεύτερος ασφαλισµένους του Ε.Τ.Α.Α.
µε σκοπό τη χορήγηση βοηθήµατος σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης διακοπής του επαγγέλµατος
και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3 µηνών.
Από 1-1-2011, παράλληλα µε τις µηνιαίες εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Κλάδου Υγείας,
είναι υποχρεωτική η καταβολή µίας επιπλέον εισφοράς ύψους 10 ευρώ µηνιαίως (12 εισφορές
το έτος) για όλους τους ασφαλισµένους υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας ΟΑΕ∆ (Αρ.
44 του ν. 3986/2011, Άρθρο 44, παρ.2 του Ν. 3986/2011 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 50
του ν. 4144/2013, Υ.Α Φ.80000/8285/253/2013, Υ.Α. Φ. 10035/οικ.1239/63).
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Παρατηρούµε ότι σε αντίθεση µε τις εισφορές κύριας και επικουρικής σύνταξης και υγείας
που υπολογίζονται από το φορολογητέο εισόδηµα, η εισφορά για την προστασία ανεργίας του
επαγγελµατία είναι ενιαία για όλους ανεξάρτητα από την εισφοροδοτική ικανότητα. Συνέπεια της
παραδοχής αυτής είναι η µείωση της επιτελούµενης αναδιανοµής από υψηλότερα σε χαµηλότερα
εισοδήµατα.
Πρέπει ο ελεύθερος επαγγελµατίας να αναλαµβάνει το ρίσκο της δραστηριότητας σε περίπτωση διακοπής της για αντικειµενικούς λόγους; Το ελληνικό ΣΚΑ απαντά καταφατικά. Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του νόµου: « Mε τη σύσταση του λογαριασµού αυτού ικανοποιείται παλαιότερο αίτηµα των αυτοαπασχολούµενων οι οποίοι στις περιπτώσεις διακοπής του
επαγγέλµατός τους µένουν ασφαλιστικά απροστάτευτοι, για την αντιµετώπιση των βιοποριστικών
αναγκών που ανακύπτουν από τη διακοπή του επαγγέλµατος µέχρι την ανεύρεση εργασίας ή
µέχρι την επανάσκηση του επαγγέλµατος».
Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, η ιδιαιτερότητα του «άνεργου» ελεύθερου επαγγελµατία ή
αυτοαπασχολούµενου και η σχετική διστακτικότητα της πολιτικής κοινωνικής ασφάλισης προκύπτει
από την πρόβλεψη αρκετά αυστηρών προϋποθέσεων που φιλτράρουν τους δικαιούχους επαγγελµατίες όσο και από την πρόβλεψη εισοδηµατικών κριτηρίων, ατοµικών και οικογενειακών.

iii
Περιστασιακή απασχόληση και ευέλικτη ασφάλιση.
Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωρίζοντας την εξάπλωση ευκαιριακών και
περιστασιακών µορφών απασχόλησης αφενός προβλέπει στην ευελιξία των µορφών ασφάλισης
αφετέρου προσπαθεί να συνδυάσει την ευελιξία αυτή µε µορφές κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψης. Η επέκταση της περιστασιακής απασχόλησης εκδηλώνεται µε την διεύρυνση της ασφάλισης
µε τίτλο κτήσης (άρθρο 55 του Ν. 4509/2017, και άρθρο 21 του Ν. 4578/2018, Εγκύκλιος ΕΦΚΑ
14/2019) και µε εργόσηµο προβλέποντας χαµηλότερη εισφορά για λιγότερα ένσηµα και για ελλιπή κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη.
Αναγνωρίζοντας την προσωρινή και περιστασιακή απασχόληση ως µία συνήθη µορφή βιοπορισµού των επισφαλώς εργαζοµένων, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης προσαρµόζεται και
γίνεται και αυτό µε τη σειρά του ευέλικτο. Από το 2017, δίνεται η δυνατότητα στον εγγεγραµµένο
άνεργο του ΟΑΕ∆ (µε αίτησή του) να βεβαιώνει συνεχή χρόνο ανεργίας, από τον οποίο αφαιρούνται ενδεχόµενες ηµέρες περιστασιακής εργασίας (αρ. 92 του Ν.4461/2017). Η περιστασιακή εργασία µέχρι 70 ηµερών (συνεχόµενη ή µε διαλείµµατα) το χρόνο δεν διακόπτει το χρόνο
ανεργίας και τα εξ αυτού επιδόµατα και δικαιώµατα. Η επιδότηση αναστέλλεται κατά την κρίσιµη
περίοδο και επανέρχεται µετά την λήξη της περιστασιακής απασχόλησης.
iv
Η κοινωνική ασφάλιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης.
Αναφορικά µε ένα µεγάλο µέρος των αυτοαπασχολούµενων, υφίσταται το ζήτηµα των ψευδώς
αυταπασχολούµενων, δηλαδή το ζήτηµα των συµβάσεων έργου που υποκρύπτουν µισθωτή εργασία (σύντοµη ή διαρκείας) σε έναν πελάτη-ερεγοδότη υπό την εξάρτηση του τελευταίου. Η
ψευδής (bogus) αυτοαπασχόληση ως κατ’ουσίαν εξαρτηµένη-µισθωτή απασχόληση στερεί τον
εργαζόµενο από σειρά εργασιακών (κατώτατοι µισθοί, άδειες) και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων (επιµερισµός βάρους εισφοράς, µη κάλυψη ανεργίας και εργατικού ατυχήµατος).
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ccounted for almost 36 percent of total employment in 2015. This is larger than the figure derived
om the LFS for that year (approximately 31 per cent). One reason for the difference is that family
embers covered by the EWCS were able to decide for themselves which category (i.e. employee
Με τη µεταρρύθµιση του Ν.4387/2016 επιχειρείται να εξοιµοιωθεί ο ψευδώς αυτοαπασχοself-employed) matched their situation best, whereas figures for self-employed persons and
λούµενος ως «εργαζόµενος µε µπλοκάκι» µε το µισθωτό. Στο άρθρο 39 παρ. 9 και τη σχετική
npaid family members are reported separately by the EU LFS. It is worth noting that the OECD’s
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https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm
Στην σχετική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ

το ∆εκέµβρη του 2017 ήταν εγγεγραµµένα 30.000 άτο20
µα (ILO 2018). Από το κατωτέρω ∆ιάγραµµα 4 θα µπορούσε να προκύπτει:
• είτε ότι βασικός εργοδότης σε περιπτώσεις ψευδούς απασχόλησης είναι το ∆ηµόσιο σε όλες
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Information about the type of organisations that were involved in the EF A platform is
presented in Figure 7. Slightly more than 60 percent of the workers registered with EF A under
Law 4387/16 worked for legal entities under public law, primarily universities, technological
του τις οργανωτικές µορφές (ιδίως σε περιόδους αυστηρών περιορισµών πρόσληψης προσωeducational institutes (TEIs) and research centres. rivate enterprises of various types
πικού).
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•under
είτε ότι
ο ιδιωτικός
τοµέας είναι
διστακτικός
αρνητικός
στο να ενταχθεί
στην σχετική
private
law ( uasi-public)
accounted
for ήa και
further
17 percent.
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του ΕΦΚΑ.
authorities,
international
organisations and associations and clubs also featured on the platform,
but each accounted for a relatively small share of the total number of registrations.

∆ιάγραµµα 4: Κατηγορίες εργοδοτών στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ
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Πηγή: ILO, Diagnostic Report, 2018

Table 4 provides information about the activities in which the workers who were registered on
the platform were engaged. This classification is based on activity codes assigned when the
Σε επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης, δεν λύνεται το πρόβληµα της έλλειψης κοινωνικής ασφάself-employed worker first registers with the tax authorities. Activity codes correspond
λισης
ανεργίας to
και εργατικού
approximately
ACE codes.ατυχήµατος, ούτε µετατρέπεται σε µισθωτή η εικονκή αυτοαπασχό-

ληση. Αλλά επιχειρείται να επιµερισθούν «σωστότερα» οι άλλες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
µεταξύ µισθωτών και εργοδοτών. Ειδικότερα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες πρώην ασφαλισµένοι
σε ΟΑΕΕ θα καταβάλλουν συνολικά εισφορές 27,10%, εκ των οποίων οι ίδιοι θα πληρώσουν
27
6,67% για κύρια σύνταξη και 2,55% για υγεία, ενώ οι εργοδότες τους 13,33% και 4,55% αντίστοιχα.
Μηχανικοί και δικηγόροι πρώην ασφαλισµένοι θα καταβάλλουν επίσης συνολικά 27,10%
επί του εισοδήµατός τους για ΕΦΚΑ – ΕΟΠΥΥ, επιµερισµένο αντίστοιχα για τους ίδιους και
τους εργοδότες τους και επιπλέον 11% επί του κατώτατου µισθού για ΕΤΕΑΕΠ (64,46 ευρώ για
Ιανουάριο και 71,5 ευρώ από Φεβρουάριο και για κάθε επόµενο µήνα του 2019).
Τα προβλήµατα µε το θεσµικό πλαίσιο ξεκινούν ήδη µε την διαφοροποιηµένη αντιµετώ36 • Κοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019

πιση του φαινοµένου στη φορολογική νοµοθεσία και συγκεκριµένα στο Αρ. 12 ΚΦΕ στ) (Ν.
4172/2013) όπου για να αναγνωρισθεί η ψευδής/εξαρτηµένη αυτοαπασχόληση ορίζονται διαφορετικά κριτήρια και ειδικότερα: «βάσει έγγραφων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συµβάσεων έργου, µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα
3 ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθµό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήµατος από
επιχειρηµατική δραστηριότητα προέρχεται από 1 από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές
οντότητες που λαµβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εµπορική ιδιότητα, ούτε
διατηρεί επαγγελµατική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του».

v
Θέσπιση και διεύρυνση του Εργοσήµου
Το εργόσηµο εισάγεται µε την πρώτη βασική µεταρρυθµιστική προσπάθεια της περιόδου της
κρίσης στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης. Με το εργόσηµο βάσει της αιτιολογικής έκθεσης
του νόµου 3863/2010 «Θεσπίζονται νέες και πρωτότυπες διαδικασίες ασφάλισης για εργαζόµενους
που απασχολούνται κατ’ οίκον και αµείβονται µε την ώρα ή την ηµέρα για υπηρεσίες, ... καθώς
και για την κατηγορία των αγρεργατών... Με το ευέλικτο και πρακτικό αυτό µέτρο αίρονται τα γραφειοκρατικά εµπόδια που εγείρουν οι παρούσες διαδικασίες ασφάλισης και καθίσταται δυνατή η
ασφάλιση ακόµη και της πλέον άτυπης και παροδικής µορφής εργασίας».
Η εισαγωγή του εργόσηµου φιλοδοξεί µέσω της διαδικαστικής απλοποίησης της ασφάλισης
να καταστήσει πιο ελκυστική την υπαγωγή στην ασφάλιση (υπαγωγή που γίνεται υποχρεωτικά
µέσω του εργοσήµου) για τους εργαζόµενους σε περιστασιακές δραστηριότητες στις οικίες πολλών πελατών/εργοδοτών. Κατά την αρχική θέσπιση του εργοσήµου η απλοποίηση συνοδεύεται από πρόβλεψη χαµηλότερου ποσοστού εισφοράς και µε ευνοϊκό υπολογισµό των ηµερών
ασφάλισης. Μέχρι σήµερα έχουν γίνει αλλεπάλληλες προσθήκες διαφορετικών επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων στην υποχρεωτική ασφάλιση µε εργόσηµο, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά εισφοράς
και ο τρόπος υπολογισµού εισφορών έχει καταλήξει δυσµενέστερος για τους ασφαλισµένους µε
εργόσηµο.
Στα πλαίσια του σχετικού διαλόγου της Επιτροπής Σοφών που προηγήθηκε του σχετικού
νόµου, το εργόσηµο παρουσιάζεται ως «καλή πρακτική» της κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία,
τη Γερµανία και το Βέλγιο για την περιστασιακή οικιακή εργασία σε διαφορετικούς εργοδότες. Ο
Α. Στεργίου αναφέρει ότι το γαλλικό εργόσηµο «επιτρέπει την εκπλήρωση µε µια µόνο ενέργεια
περισσότερων υποχρεώσεων του εργοδότη : δήλωση απασχόλησης, δήλωση µισθών, καταβολή
εισφορών και εκκαθαριστικό σηµείωµα. Γενικά, η κυρίαρχη ιδέα του µέτρου αυτού είναι η απαλλαγή του απλού ιδιώτη από τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις ενός εργοδότη»(https://www.ypakp.
gr/uploads/docs/3558.pdf.) Έκτοτε, ο θεσµός του εργόσηµου διευρύνεται συνεχώς σε όλο και
περισσότερες κατηγορίες περιστασιακά εργαζόµενων, οι οποίοι υποχρεούνται να ασφαλίζονται
αποκλειστικά µε την τεχνική του εργόσηµου (αρ. 20 του Ν.3863/2010, αρ.76 Ν.3996/2010,
αρ.74 Ν.4144/2013, αρ. 279 Ν. 4555/2018, αρ. 129 του Ν.4611/2019).

Κοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019 • 37

5. Συµπεράσµατα
Ο µελετητής της επέκτασης των ΑΜΕ στην Ελλάδα συναντά δυσκολίες που προκύπτουν όπως
αναφέρθηκε από την αναντιστοιχία των δεδοµένων που παρέχουν οι δηµόσιες υπηρεσίες.
Η Ελλάδα παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις ΕΜΑ σε σχέση µε τις άλλες χώρες
µέλη της ΕΕ28 και πολλές ιδιαιτερότητες. Παρά τον δηµόσιο λόγο που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία έτη για την διόγκωση της µερικής απασχόλησης και των λοιπών άτυπων µορφών απασχόλησης και τις επιπτώσεις τους στα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης, από τα δεδοµένα που
παρουσιάστηκαν προκύπτει αβίαστα ότι η βασική αιτία των µειωµένων εσόδων από εισφορές
δεν είναι η αυξηµένη µερική απασχόληση αλλά κυρίως η µείωση των µισθών µεταξύ 2009-2018
που στον ιδιωτικό τοµέα ξεπέρασε το 19,7% στους µισθούς πλήρους απασχόλησης και το 32,5%
στους µισθούς της µερικής απασχόλησης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 2018
είχαµε µια αύξηση της τάξης των 56 εκατ. ηµερών ή 10,3% (από 542 εκατ. ηµέρες το 2009 σε
περισσότερες από 598 εκατ. ηµέρες το 2018) στην δηλωµένη ασφάλιση και παρόλα αυτά µειωµένες συνολικά εισπραττόµενες εισφορές κατά 16,7% .
Τα στατιστικά δεδοµένα επίσης της µερικής απασχόλησης επιβεβαιώνουν ότι παρά τον υπεδιπλασιασµό των µερικώς απασχολούµενων, η Ελλάδα παραµένει στις χώρες µε τα µικρότερα
ποσοστά µερικής απασχόλησης ως αναλογία της συνολικής απασχόληση στην ΕΕ28 (9,2% στην
Ελλάδα έναντι 19,2% στην ΕΕ28) ενώ ταυτόχρονα είναι γνωστό ότι 150 χιλιάδες ασφαλισµένοι
έχουν και δεύτερη δουλειά µε αποτέλεσµα να συρρικνώνεται κατά πολύ η επίδραση της µερικής
απασχόλησης τους. Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι τα δεδοµένα για την εκ περιτροπής εργασία είναι πολύ περιορισµένα µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να εντοπίσουµε την πραγµατική
της επίδραση. Αντίστοιχα η ορισµένου χρόνου απασχόληση υπολείπεται κατά πολύ (4,6 ποσοστιαίες µονάδες ή -37%) του µέσου όρου των υπολοίπων µελών της ΕΕ (7,6% το 2018 στην
Ελλάδα έναντι 12% κατά µέσο όρο στην ΕΕ28). Αντίθετα σε ότι αφορά την αυτοαπασχόληση
στην Ελλάδα διαχρονικά είναι σχεδόν τριπλάσια της αντίστοιχης σε επίπεδο ΕΕ28 (29,8% στην
Ελλάδα το 2018 έναντι 13.5% στηνΕΕ28)13, γεγονός που έχει άµεση επίδραση στα έσοδα της
κοινωνικής ασφάλισης αφού η µέση εισφορά των µη µισθωτών έχει διαµορφωθεί πλέον στα
2.380 ευρώ ετησίως ανά ασφαλισµένο µη µισθωτό (πλην αγροτών) για την κύρια ασφάλιση και
την υγεία και 546 ευρώ ετησίως για την επικουρική όπου υφίσταται ενώ τα αντίστοιχα ποσά για
τους µισθωτούς είναι 3.536 ευρώ για εισφορές για την κύρια ασφάλιση και την υγεία και 783
ευρώ ετησίως για την επικουρική δηλαδή οι εισφορές των µισθωτών αναλογούν σε σχεδόν 1,5
φορά τις εισφορές των µη µισθωτών, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι έχουµε
σχεδόν 1,2 εκατ. µη µισθωτούς.
Συµπερασµατικά, από την ανάλυση κυρίως των στοιχείων που προκύπτουν από τα Μηνιαία ∆ελτία Απασχόλησης, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι την περίοδο της κρίσης αυξάνεται
σηµαντικά το µερίδιο των ΕΜΑ στην ελληνική αγορά εργασίας, χωρίς όµως αυτό να αποτελεί
την κύρια αιτία της µείωσης των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης. Πρόκειται για πολύ αξιοσηµείωτη εξέλιξη µιας και επιδρά καθοριστικά στην κοινωνική αποτελεσµατικότητα του ελληνικού
συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, αφού σε πολλές περιπτώσεις προκαλεί την αδυναµία των

13

Eurostat, LSF database: Employment by sex, age and professional status
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εργαζόµενων που κατέχουν ΕΜΑ να έχουν πρόσβαση σε δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης ή
τα τελευταία δικαιώµατα να µην είναι επαρκή για την κάλυψη βασικών αναγκών. Παρατηρείται
όµως ότι καθοριστικότερη επιρροή για τα έσοδα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης έχει η
µισθολογική ευελιξία, λόγω της κατακρήµνισης των αποδοχών σε µορφές πλήρους και µερικής
απασχόλησης. Η προσαρµογή στις ραγδαία αναπτυσσόµενες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις είναι
περιορισµένη και µε ακόµα πιο λίγα αποτελέσµατα στην πράξη, γιατί ο θεσµός της κοινωνικής
ασφάλισης στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης δίνει ξεκάθαρα µεγαλύτερη έµφαση στη
δηµοσιονοµική προσαρµογή και θυσιάζει στο βωµό της την αποτελεσµατικότητα του ΣΚΑ. Η
προσπάθεια του ελληνικού ΣΚΑ να διαχειριστεί την εξάπλωση των ΕΜΑ φαίνεται σε γενικές
γραµµές να ακολουθεί τις κατευθύνσεις που έχουν δροµολογηθεί και σε άλλα ΣΚΑ, όµως τα
αποτελέσµατα είναι νωρίς να αξιολογηθούν.
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Δημογραφία, οικονομική κρίση και κοινωνική ασφάλιση
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Περίληψη
Η συστηµική και ποσοτική διερεύνηση και ανάλυση της προοπτικής του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης στην Ελλάδα, από την οπτική των δηµογραφικών εξελίξεων, αναδεικνύουν το συµπέρασµα ότι οι δυσµενείς µεταβολές των δηµογραφικών µεταβλητών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο
των ετών (2010 και µετά) της ύφεσης και της λιτότητας, οδήγησαν τόσο την χώρα µας, όσο και
τα άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διεύρυνση της δηµογραφικής γήρανσης και
κατ’ επέκταση στην ηλικιακή δοµή του πληθυσµού, δηλαδή στην αύξηση του ποσοστού των
ηλικιωµένων στον συνολικό πληθυσµό. Το αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων στο µέλλον είναι
η επίδραση της δηµογραφικής γήρανσης σε χαµηλούς ρυθµούς µεταβολής του ΑΕΠ να είναι
αναπόφευκτη. Παράλληλα, αναδεικνύεται ότι οι δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις (υπογεννητικότητα, γήρανση του πληθυσµού) συµβάλλουν σήµερα στην αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 15%.

Abstract
The systemic and quantitative investigation and analysis of the prospects of the social security
system in Greece, from the point of view of demographic developments, suggest that the
adverse changes of the demographic variables, especially during the years (2010 and beyond)
of the recession and austerity, led both our country and the other European member states,
enlargement demographic aging and consequently the age structure of the population, that
is increasing the proportion of the elderly in the overall population. The result of these
developments in the future is that the effect of aging on low GDP growth rates is inevitable.
Furthermore, it is clear that unfavorable demographic developments (low birth rate, aging
population) are now contributing to a 15% increase in pension expenditure.
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Αντί Εισαγωγής
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2010-2018 των ασκούµενων
Μνηµονιακών πολιτικών, παρατηρείται, µεταξύ των άλλων, αυξηµένο ενδιαφέρον για τις δηµογραφικές αλλαγές. Στην κατεύθυνση αυτή, το ενδιαφέρον της έρευνας µας δεν εστιάζεται αποκλειστικά στο µέλλον του πληθυσµού αλλά συνδέεται µε τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις οι
οποίες προκύπτουν από τις δηµογραφικές εξελίξεις, στο πλαίσιο των ασκούµενων Μνηµονιακών
πολιτικών, σε συγκεκριµένους τοµείς, µεταξύ των οποίων η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και
η κοινωνική ασφάλιση. Βέβαια, η φύση των δηµογραφικών µεταβολών είναι τέτοια, ώστε η
οποιαδήποτε αναφορά στο µέλλον συνδέεται αναπόσπαστα µε τις εξελίξεις που παρατηρήθηκαν
κατά το παρελθόν σχετικά µε τα τρία βασικά δηµογραφικά φαινόµενα, δηλαδή τη γονιµότητα,
τη θνησιµότητα και τη µετανάστευση.1 Η αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης και η µείωση της
γονιµότητας οδήγησαν αναπόφευκτα στην διεύρυνση της δηµογραφικής γήρανσης, δηλαδή στην
αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµένων ατόµων στον συνολικό πληθυσµό. Αν και το φαινόµενο
της δηµογραφικής γήρανσης δεν είναι πρόσφατο, αφού η µείωση της γονιµότητας και της θνησιµότητας για τους πληθυσµούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει µακρά ιστορία, το κύριο
ενδιαφέρον για τις µεταβολές στην κατά ηλικία δοµή του πληθυσµού στην Ελλάδα εντοπίζεται
στη βεβαιότητα για την αναπόφευκτη ένταση του φαινοµένου κατά τις επόµενες δεκαετίες και τις
επιπτώσεις του στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Η αναφορά στη γήρανση του πληθυσµού
δεν θα πρέπει να συναρτάται µε την υπερεκτίµηση της σηµασίας της αύξησης του αριθµού των
ηλικιωµένων ατόµων, αλλά µε τη συνολική θεώρηση των σηµαντικών αλλαγών που αναµένονται τα επόµενα χρόνια σχετικά µε την κατά ηλικία δοµή του πληθυσµού της χώρας µας και των
άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ένωσης, σε συνδυασµό µε τις κοινωνικο-οικονοµικές που
µπορεί να προκύψουν από αυτές. Από την άποψη αυτή, αξίζει να σηµειωθεί ότι η βιωσιµότητα
του συνταξιοδοτικού συστήµατος µέσα σε ένα συντελούµενο πλαίσιο οικονοµικής κρίσης-ύφεσης
και διεύρυνσης της δηµογραφικής γήρανσης, αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις
των επόµενων δεκαετιών για την χώρα µας και για τα άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, στην συγκεκριµένη έρευνα και ανάλυση µας επιχειρείται η κατανόηση της
πραγµατικής σηµασίας της πρόκλησης που δηµιουργεί η γήρανση του πληθυσµού στην Ελλάδα,
πρόκληση η οποία σχετίζεται άµεσα τόσο µε τις ασκούµενες Μνηµονιακές πολιτικές στην χώρα
µας, όσο και µε τον στόχο της οικονοµικής βιωσιµότητας και κοινωνικής αποτελεσµατικότητας
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, σε συνδυασµό µε την βελτίωση του µελλοντικού επιπέδου διαβίωσης των σηµερινών και των αυριανών συνταξιούχων.

1. Actuarial Association of Europe: The Ageing of the EU Implications for Pensions, Βρυξέλλες, Μάρτιος 2016,
σελ.7-8.
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1.∆ηµογραφία και Γήρανση του Πληθυσµού
1.1 ∆ιαστάσεις της δηµογραφικής ανάλυσης
Το δηµογραφικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα µας, ειδικά κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης-ύφεσης και των ασκούµενων Μνηµονιακών πολιτικών, επιδεινώθηκε αισθητά
αφού ο συνολικός πληθυσµός της χώρας µειώθηκε σηµαντικά εξ’ αιτίας:
α) της ραγδαίας αύξησης των θανάτων που σε απόλυτους αριθµούς ξεπέρασαν τον αριθµό
των γεννήσεων (δηλαδή έχουµε φυσική µείωση του πληθυσµού), και
β) της παρατηρούµενης αύξησης των αρνητικών µεταναστευτικών ροών. ∆ηλαδή, ο αριθµός
των πολιτών που εγκατέλειπαν την χώρα µας ήταν µεγαλύτερος από τις µεταναστευτικές ροές
προς την χώρα µας.
Πιο συγκεκριµένα, όπως αποτυπώνεται στο ∆ιάγραµµα 1, σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία
του αριθµού των γεννήσεων και των θανάτων, διαπιστώνεται ότι την 8-ετία (2011-2017) καταγράφηκαν συνολικά 666.338 γεννήσεις και 817.773 θάνατοι. ∆ηλαδή, µόνο από τη φυσική
κίνηση, ο πληθυσµός της χώρας µας µειώθηκε κατά την συγκεκριµένη περίοδο της οικονοµικής
κρίσης-ύφεσης, των Μνηµονίων και των προγραµµάτων λιτότητας κατά 151.393 άτοµα.

∆ιάγραµµα 1: Γεννήσεις και Θάνατοι στην Ελλάδα 1960-2017
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Πηγή: Eurostat, Database.
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Αριθμός Θανάτων

Επιπλέον, της φυσικής µείωσης του πληθυσµού την περίοδο των Μνηµονίων παρατηρήθηκε
και έντονη µετανάστευση Ελλήνων προς το εξωτερικό. Συγκεκριµένα, την περίοδο 2011-2015
παρατηρήθηκε ότι µετανάστευσαν αθροιστικά προς το εξωτερικό 550.347 άτοµα (110.069 κατά
µέσο όρο ετησίως). Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2 (ιστορικά στοιχεία 19912017), την περίοδο 2011-2017 παρατηρήθηκε αθροιστικά αρνητικό ισοζύγιο µεταναστευτικών
ροών της τάξης των 230.874 ατόµων.

∆ιάγραµµα 2: Μεταναστευτική Ροή στην Ελλάδα 1991-2017
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Πηγή: Eurostat, Database.

Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη την φυσική µείωση του πληθυσµού και τις αρνητικές µεταναστευτικές
ροές της περιόδου 2011-2017, παρατηρείται ότι ο συνολικός πληθυσµός της χώρας µας µειώθηκε συνολικά κατά 382.227 άτοµα. ∆ηλαδή, από 11.123.392 άτοµα πληθυσµό που ήταν και το µέγιστο ύψος του πληθυσµού της χώρας το 2011, µειώθηκε σε 10.741.165 άτοµα που ήταν το 2018.
και αν λάβουµε υπόψη και τα 151.353 άτοµα από φυσική µείωση του πληθυσµού παρατηρείται
ότι την 8-ετία 2011-2017 ο πληθυσµός της Ελλάδας µειώθηκε συνολικά κατά 382.227 άτοµα.
Όπως παρατηρείται και στο ∆ιάγραµµα του πληθυσµού της Ελλάδας το 2011 και το 2018 που
από 11.123.392 που ήταν το µέγιστο σηµείο το 2011 το 2018 ήταν 10.741.165 (∆ιάγραµµα 3).
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∆ιάγραµµα 3: Πληθυσµός της Ελλάδας 1960-2018
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το ∆ιάγραµµα 3 προκύπτει, κατά την γνώµη µας, ένα σηµαντικό µεθοδολογικό λάθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τις µελέτες που εκπονεί για
την βιωσιµότητα των ασφαλιστικών συστηµάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ageing
Working Group), µέσω των οποίων προωθούνται οι ασκούµενες πολιτικές οι οποίες επιβάλλουν
είτε την συνεχή µείωση των συνταξιοδοτικών παροχών, είτε την αντικατάσταση του αναδιανεµητικού συστήµατος της αλληλεγγύης των γενεών µε τα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα των ατοµικών λογαριασµών. Πιο συγκεκριµένα, το λάθος αναφέρεται στις µελλοντικές προβολές του
πληθυσµού της χώρας µας µέχρι το 2070, οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά στην περίοδο της
οικονοµικής κρίσης-ύφεσης (2011-2018), όπου όπως αποτυπώνεται στα ∆ιαγράµµατα 1, 2 και 3
παρατηρείται µια συνολική µείωση του πληθυσµού της τάξης των 332.227 ατόµων, δηλαδή µια
µέση ετήσια µείωση κατά 54.604 άτοµα. Πράγµατι, λαµβάνοντας υπόψη αυτή την τάση και στα
δικά µας µοντέλα δηµογραφικών προβολών ο πληθυσµός καταλήγει το 2070 σε 7,7 εκ. άτοµα.
Η παρατήρηση αυτή σηµαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι τάσεις που παρατηρήθηκαν την περίοδο της οικονοµικής κρίσης και των Μνηµονίων, της οικονοµικής κρίσης-ύφεσης
στην χώρα µας θα συνεχίσουν µέχρι το 2070. Αν όµως λάβουµε υπόψη την τάση της περιόδου
2001-2018 κατά την οποία παρατηρείται µια µέση ετήσια αύξηση του πληθυσµού της Ελλάδας
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κατά 28.740 άτοµα, τότε µε βάση τα µοντέλα µας ο πληθυσµός της Ελλάδας το 2070 θα ήταν
9,447 εκατ. άτοµα και όχι 7,7 εκατ.(δηλαδή 19% αυξηµένος σε σχέση µε τις προβολές της EE).
Από το εύρηµα αυτό προκύπτει µε τον πιο εύληπτο τρόπο ότι θα επηρεασθούν τόσο η ηλικιακή
δοµή του πληθυσµού, όσο και το εργατικό δυναµικό και η δυναµική της ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας.

1.2 Το φαινόµενο της γήρανσης του Πληθυσµού
Το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού2 προκαλείται από την ταυτόχρονη επίδραση δύο
παραγόντων: α) από την µείωση του δείκτη γονιµότητας, η οποία προκαλεί την µείωση του πληθυσµού γυναικών σε ηλικία γονιµότητας, και β) από την αύξηση του προσδόκιµου ζωής. ∆ιεθνείς οργανισµοί ισχυρίζονται ότι οι πολιτικές των Μνηµονίων (1, 2 και 3) που εφαρµόστηκαν
από το 2010 µέχρι το 2018, µείωσαν σηµαντικά το κόστος της γήρανσης του πληθυσµού στο
συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας µας. Το κόστος της γήρανσης του πληθυσµού από τους διεθνείς οργανισµούς θεωρείται ως τα ποσά που θα καταβάλλουν σε ένα χρονικό διάστηµα 50
ετών οι χώρες ετησίως για την χρηµατοδότηση του δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος. Στην
χώρα µας, πράγµατι µε την εφαρµογή των τριών Μνηµονίων συντελέστηκε µια µέση µείωση
του επιπέδου των συντάξεων κατά 40% (63 δις ευρώ απώλειες) την περίοδο 2010-2018, αυτό
όµως δεν σηµαίνει ότι µειώθηκε το κόστος της γήρανσης του πληθυσµού όπως ισχυρίζονται οι
διεθνείς οργανισµοί .Κι’ αυτό γιατί το κόστος της γήρανσης του πληθυσµού εκτιµάται από τη σύγκριση του επιπέδου των συντάξεων των σηµερινών συνταξιούχων σε σχέση µε το επίπεδο των
αντίστοιχων παροχών των µελλοντικών συνταξιούχων (δηλαδή των σηµερινών εργαζοµένων).
Από την ανάλυση των στοιχείων, όπως προκύπτει εξάλλου και εκ του αποτελέσµατος, η µακροχρόνια ύφεση που προκάλεσαν οι πολιτικές λιτότητας των Μνηµονίων, είχαν ως αποτέλεσµα
την αύξηση του κόστους της γήρανσης του πληθυσµού. Και αυτό γιατί η µεγάλη ύφεση (µείωση
του ΑΕΠ κατά 27% και αύξηση της ανεργίας στο 28,5%) είχε ως αποτέλεσµα την µείωση του
πληθυσµού στα 10,7 εκατ. άτοµα το 2018 από 11,3 εκατ. άτοµα που ήταν το 2009, την µείωση
του δείκτη γονιµότητας, την µετανάστευση 425.000 ατόµων ηλικία 25-45 ετών και την αύξηση
του δείκτη εξάρτησης (πληθυσµός άνω των 65 προς τον πληθυσµό σε ηλικία εργασίας). Από την
άποψη αυτή αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 προέβλεπε ότι ο πληθυσµός
της Ελλάδας το 2018 θα ήταν 11,5 εκατ. άτοµα και το 2020, ενώ όπως αποδείχτηκε εκ του αποτελέσµατος, το 2018 ο πληθυσµός ήταν 10,7 εκατ. άτοµα και ταυτόχρονα προέβλεπε ότι το 2020 ο
πληθυσµός της χώρας µας θα είναι 10,5 εκατ. άτοµα και 8,3 εκατ. άτοµα το 2060 (∆ιάγραµµα 3).
Επιπλέον, σύµφωνα µε τις µελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης γονιµότητας από 1,52
παιδιά ανά γυναίκα σε ηλικία γονιµότητας που ήταν το 2009 και 1,54 που εκτιµώνταν το 2018,
τελικά µετά το πέρας της περιόδου 2010 -2018, ο δείκτης γονιµότητας σύµφωνα µε την µελέτη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018, είχε µειωθεί στο 1,39 παιδιά το 2018 και εκτιµάται ότι θα
2. Η γήρανση του πληθυσµού αφορά όλη την Ευρώπη και όχι µόνο την Ελλάδα και τα άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτόν το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει ειδικό τµήµα που ασχολείται µε την
παρακολούθηση της γήρανσης του πληθυσµού και την επίδραση αυτού του φαινοµένου στις κοινωνικές δαπάνες των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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µειωθεί µέχρι το 2020 στο 1,33 παιδιά (∆ιάγραµµα 4). Επίσης, ο δείκτης εξάρτησης ο οποίος
είναι ένας δείκτης που µετρά το επίπεδο της γήρανσης του πληθυσµού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις µελέτες της το 2009 υπολόγιζε τον δείκτη αυτό στο 31%, το 2018 εκτιµούσε αυτόν τον δείκτη
στο 33% και ταυτόχρονα εκτιµούσε ότι το 2060 ο δείκτης αυτός θα είναι 62%. Στην αντίστοιχη
µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018 (µετά το πέρας των τριών µνηµονίων) ο δείκτης
αυτός είχε τιµή 36,2% το 2018 (αυξηµένος κατά 10% σε σχέση µε τη πρόβλεψη του 2009) και
εκτιµάται στο 73,6% το 2060 (αυξηµένος κατά 18,7% σε σχέση µε την µελέτη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής του 2009) (∆ιάγραµµα 5). Έτσι, η µείωση της γονιµότητας και η αύξηση του δείκτη
εξάρτησης προκάλεσε την αύξηση του κόστους της γήρανσης του πληθυσµού και όχι την µείωση
όπως ισχυρίζονται οι διεθνείς οργανισµοί. Αυτό συµπεραίνεται και από το γεγονός ότι, σύµφωνα
µε τις µελέτες µας για να λάβει ένας εργαζόµενος πριν την κρίση την ίδια σύνταξη µε αυτή που
λάµβανε ένας συνταξιούχος, θα έπρεπε να αυξηθούν οι εισφορές από το 20% στο 24%, ενώ ο
ίδιος εργαζόµενος µετά την κρίση για να λάβει στο µέλλον σύνταξη ίση µε το σηµερινό επίπεδο, θα πρέπει η εισφορά να αυξηθεί από το 20% στο 27%. Αυτές ακριβώς οι τρείς ποσοστιαίες
µονάδες αντικατοπτρίζουν την αύξηση του κόστους της γήρανσης του πληθυσµού, η οποία προήλθε από την επιβάρυνση των δηµογραφικών δεικτών όπως αναφέρθηκε, λόγω των πολιτικών
λιτότητας των Μνηµονίων. Επιπλέον, οι διεθνείς οργανισµοί ισχυρίζονται ότι αυτή η µείωση
των συντάξεων που προκάλεσαν (63 δις ευρώ) οι ασκούµενες Μνηµονιακές πολιτικές κατά την
περίοδο 2010-2018 δεν αρκούσαν και έτσι επέµεναν στη µείωση του 18% της προσωπικής διαφοράς, θεωρώντας ότι αποτελούσε διαρθρωτικό µέτρο. Ταυτόχρονα, προσθέτουν ότι στην Ελλάδα απαιτούνται και άλλες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστηµα, δεδοµένου ότι ο χαρακτήρας
του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήµατος, κατά την γνώµη τους, παραµένει προσηλωµένος στην
αρχή της αλληλεγγύης των γενεών, του διανεµητικού συστήµατος µε καθορισµένες παροχές, ενώ
θα έπρεπε οι απαιτούµενες αλλαγές να είναι πιο ριζικές στην κατεύθυνση της αλλαγής του διανεµητικού χαρακτήρα του συστήµατος. Με άλλα λόγια αποδεικνύεται µε τον πιο σαφή τρόπο, ότι
η εφαρµογή των Μνηµονίων και η επιδείνωση του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού,
είχε ως απώτερο σκοπό την αντικατάσταση του διανεµητικού συστήµατος µε ατοµικούς λογαριασµούς, µεταφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αντιµετώπιση του κινδύνου της συνταξιοδότησης
από το κράτος στον ασφαλισµένο. Αντίθετα, κατά την άποψη µας, προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη
βαθύτερης κατανόησης της έννοιας της αλληλεγγύης. Η νεοκλασική προσέγγιση, θεωρεί ότι µε
το διανεµητικό σύστηµα µεταφέρονται πόροι από την γενιά των εργαζοµένων στην γενιά των
συνταξιούχων, επιδεινώνοντας τις επιδόσεις της οικονοµίας λόγω της µείωσης της αποταµίευσης. Όµως, παραβλέπει ότι αυτή η µεταφορά πόρων είναι αµφίδροµη και όχι µόνο από την
µια πλευρά στην άλλη (από τους νέους προς τους συνταξιούχους), αφού το µεγαλύτερο µέρος
της µεταφοράς των πόρων επιστρέφει στους νέους µέσω της αύξησης της κατανάλωσης και της
ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες. Η γήρανση του πληθυσµού µπορεί να αντιµετωπιστεί µε
πολιτικές που θα παρέχουν κίνητρα στους ηλικιωµένους, θα παραµένουν στο εργατικό δυναµικό,
θα είναι υγιείς και µε επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτεί η αγορά εργασίας και όχι µε πολιτικές
που επιδεινώνουν την υγεία των πολιτών και τους δηµογραφικούς δείκτες.
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Διάγραμμα 4: Δείκτης Γονιμότητας πριν και μετά την Οικονομική Κρίση
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Διάγραμμα 5: Δείκτης Εξάρτησης πριν και μετά την Οικονομική Κρίση
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1.3 Γήρανση του Πληθυσµού και Ατοµικοί Λογαριασµοί
Στον δηµόσιο πολιτικό και επιστηµονικό διάλογο που διεξάγεται στην Ελλάδα, η αντίληψη που
εµπνέεται, κατά βάση, από τις απόψεις της Σχολής του Σικάγου (Μ. Friedman), υποστηρίζει, µε
άλλοθι την γήρανση του πληθυσµού (δηµογραφικό πρόβληµα), την αντικατάσταση του διανεµητικού συστήµατος καθορισµένων παροχών από κεφαλαιοποιητικά συστήµατα ατοµικών λογαριασµών, προκειµένου η προκαλούµενη αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών να επιβαρύνει
τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους αντί να επιβαρύνει τον Κρατικό και τον Κοινωνικό
Προϋπολογισµό. Με άλλα λόγια, προτείνεται ο κίνδυνος της φτώχειας των ηλικιωµένων να µην
αντιµετωπίζεται συλλογικά (αρχή της αλληλεγγύης των γενεών) και µε την ευθύνη του κράτους
(πολιτικές αποφάσεις), αλλά να αντιµετωπίζεται ατοµικά (ατοµική ευθύνη) κατά τις περιόδους
της ανεργίας, των χαµηλών αποδοχών, της ευέλικτης απασχόλησης, των επιπτώσεων της ροµποτικής στην εργασία κ.α., χωρίς την παρέµβαση του κράτους (πολιτική ευθύνη), αφού οι αυτόµατοι σταθεροποιητές θα προσαρµόζουν το ύψος της σύνταξης ανάλογα µε τους οικονοµικούς κύκλους και την αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού. Όµως, αξίζει να σηµειωθεί ότι η ρητορική
αυτή βασίζεται στην λανθασµένη αντίληψη ότι τα διανεµητικά συστήµατα που βασίζονται στην
αλληλεγγύη των γενεών, είναι µακροπρόθεσµα µη βιώσιµα εξ αιτίας του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού (αύξηση του δείκτη εξάρτησης από 33,4% το 2016 σε 63,1% το 2070), ενώ
αντίθετα τα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα ατοµικών λογαριασµών δεν επηρεάζονται από το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού. Όµως, η πραγµατικότητα αποδεικνύει ότι και τα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα ατοµικών λογαριασµών επηρεάζονται από την αύξηση του προσδόκιµου
ζωής (µακροζωία) και µάλιστα έχει υπολογιστεί ότι το χρηµατοδοτικό κενό, των έξι µεγαλύτερων
συνταξιοδοτικών συστηµάτων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα (Αµερικανικό, Βρετανικό, Ιαπωνικό, Ολλανδικό, Καναδικό, Αυστραλιανό) θα αυξηθεί από τα 70 τρις δολάρια το 2016 στα 400
τρις δολάρια µέχρι το 2050 (Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ Νταβός, 2017), εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιµου ζωής. Ειδικότερα, για την Ελλάδα έχει εκτιµηθεί σε πρόσφατη έρευνα µας
ότι ένας σηµερινός εργαζόµενος ο οποίος θα συνταξιοδοτηθεί µετά από 35 έτη εργασίας, θα λάβει κατά 30% µικρότερη σύνταξη σε σχέση µε έναν σηµερινό συνταξιούχο. Εάν όµως, ο εργαζόµενος αυτός, ήθελε να λάβει το ίδιο επίπεδο συνταξιοδοτικής παροχής µε τον σηµερινό συνταξιούχο, τότε θα του ζητηθεί κατά την διάρκεια του εργασιακού του βίου να αποταµιεύσει 35% περισσότερο από ότι θα αποταµίευε ένας σηµερινός συνταξιούχος και αυτό χωρίς να ληφθούν
υπόψη οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα συστήµατα αποταµιευτικών ατοµικών λογαριασµών,
όπως του κόστους µετάβασης (π.χ. για την Ελλάδα υπολογίζεται µέχρι 55 δις ευρώ για την επικουρική ασφάλιση και 120 δις ευρώ για την κύρια ασφάλιση) αλλά και των επενδύσεων, των
επιτοκίων, του πληθωρισµού, της φερεγγυότητας του εργοδότη, της πολιτικής και της οικονοµικής σταθερότητας, κ.λ.π. (Blake D., “Pension Economic”, England 2006). Με άλλα λόγια, κάθε
φορά που θα συµβαίνει κάποια χρηµατοπιστωτική κρίση όπως αυτή του 2008, θα ζητείται από
τον εργαζόµενο που σχεδιάζει την συνταξιοδότησή του µόνος του (ατοµικοί λογαριασµοί χωρίς
της ευθύνη του κράτους), ή να αποδεχθεί ένα χαµηλότερο επίπεδο διαβίωσης κατά την συνταξιοδότηση από αυτό που αρχικά είχε σχεδιάσει (λόγω των διακυµάνσεων των αγορών) ή να αποταµιεύσει όλο και περισσότερο, προκειµένου να επιτύχει το επίπεδο διαβίωσης που είχε σχεδιά50 • Κοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019

σει. Στις συνθήκες αυτές, το ερώτηµα που προκύπτει είναι πόσο εύκολο θα είναι για έναν µελλοντικό εργαζόµενο να του ζητείται να αυξάνει συνεχώς την αποταµίευση του (δηλαδή να µειώνει
το βιοτικό του επίπεδο) σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι ευέλικτες µορφές
απασχόλησης και αναµένεται να µειωθούν αρκετές θέσεις εργασίας λόγω της ραγδαίας αύξησης
της ροµποτικής, της τεχνητής νοηµοσύνης και της νέας τεχνολογίας; Ένα δεύτερο επιχείρηµα της
άποψης που υποστηρίζει την αντικατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης από τα συστήµατα των
ατοµικών λογαριασµών, είναι ότι βοηθά στην ανάπτυξη της οικονοµίας µέσω της αύξησης της
αποταµίευσης, αφού τα συσσωρευµένα κεφάλαια θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε επενδύσεις οι οποίες θα επιφέρουν ανάπτυξη και µεγέθυνση του ΑΕΠ. Όµως, αξίζει να σηµειωθεί ότι
το επιχείρηµα αυτό: α) παραβλέπει την θετική επίδραση που προκαλούν οι δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης στη µεγέθυνση της οικονοµίας, αφού οι κοινωνικές µεταβιβάσεις πόρων από
τους εργαζόµενους προς τους συνταξιούχους δεν είναι µονόδροµη, αλλά αµφίδροµη ροή καθώς
αυξάνουν τόσο τη δηµόσια όσο και την ιδιωτική κατανάλωση µέσω της αύξησης της ζήτησης για
προϊόντα και υπηρεσίες, και β) ο ισχυρισµός ότι η χρήση των αποταµιευτικών κεφαλαίων των
ατοµικών λογαριασµών για επενδύσεις θα συµβάλλει στην ώθηση της οικονοµίας, επαληθεύεται
εφόσον οι επενδύσεις αναφέρονται στην πραγµατική οικονοµία και όχι στους κινδύνους των
κεφαλαιαγορών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει µέχρι σήµερα θεωρεί τις
επενδύσεις αυτές (επενδύσεις σε υποδοµές, σε νεοφυείς επιχειρήσεις, σε venture capitals) ως
αυξηµένου κινδύνου και κατ’ επέκταση απαιτεί τη διατήρηση υψηλών κεφαλαίων ως περιθώρια
φερεγγυότητας. Αντίθετα επενδύσεις σε τράπεζες και κρατικά οµόλογα υψηλής πιστοληπτικής
διαβάθµισης θεωρούνται µικρού κινδύνου από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άρα
δεν απαιτείται να διακρατούνται αυξηµένα περιθώρια φερεγγυότητας. Οι χώρες όµως που προωθούν και προτείνουν µέσω διεθνών οργανισµών (∆ΝΤ, Παγκόσµια Τράπεζα) την αντικατάσταση των αναδιανεµητικών συστηµάτων µε τους ατοµικούς λογαριασµούς (Γερµανία, Γαλλία,
ΗΠΑ, Αγγλία) είναι και αυτές που έχουν τις υψηλότερες πιστοληπτικές διαβαθµίσεις. Άρα, πιο
θα είναι το όφελος για την οικονοµία της χώρας όταν οι ίδιες οι κοινοτικές οδηγίες κατευθύνουν
τις επενδύσεις των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων και των ασφαλιστικών εταιρειών
σε κρατικά οµόλογα και τράπεζες αυτών των χωρών και όχι σε υποδοµές και επιχειρηµατικότητα
της χώρας τους, αφού οι επενδύσεις χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, ενώ οι επενδύσεις
στα οµόλογά υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης και τις τράπεζές των χωρών τους, θεωρούνται
χαµηλού κινδύνου? Με άλλα λόγια κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κεφάλαια του χρηµατοπιστωτικού
και ασφαλιστικού τοµέα των ασθενέστερων χωρών κατευθύνονται προς αυτές τις χώρες και µετά
χρησιµοποιούνται για τον δανεισµό τους όπως συνέβη µε την πρόσφατη κρίση δανεισµού και
χρέους κρατών-µελών της ευρωζώνης. Η παρατήρηση αυτή σηµαίνει ότι η παρουσίαση στον
δηµόσιο πολιτικό και επιστηµονικό διάλογο της διείσδυσης των ατοµικών λογαριασµών στην
κοινωνική ασφάλιση για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού και της
συµβολής στην ανάπτυξη της οικονοµίας δεν ευσταθεί, δεδοµένου ότι οι συσσωρευµένοι πόροι
των ασθενέστερων χωρών κατευθύνονται επενδυτικά, ως χαµηλού κινδύνου, στην αγορά οµολόγων και µετοχών των χωρών και των τραπεζών των ανεπτυγµένων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος της επενδυτικής δυναµικής των αναπτυσσόµενων χωρών της Ένωσης.
Από την άποψη αυτή, η στέρηση των συγκεκριµένων πόρων για την χρηµατοδότηση των επενδύσεων των ασθενέστερων χωρών της Ένωσης, οδηγεί, µεταξύ των άλλων, τις ασκούµενες ποΚοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019 • 51

λιτικές να αντιµετωπίζουν το φαινόµενο της αύξησης του προσδόκιµου ζωής περισσότερο ως
απειλή των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και λιγότερο ως πρόκληση κατάκτησης της επιστηµονικής και κοινωνικο-οικονοµικής εξέλιξης και της συµβολής της στην µεγαλύτερη διάρκεια του
ανθρώπινου βίου. Στην κατεύθυνση αυτή, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα αλλαγής του υφιστάµενου ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου µεταφοράς των αποταµιευτικών και άλλων πόρων των οικονοµιών των ασθενέστερων χωρών προς τις οικονοµίες των ανεπτυγµένων οικονοµιών της Ένωσης καθώς και υλοποίησης µίας επιστηµονικά τεκµηριωµένης, σταθερά χρηµατοδοτούµενης και
ολοκληρωµένης δηµογραφικής πολιτικής, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού στο πλαίσιο ενός διανεµητικού και αλληλέγγυου συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης οικονοµικά βιώσιµου και κοινωνικά αποτελεσµατικού.

2. ∆ηµογραφικές Αλλαγές, Αδιέξοδα και Προοπτική του Συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης
2.1 Το Προσδόκιµο ζωής ως απειλή ή ως πρόκληση;
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξηµένο επιστηµονικό, κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον
για τις επερχόµενες µελλοντικά δηµογραφικές αλλαγές σε διεθνές επίπεδο. Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται αποκλειστικά στο µέλλον του παγκόσµιου πληθυσµού. Συνδέεται
όλο και περισσότερο µε τις πιθανές κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις
δηµογραφικές αλλαγές αλλά και από τις προοπτικές σχεδιασµού και υλοποίησης των αντίστοιχων
πολιτικών σε συγκεκριµένους τοµείς, µεταξύ των οποίων η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και η κοινωνική ασφάλιση. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση του προσδόκιµου ζωής και η µείωση της γονιµότητας
αποτελούν χωρίς καµία αµφιβολία τη σηµαντικότερη εξέλιξη στην ιστορία των πληθυσµών. Ειδικότερα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα αποτελεί την περίοδο
κατά την οποία το προσδόκιµο ζωής έφτασε σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, η γονιµότητα,
έπειτα από µία σύντοµη περίοδο ανάκαµψης, παρουσίασε απότοµη µείωση, η οποία συνοδεύτηκε
από µια τάση σταθεροποίησης σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, τα οποία θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν
είχαν παρατηρηθεί ποτέ στη µακροχρόνια ιστορία του παγκόσµιου πληθυσµού. Οι δύο αυτές µεταβολές οδήγησαν αναπόφευκτα στη διεύρυνση της δηµογραφικής γήρανσης, δηλαδή στην αύξηση του
ποσοστού των ηλικιωµένων ατόµων στον συνολικό πληθυσµό. Κι αυτό γιατί οι αυριανοί ηλικιωµένοι
θα είναι περισσότεροι από τους σηµερινούς, όχι µόνο επειδή θα προέρχονται από πολυπληθέστερες
γενιές, αλλά και επειδή το προσδόκιµο ζωής τους θα είναι αισθητά υψηλότερο από αυτό των σηµερινών ηλικιωµένων. Η χαµηλή θνησιµότητα θα συµβάλλει στην περαιτέρω αύξηση του αριθµού των
ηλικιωµένων ατόµων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για έναν ακόµη λόγο. Ουσιαστικά, µε
την πάροδο του χρόνου, η αύξηση του προσδόκιµου ζωής, η οποία ιστορικά προέκυψε από τη µείωση
της βρεφικής και της παιδικής θνησιµότητας, συνδέεται όλο και πιο στενά µε τη µείωση της θνησιµότητας στις µεγάλες ηλικίες, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην επέκταση της µακροβιότητας των
ηλικιωµένων. Με άλλα λόγια, η αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων ατόµων δεν είναι παρά µία
από τις σηµαντικές αλλαγές που συντελούνται στην κατά ηλικία δοµή του πληθυσµού της Ευρώπης.
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Από την άποψη αυτή, οι επιπτώσεις των µελλοντικών δηµογραφικών αλλαγών και ειδικότερα του
προσδόκιµου ζωής στη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων, εκτός των άλλων κοινωνικο-οικονοµικών συνεπειών, συναρτάται και µε την αύξηση των δαπανών για τις συντάξεις. Ως εκ τούτου, το προσδόκιµο
ζωής είναι µια πολύ σηµαντική παράµετρος για τη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων,
δεδοµένου ότι συνεπάγεται µεγαλύτερο χρόνο πληρωµής των συντάξεων και άρα αύξηση των δαπανών των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Επιπλέον συναρτάται µε τον µονοµερή προσανατολισµό των
ασκούµενων πολιτικών µείωσης των ελλειµµάτων των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στην Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε περικοπές του επιπέδου των συντάξεων, αύξηση των εισφορών, αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης ή µε έναν συνδυασµό των τριών αυτών µεταβλητών. Η παρατήρηση
αυτή σηµαίνει ότι η αύξηση του προσδόκιµου ζωής αντιµετωπίζεται από τις ασκούµενες πολιτικές
περισσότερο ως απειλή των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και λιγότερο ως πρόκληση κατάκτησης
της επιστηµονικής και κοινωνικο-οικονοµικής εξέλιξης και της συµβολής της στη µακρύτερη διάρκεια
του ανθρώπινου βίου. Από την άποψη αυτή, η επίδραση της αύξησης του προσδόκιµου ζωής στη
βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος αποτελεί πρόκληση της κοινωνικο-ασφαλιστικής και
δηµογραφικής πολιτικής, µε την έννοια της αλλαγής κατεύθυνσης και περιεχοµένου των περιοριστικών πολιτικών του παρελθόντος. Ως εκ τούτου, αποτελεί πρόκληση ως προς τις ασκούµενες πολιτικές,
για παράδειγµα για την γαλλική κυβέρνηση, η επίδραση της αύξησης του προσδόκιµου ζωής στη
Γαλλία κατά 1,7 έτη (COR, Ιούνιος 2017), στον ορίζοντα της περιόδου 2017-2060 στη βιωσιµότητα
του συνταξιοδοτικού συστήµατος, µε την έννοια της δηµιουργίας ελλειµµάτων µέχρι το 2050. Επίσης,
αποτελεί εξίσου πρόκληση, ως προς την αντιµετώπισή του από µέρους της παγκόσµιας οικονοµίας,
η αύξηση του χρηµατοδοτικού κενού, των έξι µεγαλύτερων συνταξιοδοτικών συστηµάτων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα (αµερικανικού, βρετανικού, ιαπωνικού, ολλανδικού, καναδικού, αυστραλιανού) από τα 70 τρισ. δολάρια στα 400 τρισ. δολάρια µέχρι το 2050 (Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ
Νταβός, 2017), εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιµου ζωής και της µείωσης του ποσοστού αποταµίευσης. Στο πλαίσιο αυτών των σύγχρονων προκλήσεων, προσεγγίζοντας αναλυτικά τις εξελίξεις του
προσδόκιµου ζωής και τις επιπτώσεις του στη βιωσιµότητα του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΣΚΑ) στη χώρα µας, παρατηρούµε ότι, σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία του ΟΗΕ (World Population Prospects 2012) και τη µελέτη του ΟΟΣΑ (Pensions at a Glance 2017), το προσδόκιµο ζωής
των Ελλήνων αυξήθηκε και προβλέπεται στο µέλλον να αυξηθεί.

Πίνακας 1: Προσδόκιµο ζωής ανά φύλο

Κατά τη γέννηση
Στα 65

1960
67,3
13,4

1970
70,1
13,9

Κατά τη γέννηση
70,4
73,6
Στα 65
14,7
15,3
* World Population Prospects 2012
**Pension at a Glance 2017

Προσδόκιμο Επιβίωσης ανά φύλο*
Άνδρες
1980
1990
2000
2009
72,2
74,6
75,4
77,6
14,6
15,7
16,2
16,9
Γυναίκες
76,6
79,4
80,5
82,9
16,7
17,9
18,3
20,4

2010-2015
78,5
17
83,5
21

2015-2020 2060-2065**
79
84
17,5
23
84
22

89
28
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Έτσι, στην ανάλυσή µας, χρησιµοποιώντας κατάλληλα προσαρµοσµένους πίνακες θνησιµότητας, ώστε να ενσωµατώνουν αυτή την τάση της αύξησης του προσδόκιµου ζωής και λαµβάνοντας
υπόψη τις ενδεχόµενες µειώσεις των συντάξεων που θα συντελεστούν από 1/1/2019, λόγω του
Μεσοπρόθεσµού Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (620 ευρώ (µεικτά) κύρια και 145
ευρώ (µεικτά) επικουρική σύνταξη) και θεωρώντας όλες τις άλλες οικονοµικές και δηµογραφικές παραµέτρους σταθερές, το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα εκτιµάται
ότι θα επιβαρυνθεί, κατά την περίοδο 2017-2065, µόνο εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιµου
ζωής, κατά 49,4 δισ. ευρώ σε παρούσες αξίες. ∆ηλαδή, η αναλογιστική υποχρέωση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης θα αυξηθεί κατά 49,4 δισ. ευρώ. Η συνολική αυτή επιβάρυνση µεταφράζεται σε περίπου 1,1 - 1,3 δισ. ευρώ αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών ανά δεκαετία
σε σταθερές τιµές. Το εύρηµα αυτό αναδεικνύει µε τον πιο εύληπτο τρόπο ότι η χρηµατοδότηση
της επιβάρυνσης του ΣΚΑ, εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιµου ζωής, µε περαιτέρω περικοπές των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) αποδεικνύεται ανεπαρκής και περιορισµένη. Για
να καλυφθεί αυτό το έλλειµµα θα πρέπει: α) να µειωθούν οι συντάξεις κατά 30%, δηλαδή οι µελλοντικοί συνταξιούχοι να έχουν κατά 30% χαµηλότερο επίπεδο διαβίωσης από τους σηµερινούς
συνταξιούχους (µέσος συντελεστής αναπλήρωσης), β) να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης µέχρι το 2060 στα 73 έτη (η µεταβολή των ορίων ηλικίας µετά το 2021 έχει νοµοθετηθεί
µε τον Ν. 4387/2016), γ) οι εισφορές για την κύρια σύνταξη να αυξηθούν από 20% που είναι
σήµερα σε 27% (δηλαδή αύξηση κατά 35%) και στην επικουρική από 6% σε 8,1%. Αντίθετα,
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, η κάλυψη της επίδρασης της αύξησης του προσδόκιµου ζωής µε
ρυθµό 1 µε 1,5 έτος ανά δεκαετία απαιτεί πρόσθετους πόρους που αντιστοιχούν στο 0,5% του
ΑΕΠ, θεωρώντας ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ θα είναι 1,5% για την περίοδο
2017-2065, συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, µεταξύ των άλλων, στην εξασφάλιση της πρόσθετης χρηµατοδότησης, καθώς και στον περιορισµό του χάσµατος µεταξύ παραγωγικότητας και
κοινωνικών ανισοτήτων στην χώρα µας. Όµως, η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών λόγω
του προσδόκιµου ζωής χαρακτηρίζεται ως «κίνδυνος» που απειλεί τη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και χρησιµοποιείται ως άλλοθι, προκειµένου να υποστηρίξουν οι κυβερνήσεις τις περιοριστικές πολιτικές που εφαρµόζουν, ιδιαίτερα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, στα
Συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο χαρακτηρισµός του προσδόκιµου ζωής ως «κινδύνου»
µεταφράζεται µε όρους οικονοµικού οφέλους/ζηµίας για τα ασφαλιστικά συστήµατα και η πλειονότητα των ασκούµενων κοινωνικο-ασφαλιστικών πολιτικών εστιάζεται, κυρίως, στη µεταφορά
του «κινδύνου» αυτού από το κράτος στους ασφαλισµένους. Αυτή η µεταφορά του «κινδύνου»,
έγινε µε την εγκατάλειψη του διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων παροχών και την υιοθέτηση είτε του συστήµατος των ατοµικών λογαριασµών, είτε του συστήµατος των ατοµικών
λογαριασµών νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC). Η παρατήρηση αυτή σηµαίνει ότι ο «κίνδυνος»
που απειλεί το βιοτικό επίπεδο των σηµερινών αλλά και µελλοντικών συνταξιούχων δεν αντιµετωπίζεται από το κράτος, αλλά µέρος αυτού του «κινδύνου» µεταφέρεται στους ασφαλισµένους
µε τη χρησιµοποίηση αυτόµατων σταθεροποιητών οι οποίοι µειώνουν σταθερά το επίπεδο των
συντάξεων όσο αυξάνεται το προσδόκιµο ζωής του πληθυσµού. Τέτοια συστήµατα παρατηρούνται στην Αυστραλία, την Ουγγαρία, τη Νορβηγία, το Μεξικό και τη Σλοβακία (υποχρεωτικοί
ατοµικοί λογαριασµοί), ενώ η Ιταλία, η Πολωνία και η Σουηδία έχουν ατοµικούς λογαριασµούς
νοητής κεφαλαιοποίησης. Αντίθετα, η Γερµανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η ∆ανία και η Πορτο54 • Κοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019

γαλία διατηρούν το διανεµητικό σύστηµα καθορισµένων παροχών µε προσαρµογή στην αύξηση
του προσδόκιµου ζωής. Υπάρχουν όµως και χώρες όπως η Ιαπωνία και η Αγγλία στις οποίες
οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν µετρίασαν (mitigate) την επίδραση του προσδόκιµου ζωής στο
ασφαλιστικό σύστηµα χωρίς να µεταφέρουν τον «κίνδυνο» στον ασφαλισµένο, διατηρώντας τον
«κίνδυνο» είτε στο κράτος, είτε στις επιχειρήσεις. Έτσι, κατ΄ αυτόν τον τρόπο αντιµετώπισαν τον
«κίνδυνο» του προσδόκιµου ζωής ως πρόκληση και όχι ως απειλή. Με άλλα λόγια, η πρόκληση της αύξησης του προσδόκιµου ζωής αντιµετωπίζεται µε την εφαρµογή πολιτικών που έχουν
επιστηµονικό υπόβαθρο µέσω της δηµογραφίας και του αναλογισµού και όχι υιοθετώντας την
απλή και εµπειρική πρακτική της µεταφοράς των «κινδύνων» στον ασφαλισµένο µε τελικό σκοπό
την αποφυγή λήψης πολιτικών αποφάσεων οικονοµικά βιώσιµων και κοινωνικά αποτελεσµατικών, δεδοµένου ότι οι προσαρµογές (µειώσεις των συντάξεων) συντελούνται αυτόµατα µε τον
µετασχηµατισµό (π.χ. στην Ελλάδα) των Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης από διανεµητικά
συστήµατα καθορισµένων παροχών σε συστήµατα ατοµικών λογαριασµών νοητής κεφαλαιοποίησης, τα οποία διευρύνουν το επίπεδο φτωχοποίησης, αυξάνουν ανησυχητικά τις ανισότητες και
επιδεινώνουν σηµαντικά την ποιότητα ζωής του συνταξιοδοτικού πληθυσµού.

2.2 Αντιφάσεις, Αδιέξοδα και Προοπτική της Κοινωνικής Ασφάλισης
Η κατανόηση της δυναµικής που αναπτύσσεται στα συνταξιοδοτικά συστήµατα, απαιτεί µεθοδολογικά την διάκριση µεταξύ του αριθµού των συνταξιούχων και της συνταξιοδοτικής δαπάνης.
Κι’ αυτό γιατί τα δύο αυτά µεγέθη δεν µεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου µε τον ίδιο ρυθµό.
Η αιτία αυτής της αναντιστοιχίας µεταξύ του ρυθµού µεταβολής των δύο µεγεθών οφείλεται,
κατά βάση, στην µεταβίβαση της σύνταξης ενός θανόντος ατόµου στην σύζυγο ή/και τα παιδιά
του. Για παράδειγµα, µπορεί ο αριθµός των συνταξιούχων να αυξάνεται µε ρυθµό 1% και η
συνταξιοδοτική δαπάνη να αυξάνεται µε ρυθµό 2,5%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της µεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιούχα µέλη του θανόντος συνταξιούχου. Λαµβάνοντας υπόψη τον
αριθµό των νέων συνταξιοδοτήσεων και τον αριθµό των θανάτων συνταξιούχων από το 2000
µέχρι σήµερα και χρησιµοποιώντας αναλογιστικά µοντέλα προβολών εκτιµάται ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη θα διαµορφωθεί στο επίπεδο των 32,8 δισ. ευρώ το 2021 (16% του ΑΕΠ το
οποίο εκτιµάται σε 194,1 δισ. ευρώ το 2021), µε την παραδοχή ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ την περίοδο 2017-2021 θα είναι 3,3% και το µέσο επίπεδο των συντάξεων θα
παραµείνει στα επίπεδα που έχουν διαµορφωθεί τον Ιούνιο του 2018 [722 ευρώ (µεικτά) µέση
κύρια σύνταξη και 150 ευρώ (µεικτά) µέση επικουρική σύνταξη]. Άρα στην πραγµατικότητα, η
συνταξιοδοτική δαπάνη δε µειώνεται από 30,2 δισ. (2018) σε 27,1 δισ. ευρώ (Μεσοπρόθεσµο
Πρόγραµµα) το 2021, αλλά από 32,8 δισ. ευρώ σε 27,1 δισ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι οι επακόλουθες µειώσεις εκτιµώνται σε 5,7 δισ. ευρώ και όχι σε 3,1 δισ. ευρώ (30,2 δισ. ευρώ - 27,1
δισ. ευρώ). ‘Όµως, το παράδοξο που παρατηρείται είναι ότι στα 27,1 δισ. ευρώ που ορίζει ως
συνταξιοδοτική δαπάνη το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας το 2021,
ο συντελεστής «συνταξιοδοτικές δαπάνες προς ΑΕΠ» µπορεί να επιτευχθεί στο ανώτερο όριο του
16% (όπως ορίζεται στον Ν. 4387/2016) µε ΑΕΠ περίπου 171,3 δισ. ευρώ, όταν το ΑΕΠ του
2016 ήταν 175,4 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η αντίφαση που εντοπίζεται συνίσταται στο γεγονός
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ότι ενώ οι δανειστές από τη µία πλευρά προέβλεπαν ότι ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ θα είναι
άνω του 2% ετησίως, από την άλλη επιδιώκουν ένα ύψος συνταξιοδοτικής δαπάνης (16% του
ΑΕΠ), το οποίο επιτυγχάνεται ακόµη και µε συνθήκες στασιµότητας µέχρι και το 2021. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι: γιατί αφού οι δανειστές πιστεύουν σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης,
επιβάλλουν εκ των προτέρων τη µείωση του επιπέδου των συντάξεων, προκειµένου ο δείκτης
«συνταξιοδοτικές δαπάνες προς ΑΕΠ» να διαµορφωθεί στο ανώτερο όριο (16% του ΑΕΠ), το
οποίο επιτυγχάνεται ακόµη και µε συνθήκες στασιµότητας; Μήπως, όπως από το 2010 µέχρι σήµερα, οι προβλέψεις και οι εκτιµήσεις των δανειστών βασίζονται, για τους δικούς τους λόγους, σε
ευµετάβλητα στατιστικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν καµία σχέση µε την οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα της χώρας µας, γεγονός που τους οδηγεί, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσµατος, στην επιβολή συνεχών περικοπών των συντάξεων χωρίς την ύπαρξη αντικειµενικών και
επιστηµονικά τεκµηριωµένων στοιχείων; Από την άποψη αυτή, είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι
στην µελέτη των δανειστών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) του 2012, η συνταξιοδοτική δαπάνη το 2010
ήταν στο επίπεδο του 13,6% του ΑΕΠ και το 2015 εκτιµώταν στο επίπεδο του 14,1% του ΑΕΠ.
Όµως, οι κοινωνικο-ασφαλιστικές νοµοθετικές παρεµβάσεις των µνηµονίων 1 και 2 προκάλεσαν, µεταξύ των άλλων, τον υπερδιπλασιασµό του αριθµού των συνταξιούχων, µε αποτέλεσµα,
παρά την συντελούµενη µείωση του επιπέδου των συντάξεων, η συνταξιοδοτική δαπάνη το 2015
να εκτοξευτεί (αύξηση 25% σε σχέση µε την εκτίµηση τους) στο επίπεδο του 17,5% του ΑΕΠ,
ποσοστό υψηλότερο από το ανώτερο όριο του 16% του ΑΕΠ που είχε επιβληθεί από τους δανειστές. Έτσι, στις συνθήκες αυτές, επέβαλαν τον Ν. 4387/2016 (Μνηµόνιο 3) προκειµένου, µεταξύ
των άλλων, µε την περαιτέρω µείωση των συνταξιοδοτικών παροχών να οδηγήσουν σταδιακά
τη συνταξιοδοτική δαπάνη το 2070 στο χαµηλό επίπεδο του 10,6% του ΑΕΠ. Παράλληλα, αξίζει
να σηµειωθεί ότι µε βάση το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας 20172022, ο προβλεπόµενος στόχος της συνταξιοδοτικής δαπάνης ύψους 27,1 δισ. ευρώ θα οδηγήσει
το επίπεδο της µέσης κύριας σύνταξης στα 620 ευρώ (µεικτά) από 722 ευρώ (µεικτά) που είναι
σήµερα και την επικουρική σύνταξη θα την οδηγήσει κάτω από τα 150 ευρώ (µεικτά), (στα 144
ευρώ περίπου), µε ό, τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται για το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων
και την κοινωνική συνοχή στη χώρα µας. Έτσι, οι δανειστές ή κάνουν κάποιο σοβαρό λάθος στις
εκτιµήσεις και τις µελέτες τους ή υποκρίνονται µε τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη, πιστεύοντας στην ουσία ότι αυτή δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τα επιβαλλόµενα µέτρα δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας και λιτότητας ή αποκρύπτουν την πραγµατικότητα, η οποία συνίσταται στη λανθασµένη επιστηµονικά και αδιέξοδη επιλογή της µείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης (αριθµητής)
µε περικοπές των συντάξεων και όχι µε την αύξηση του ΑΕΠ (παρονοµαστής), σε συνδυασµό
µε τη σύνδεση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα και την
εξυπηρέτηση του χρέους. Κατά συνέπεια, µε αφετηρία αυτά τα δεδοµένα, επιβάλλεται η εφαρµογή των προαπαιτούµενων µέτρων µείωσης (2019) των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) να
ακυρωθεί, δεδοµένου ότι αυτό δεν πρόκειται να υπονοµεύσει ούτε τη µακροχρόνια βιωσιµότητα
του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήµατος, ούτε την αλληλεγγύη των γενεών, ούτε την προοπτική
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
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2.3 Από την Προοπτική Αποδιάρθρωσης και Απαξίωσης του Ασφαλιστικού
Συστήµατος στις Στρατηγικές Επιλογές Ανάπτυξης και Αναβάθµισης της Κοινωνικής
Ασφάλισης
Από τα στοιχεία και την ανάλυση των προηγούµενων ενοτήτων, προκύπτει, µεταξύ των άλλων,
µε τον πιο εύληπτο τρόπο ότι οι δανειστές αλλά και παράγοντες της χώρας µας (πολιτικοί, εµπειρογνώµονες, τραπεζίτες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρηµατίες), αντί να προβάλλουν λανθασµένα επιχειρήµατα για την αναγκαιότητα της περαιτέρω µείωσης των συντάξεων και του
ποσοστού της συνταξιοδοτικής δαπάνης προς το ΑΕΠ, θα ήταν οικονοµικά ορθό, επιστηµονικά
έγκυρο και κοινωνικά αποτελεσµατικό να υποστηρίζουν και να προτείνουν πολιτικές ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας και αύξησης του ΑΕΠ. Πράγµατι, η στρατηγική αυτή συνιστά
ουσιαστική επιλογή της ποσοστιαίας µείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης προς το ΑΕΠ µε
όρους αναπτυξιακούς και αύξησης της απασχόλησης και όχι µε όρους ύφεσης, στασιµότητας,
ανεργίας, διαδοχικών περικοπών των συντάξεων και φτωχοποίησης του πληθυσµού. ∆ιαφορετικά, η λανθασµένη κατεύθυνση της στρατηγικής των δανειστών και των Μνηµονίων, θα οδηγήσει στο µέλλον σ’ ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα
µας (στασιµότητα, χαµηλός ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ, εκτεταµένη ευελιξία της απασχόλησης,
ανεργία, γήρανση του πληθυσµού, κ.λπ.), σε συνδυασµό µε την προοπτική µείωσης της ετήσιας
κρατικής χρηµατοδότησης (από 10% του ΑΕΠ (18 δισ. ευρώ) στο 7% του ΑΕΠ (13 δισ. ευρώ)
για τη χρηµατοδότηση µόνο της εθνικής σύνταξης, προδιαγράφοντας, κατά τα αµέσως επόµενα χρόνια αλλά και κατά τη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας 2020-2030, περαιτέρω µειώσεις
των συντάξεων, διεύρυνση των οικονοµικών-κοινωνικών ανισοτήτων και αύξηση του επιπέδου
φτωχοποίησης του πληθυσµού. Σε αντίθεση µε αυτή τη στρατηγική της βίαιης απαξίωσης του
Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα, η οικονοµικά βιώσιµη και κοινωνικά
αποτελεσµατική λύση, προκειµένου να αποφευχθεί η αποδιάρθρωση του ΣΚΑ, κατά την περίοδο 2017-2030 (ανατροπή του διανεµητικού χαρακτήρα ο οποίος διατηρείται σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συνίσταται, κατ’ αρχάς, στην αποκατάσταση των λανθασµένων επιλογών των δανειστών καθώς και στη διατήρηση της ταυτότητας και του χαρακτήρα
της Κοινωνικής Ασφάλισης (διανεµητικό σύστηµα καθορισµένης παροχής). Στην κατεύθυνση
αυτή, η µακροχρόνια βιωσιµότητα του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήµατος, ακόµη και µε ύψος
δαπανών κύριων και επικουρικών συντάξεων 16% του ΑΕΠ το 2060, σύµφωνα µε την πρόταση
των δανειστών, µπορεί εναλλακτικά να εξασφαλιστεί, σύµφωνα µε την αναλογιστική µας µελέτη
και επεξεργασία, µε ποσοστό αναπλήρωσης 65%-67%, όρια ηλικίας συνταξιοδότησης µέχρι 62
ετών (πρόωρες συντάξεις) και 67 ετών (πλήρεις συντάξεις), επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών
προγενέστερο του Ν. 4387/2016, τριµερή χρηµατοδότηση, θεσµικές παρεµβάσεις οργανωτικολειτουργικού και κοινωνικο-ασφαλιστικού χαρακτήρα στο σκέλος των εισροών και των εκροών
του ΣΚΑ, µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας σε ποσοστό 1,5%, αντίστοιχη
αύξηση της απασχόλησης, διατήρηση του πληθυσµού της χώρας µας στα σηµερινά επίπεδα και
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Με άλλα λόγια, αναδεικνύεται ότι η οικονοµικά βιώσιµη και κοινωνικά αποτελεσµατική-εναλλακτική προοπτική του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα δεν βασίζεται στις διαδοχικές περικοπές των συντάξεων και στη φτωχοποίηΚοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019 • 57

ση του πληθυσµού, αλλά στην αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης (όχι βέβαια της ευέλικτης
που θα προκαλέσει ετήσια αύξηση των ελλειµµάτων του ΣΚΑ κατά τα επόµενα χρόνια 1,8 δισ.
ευρώ), στη δηµογραφική ανανέωση του πληθυσµού και στην αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας. Όµως, τα θεµελιώδους σηµασίας αυτά χαρακτηριστικά για το βιώσιµο οικονοµικά
και αποτελεσµατικό κοινωνικά µέλλον του κοινωνικο-οικονοµικού σχηµατισµού στην Ελλάδα,
απουσιάζουν ανησυχητικά τόσο από τις πολιτικές της βίαιης αποδιάρθωσης του, όσο και της
απαξίωσης της κοινωνικής ασφάλισης που επιβάλλουν οι δανειστές, είτε κατά την περίοδο των
Μνηµονίων (2010-2018), είτε κατά την περίοδο µετά το 2018 της στενής παρακολούθησης και
εποπτείας της ελληνικής οικονοµίας.

3. Αντί Επιλόγου
Η συστηµική και ποσοτική διερεύνηση και ανάλυση της προοπτικής του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης στην Ελλάδα, από την οπτική των δηµογραφικών εξελίξεων, αναδεικνύουν το συµπέρασµα ότι οι δυσµενείς µεταβολές των δηµογραφικών µεταβλητών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο
των ετών (2010 και µετά) της ύφεσης και της λιτότητας, οδήγησαν τόσο την χώρα µας, όσο και
τα άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην διεύρυνση της δηµογραφικής γήρανσης και
κατ’ επέκταση στην ηλικιακή δοµή του πληθυσµού, δηλαδή στην αύξηση του ποσοστού των
ηλικιωµένων στον συνολικό πληθυσµό. Το αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων στο µέλλον είναι
η επίδραση της δηµογραφικής γήρανσης σε χαµηλούς ρυθµούς µεταβολής του ΑΕΠ να είναι
αναπόφευκτη. Παράλληλα, αναδεικνύεται ότι οι δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις (υπογεννητικότητα, γήρανση του πληθυσµού) συµβάλλουν σήµερα στην αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 15%. Επίσης, η αύξηση του αριθµού των συνταξιοδοτήσεων, από 2,5% κατά µέσο όρο
στην περίοδο 2000-2010, σε 5,5% στην περίοδο 2010-2015 και 5% στην περίοδο 2015-2030,
κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσµού, σηµαίνει ότι η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
στα ελλείµµατα της κοινωνικής ασφάλισης θα απαιτεί, κατά την περίοδο 2015-2050, σταδιακή
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών της κύριας σύνταξης από 20% σε 27%, δηλαδή αύξηση
κατά 35% ή σταδιακή µείωση των κύριων συντάξεων τουλάχιστον κατά 20% ή συνδυασµό των
δύο ή επιλογή ενός πιο σύνθετου δηµογραφικού, αναπτυξιακού και κοινωνικού τρόπου εξεύρεσης των απαιτούµενων πόρων. Ακόµη, είναι ενδιαφέρον να τονισθεί ότι ο πληθυσµός των
άνω των 65 ετών, σε σχέση µε τον πληθυσµό των ατόµων 15-64 ετών που βρίσκονται σε ηλικία
εργασίας, από το 1950 µέχρι το 2010 σχεδόν τριπλασιάστηκε, από 11,1% σε 28,4%, και εκτιµάται
ότι µέχρι το 2060 θα έχει διπλασιαστεί (56,7%) σε σχέση µε τη δεκαετία του 2010-2020. Επίσης,
αναφορικά µε το προσδόκιµο ζωής (µέση ηλικία ζωής) αναδεικνύεται το συµπέρασµα ότι στους
άνδρες στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 11 περίπου έτη από το 1960 µέχρι το 2010-2015, δηλαδή
σε χρονική διάρκεια 50 ετών, και αντίστοιχα στις γυναίκες αυξήθηκε κατά 13 έτη. Αντίστοιχα θα
σηµειωθεί αύξηση του προσδόκιµου ζωής στην ηλικία των 65 ετών, από 17 έτη για τους άνδρες
και 21 έτη για τις γυναίκες, το 2010-2015, σε 20 έτη και 24 έτη αντίστοιχα το 2050 και 22 και 27
έτη το 2060-2065, γεγονός που αυξάνει κατά περίπου 30% (επιβάρυνση ράντα ζωής) τις δαπάνες του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήµατος µόνο λόγω της αύξησης του προσδόκιµου ζωής.
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Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι η γήρανση του πληθυσµού και η συνεχής συρρίκνωση του
πληθυσµού σε ηλικία εργασίας, ασκεί πίεση στην κοινωνική ασφάλιση, δεδοµένου ότι όλο και
µικρότερος πληθυσµός θα πρέπει να υποστηρίζει µε την εργασία του όλο και µεγαλύτερο πληθυσµό εκτός εργασίας, αλλά και πίεση στο επίπεδο της παραγωγικότητας και της αύξησης του ΑΕΠ.
Στις συνθήκες αυτές, η παρουσίαση στο δηµόσιο πολιτικό και επιστηµονικό διάλογο στην Ελλάδα της διείσδυσης των ατοµικών λογαριασµών στην κοινωνική ασφάλιση για την αντιµετώπιση
του φαινοµένου της γήρανσης του πληθυσµού και της συµβολής στην ανάπτυξη της οικονοµίας
δεν ευσταθεί, δεδοµένου ότι οι συσσωρευµένοι πόροι των ασθενέστερων χωρών κατευθύνονται
επενδυτικά, ως χαµηλού κινδύνου, στην αγορά οµολόγων και µετοχών των χωρών και των
τραπεζών των ανεπτυγµένων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος της επενδυτικής δυναµικής των αναπτυσσόµενων χωρών της Ένωσης. Από την άποψη αυτή, η στέρηση των
συγκεκριµένων πόρων για την χρηµατοδότηση των επενδύσεων των ασθενέστερων χωρών της
Ένωσης, οδηγεί, µεταξύ των άλλων, τις ασκούµενες πολιτικές να αντιµετωπίζουν το φαινόµενο
της αύξησης του προσδόκιµου ζωής ως απειλή των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και λιγότερο
ως πρόκληση κατάκτησης της επιστηµονικής και κοινωνικο-οικονοµικής εξέλιξης και της συµβολής της στην µεγαλύτερη διάρκεια του ανθρώπινου βίου. Επιπλέον, η άποψη η οποία υποστηρίζει την µετάβαση του διανεµητικού στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα ατοµικών λογαριασµών
για την αντιµετώπιση της γήρανσης του πληθυσµού, σύµφωνα µε έρευνα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Κοινωνικής Ασφάλισης (International Social Security Association), αποδεικνύεται ως
µη έγκυρη, δεδοµένου ότι η γήρανση του πληθυσµού από µόνη της, δεν δηµιουργεί ικανοποιητικούς οικονοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς λόγους, ώστε να υποστηρίζεται η αντικατάσταση
του διανεµητικού συστήµατος καθορισµένων παροχών από το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα των
ατοµικών λογαριασµών. Κι’ αυτό γιατί ο κίνδυνος που αντιµετωπίζει, µεταξύ των άλλων, ένας
ασφαλισµένος µε το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα ατοµικών λογαριασµών, είναι ότι µπορεί να
προκύψει µία απότοµη µείωση του ατοµικού συνταξιοδοτικού λογαριασµού, εξαιτίας µίας οικονοµικής κρίσης, όπως για παράδειγµα αυτής του 2008 κατά την οποία τα αποθεµατικά των ιδιωτικά διαχειριζόµενων ατοµικών λογαριασµών στις χώρες του ΟΟΣΑ απώλεσαν το 25% της αξίας
τους. Από την άποψη αυτή, αναδεικνύεται ότι οι παρεµβάσεις εξορθολογισµού στην κατεύθυνση
της οικονοµικής βιωσιµότητας και κοινωνικής αποτελεσµατικότητας στα διανεµητικά συστήµατα
καθορισµένων παροχών, έχουν αποδοτικότερα οικονοµικά και κοινωνικά αποτελέσµατα αφού
εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο αναπλήρωσης και καλύπτουν το σύνολο των εργαζοµένων.
Η παρατήρηση αυτή σηµαίνει ότι διορθώνοντας τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνδυασµό µε τον συνεχή έλεγχο των δηµογραφικών µεταβλητών είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην κοινωνική ασφάλιση η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα
του, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Με άλλα λόγια, η προτροπή
των πολιτών να αποταµιεύουν περισσότερο εκτιθέµενοι στον µεγαλύτερο κίνδυνο των αγορών
(κεφαλαιοποιητικό σύστηµα ατοµικών λογαριασµών) από αυτόν της κοινωνικής ασφάλισης δεν
σηµαίνει ότι θα βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης τους κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης
τους. Επιπλέον, στις συνθήκες πολλαπλασιασµού των κοινωνικο-οικονοµικών ανισοτήτων και
αβεβαιοτήτων αλλά και στην προοπτική των νέων κλιµατολογικών, τεχνολογικών, δηµογραφικών, κοινωνικών, κ.λ.π. προκλήσεων, αναδεικνύεται µε τον πιο αντικειµενικό και επιστηµονικό τρόπο η αναγκαιότητα συγκρότησης νέων θεωρητικών ιδεών και νέων µακροοικονοµικών
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υποδειγµάτων µε περισσότερες µεταβλητές (δηµογραφία, ανισότητες, βιοτικό επίπεδο, κ.λ.π.),
προκειµένου να επιτευχθεί µεσοµακροπρόθεσµα η ισορροπία, σε διεθνές επίπεδο, µεταξύ της
ανάπτυξης, του κλίµατος, της τεχνολογίας, του πληθυσµού και της κοινωνίας.
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IORP II: Οι αλλαγές που επιφέρει στη λειτουργία των
φορέων επαγγελματικής ασφάλισης και η σημασία της
για την εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα
Ολυµπία Μαυρόκωστα

Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Υπ. Διδάκτωρ Νομικής

Περίληψη
Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η σκιαγράφηση των βασικών αλλαγών που επιφέρει η Οδηγία
IORP II στη λειτουργία και την εποπτεία των ευρωπαϊκών φορέων επαγγελµατικής ασφάλισης,
και ο ρόλος που αυτή µπορεί να διαδραµατίσει για την εξέλιξη του θεσµού στη χώρα µας. Προς
το σκοπό αυτό, αποσαφηνίζεται το περιεχόµενο των νέων απαιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι ευκαιρίες που προκύπτουν για τους εθνικούς φορείς επαγγελµατικής ασφάλισης
ώστε να µετεξελιχθούν σε σύγχρονους και ανταγωνιστικούς παράγοντες της αγοράς των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Abstract
This article outlines the main changes introduced by the IORP II Directive for the operation
and supervision of European occupational pension entities and the role it can play in the
development of the relevant institution in our country. To this end, the article addresses the
content of the new requirements, while at the same seeks to highlight the emerging opportunities
for the national occupational pension institutions to evolve into modern and competitive players
in the occupational retirement provision market.
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1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, η επαγγελµατική ασφάλιση βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσµιου ενδιαφέροντος, λόγω της συνεχούς συµπίεσης των συνταξιοδοτικών συστηµάτων του πρώτου πυλώνα1 και της συνακόλουθης αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων ενίσχυσης του εισοδήµατος των
δικαιούχων συνταξιοδοτικών παροχών. Παρατηρείται, έτσι, µία διεθνής τάση κανονιστικής ρύθµισης του δεύτερου πυλώνα, η οποία εξειδικεύεται σε πλείστα κείµενα δεσµευτικού ή/και ήπιου
δικαίου, µε στόχο την περιχαράκωση των οµάδων περιουσίας που τελούν υπό τη διαχείριση
φορέων επαγγελµατικής ασφάλισης. Άλλωστε, οι σχετικές οµάδες περιουσίας, οι οποίες συναντώνται συχνά ως συνταξιοδοτικά κεφάλαια2, εκτός από τον προφανή ρόλο που διαδραµατίζουν
για την βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και το επίπεδο ζωής των δικαιούχων
παροχών, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την παγκόσµια οικονοµία εν γένει, αφού για τα
περισσότερα κράτη αντιπροσωπεύουν σηµαντικό ποσοστό του Α.Ε.Π, συµβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωνικού και οικονοµικού σκοπού3. Η συµβολή αυτή των
συνταξιοδοτικών κεφαλαίων στην οικονοµική και κοινωνική πρόοδο τονίζεται συχνά και από τον
ενωσιακό νοµοθέτη, προκειµένου να υποστηριχθεί η ανάγκη αναπροσανατολισµού της αποταµίευσης προς τον τοµέα των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών και θέσπισης ενιαίου
ευρωπαϊκού συνεκτικού πλαισίου4.
Μία πρώτη προσπάθεια ενιαίας ρύθµισης του δεύτερου πυλώνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποτέλεσε η Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών (εφεξής Ι.Ε.Σ.Π), γνωστή και ως Directive IORP I. Με
την Οδηγία αυτή επιχειρήθηκε η συνολική ρύθµιση του δεύτερου πυλώνα, µέσω της θέσπισης
ενιαίων κανόνων εποπτείας, διαχείρισης, επενδύσεων, ενηµέρωσης µελών και δικαιούχων και
άλλων ζητηµάτων που σχετίζονται µε την λειτουργία των ευρωπαϊκών επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων5. Ωστόσο, η εξέλιξη του θεσµού της επαγγελµατικής ασφάλισης, και το
έλλειµµα φερεγγυότητας των φορέων που διαχειρίζονται, µεταξύ άλλων, συνταξιοδοτικά καθεστώτα, που διαφάνηκε στη συνέχεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 2008, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης της ως άνω Οδηγίας, και οδήγησαν στη θέσπιση ενός νέου και
επικαιροποιηµένου κειµένου, µε αυξηµένες απαιτήσεις εποπτείας και διαχείρισης της περιουσίας
των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών ταµείων6. Το νέο θεσµικό πλαίσιο αποτυπώνεται στην
Οδηγία 2341/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η οποία έχει καθιερω1. Για τις επιπτώσεις των δηµογραφικών εξελίξεων στα συστήµατα του πρώτου πυλώνα βλ. µεταξύ άλλων European
Commission, The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (20162070)
2. ∆ιεθνώς αναφέρονται ως pension funds
3. IOPS, Principles of Private Pensions Supervision, p. 3
4. Πρβλ Σκέψεις 4 και 6 Οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
5. Γ. Αµίτσης, Οι στρατηγικές παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Εθνικά Συνταξιοδοτικά Συστήµατα, Το
Ελληνικό Σύστηµα Ασφαλιστικής Προστασίας , 2010, σελ 181 επ
6. Αρχικά είχε προταθεί η επέκταση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στα Ι.Ε.Σ.Π του
δεύτερου πυλώνα, ωστόσο η πρόταση αυτή απορρίφθηκε για να µην αλλοιωθεί ο κοινωνικός ρόλος των Ι.Ε.Σ.Π
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θεί ως Directive IORP II, και αποτελεί εφεξής τη βασική ενωσιακή νοµοθεσία για το δεύτερο
πυλώνα ασφάλισης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η IORP II, ως Οδηγία ελάχιστης εναρµόνισης, θέτει
το βασικό πλαίσιο υποχρεώσεων των κρατών-µελών σχετικά µε την προστασία των µελών και δικαιούχων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, επιφυλάσσοντας για τον εθνικό νοµοθέτη
ευρύ περιθώριο παρεµβάσεων προς τον σκοπό επίτευξης υψηλότερου επιπέδου προστασίας7.
Η IORP II, όπως και η IORP I, εστιάζει ιδιαίτερα σε κρίσιµα ζητήµατα για την εσωτερική
αγορά και την προστασία των δικαιωµάτων των µελλοντικών συνταξιούχων8. Έτσι, επαναλαµβάνεται η σηµασία των Ι.Ε.Σ.Π για την ανάπτυξη της ενωσιακής κεφαλαιαγοράς, τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση της οικονοµίας και την προσφορά ασφαλών συνταξιοδοτικών παροχών9,
η οποία αποτυπώνεται κυρίως στις νέες διατάξεις για τη διασυνοριακή δραστηριότητα, τις διασυνοριακές µεταφορές και τις αυξηµένες απαιτήσεις εποπτείας. Παράλληλα, δίνεται έµφαση σε
ρυθµίσεις σχετικά µε τη χρηστή διακυβέρνηση, την παροχή επαρκούς ενηµέρωσης στα µέλη, τη
διαφάνεια και την ασφάλεια των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών. Όλες οι σχετικές
διατάξεις είναι, άλλωστε, σε τέτοιο βαθµό αλληλεξαρτώµενες, που η µη εφαρµογή ή η πληµµελής εφαρµογή κάποιων εξ αυτών θα αναιρούσε εν συνόλω τους σκοπούς της Οδηγίας.

1. Η IORP II και οι βασικές αλλαγές στην επαγγελµατική ασφάλιση
Ακολουθώντας τη σειρά των διατάξεων της νέας Οδηγίας, οι βασικές τροποποιήσεις που επιφέρει σε σχέση µε το προϊσχύσαν νοµοθετικό πλαίσιο θα µπορούσαν να συνοψιστούν στις ρυθµίσεις των άρθρων 11 και 12 σχετικά µε τις διασυνοριακές δραστηριότητες και τις διασυνοριακές
µεταφορές αντίστοιχα, στις ρυθµίσεις των άρθρων 21 επ. σχετικά µε το σύστηµα διακυβέρνησης,
και ιδίως σε αυτές που αφορούν τις απαιτήσεις για διαχείριση βάσει ικανοτήτων και ήθους, τη
διαχείριση κινδύνων και την ίδια αξιολόγηση κινδύνων, στις ρυθµίσεις των άρθρων 36 επ. σχετικά µε την πληροφόρηση µελών, υποψήφιων µελών και δικαιούχων και, τέλος, στις ρυθµίσεις
των άρθρων 45 επ αναφορικά µε την άσκηση προληπτικής εποπτείας10.
Όπως είναι γνωστό, η επαγγελµατική ασφάλιση στη χώρα µας ασκείται µόνο από τα ταµεία
επαγγελµατικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α), τα οποία είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα11. Ωστόσο, δεδοµένου ότι Ι.Ε.Σ.Π που είναι εγκατεστηµένα σε κράτη
7. Σκέψη 3
8. Βλ. σχετικά Π. Παπαρρηγοπούλου, Η Επικουρική Κοινωνική Ασφάλιση στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού, σελ 17 επ.
9. Σύµφωνα µε τη σκέψη 8, τα Ι.Ε.Σ.Π αποτελούν ζωτικό στοιχείο της οικονοµίας της Ένωσης, και διαχειρίζονται
στοιχεία ενεργητικού ύψους 2,5 τρισεκατοµµυρίων EUR για περίπου 75 εκατ. µέλη και δικαιούχους
10. Για τις τροποποιήσεις που επιφέρει η Οδηγία 2016/2341/ΕΚ βλ. µεταξύ άλλων, EIOPA, Implementation of the
IORP II Directive, Position Paper by the Occupational Pensions Stakeholder Group, 2018
11. Άρθρο 7 ν. 3029/2002. Για τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των Τ.Ε.Α, βλ.ενδεικτικά Π.Τσαντίλα, Ίδρυση

και οικονομική λειτουργία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Προβληματισμοί με βάση τα διεθνή
δεδομένα και την πρόσφατη ελληνική νομοθεσία, Ε.Δ.Κ.Α, τόμος ΜΔ’, 2002, σελ.890, Α. Στεργίου, Ταμεία
Επαγγελματικής Ασφάλισης (Η κύρια οδός για τη συγκρότηση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού
μας συστήματος), ΕΕργΔ, τόμος 75ος, 2016, σ. 1171
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µέλη της ΕΕ και τα οποία έχουν διαφορετικές νοµικές µορφές, δραστηριοποιούνται πλέον µε
πολλούς τρόπους και σε άλλα κράτη µέλη, κρίνεται σκόπιµη η χρήση του όρου Ι.Ε.Σ.Π για όλους
τους φορείς άσκησης επαγγελµατικής ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται, περαιτέρω,
η σύγχυση που θα προκαλούνταν από τη χρήση διαφορετικής ορολογίας ακόµα και στο πλαίσιο
των ίδιων άρθρων, τα οποία ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ των Ι.Ε.Σ.Π που είναι εγκατεστηµένα
στην ηµεδαπή και των Ι.Ε.Σ.Π που είναι εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη µέλη, και των αντίστοιχων εποπτικών αρχών.

1.1. ∆ιασυνοριακή δραστηριότητα και διασυνοριακή µεταφορά
Με τη νέα Οδηγία καθίσταται εµφανές ότι η ανάπτυξη των θεσµών της διασυνοριακής δραστηριότητας και της διασυνοριακής µεταφοράς αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας µέληµα του ενωσιακού νοµοθέτη. Ειδικότερα, επέρχονται σηµαντικές αλλαγές σχετικά µε την άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας12, οι οποίες έχουν ως στόχο την περιχαράκωση των δικαιωµάτων των
µελών και των δικαιούχων των οικείων συνταξιοδοτικών προγραµµάτων, καθώς και την άρση
των εποπτικών εµποδίων που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Τούτο διότι παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα διασυνοριακής δραστηριότητας προβλέπονταν ήδη στην Οδηγία 2003/43/
ΕΚ, ωστόσο οι προϊσχύσασες διατάξεις αποδείχθηκαν µάλλον ανεπαρκείς για την ανάπτυξη του
θεσµού, ενώ δεν έλειψαν περιπτώσεις επικάλυψης αρµοδιοτήτων µεταξύ των εποπτικών αρχών
των εµπλεκοµένων κρατών, οι οποίες αποτέλεσαν τροχοπέδη για την εξέλιξη των σχετικών διαδικασιών.
Η δυνατότητα διασυνοριακής µεταφοράς συνταξιοδοτικών προγραµµάτων από Ι.Ε.Σ.Π ενός
κράτους µέλους σε Ι.Ε.Σ.Π άλλου κράτους µέλους, από την άλλη, αποτελεί νεότευκτο θεσµό,
αφού εισάγεται για πρώτη φορά µε την IORP II, µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της διακίνησης κεφαλαίων µεταξύ των κρατών µελών13. Ο ορισµός της διασυνοριακής µεταφοράς δεν
περιλαµβάνεται στους ορισµούς του άρθρου 6 της Οδηγίας, προκύπτει όµως ευχερώς από την
παρ. 1 του άρθρου 12, το οποίο ρυθµίζει τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Έτσι, διασυνοριακή
µεταφορά υφίσταται όταν συνταξιοδοτικό καθεστώς (ορθότερα πρόγραµµα) που διαχειρίζεται
Ι.Ε.Σ.Π ενός κράτους µέλους µεταφέρεται, εν όλω ή εν µέρει, σε Ι.Ε.Σ.Π που είναι εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος. Συναφώς, µεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π είναι το Ι.Ε.Σ.Π το οποίο µεταφέρει,
πλήρως ή εν µέρει, το παθητικό, τα τεχνικά αποθεµατικά, και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώµατα
ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναµο
χρηµατικό ποσό, σε Ι.Ε.Σ.Π που έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί σε άλλο κράτος µέλος, ενώ παραλαµβάνον Ι.Ε.Σ.Π το Ι.Ε.Σ.Π το οποίο παραλαµβάνει, πλήρως ή εν µέρει, το παθητικό, τα
τεχνικά αποθεµατικά, και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώµατα ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
12. ∆ιασυνοριακή δραστηριότητα είναι η διαχείριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος στο οποίο η σχέση µεταξύ της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης και των ενδιαφεροµένων µελών και δικαιούχων, διέπεται από τη σχετική µε τον τοµέα
των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων κοινωνική και εργατική νοµοθεσία, άλλου κράτους µέλους από το
κράτος µέλος καταγωγής
13. Βλ. σχετικά σελ. 3 του ενηµερωτικού σηµειώµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2017, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595899/
EPRS_BRI(2017)595899_EN.pdf
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καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναµο χρηµατικό ποσό, από Ι.Ε.Σ.Π που
έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί σε άλλο κράτος µέλος αντίστοιχα14.
Η διασάφηση των ορίων της ασκούµενης εποπτείας και η πρόβλεψη αυστηρών προθεσµιών
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων των εµπλεκοµένων εποπτικών αρχών αποτελούν κεντρικό
άξονα των νέων διατάξεων για τις διασυνοριακές δραστηριότητες και τις διασυνοριακές µεταφορές. Βασική αρχή, στην οποία δοµείται όλο το σύστηµα εποπτείας είναι ότι αυτή ασκείται από
την αρµόδια αρχή του κράτους στο οποίο έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί το Ι.Ε.Σ.Π και στο οποίο
βρίσκεται το κύριο διοικητικό του κατάστηµα (κράτος µέλος καταγωγής)15. Η αρχή αυτή είναι
ιδιαιτέρως σηµαντική στον τοµέα των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και µεταφορών, αφού
πλέον καθίσταται σαφές ότι η τελική έγκριση χορηγείται από την αρµόδια αρχή του Ι.Ε.Σ.Π
που θα διαχειρίζεται το πρόγραµµα που αποτελεί αντικείµενο διασυνοριακής δραστηριότητας ή
µεταφοράς αντίστοιχα, µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών16. Η διασάφηση της αρµόδιας αρχής κρίθηκε απαραίτητη από τον ενωσιακό νοµοθέτη, δεδοµένου ότι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ι.Ε.Σ.Π που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε περισσότερα κράτη, είχε προκαλέσει
σύγχυση αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφορετικών εθνικών εποπτικών αρχών. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγµα της χώρας µας η οποία, µέχρι να διευκρινιστούν οι οικείες διατάξεις από τα
αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα, είχε υιοθετήσει την πρακτική έκδοσης υπουργικής απόφασης, για
την έγκριση ή απόρριψη διασυνοριακής δραστηριότητας, ακόµα και όταν αυτή αποτελούσε κράτος υποδοχής17. Η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση µε το γράµµα και το πνεύµα της Οδηγίας, η
οποία προβλέπει ως µόνη αρµόδια αρχή για την έγκριση δραστηριοτήτων ενός Ι.Ε.Σ.Π την αρχή
του κράτους µέλους που αυτό έχει την έδρα του, η οποία έχει και την ευθύνη ορθής λειτουργίας
του Ι.Ε.Σ.Π. Για τους λόγους αυτούς, στα άρθρα 11 και 12 προβλέπεται πλέον το ακριβές αντικείµενο εποπτείας κάθε αρχής, οι επιµέρους ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί, αλλά και οι
προθεσµίες εντός των οποίων οφείλει να δράσει.

1.2. Απαιτήσεις ∆ιακυβέρνησης
Η IORP II επιφέρει επίσης σηµαντικές τροποποιήσεις αναφορικά µε το σύστηµα διακυβέρνησης
των Ι.Ε.Σ.Π. Ο ενωσιακός νοµοθέτης, αναγνωρίζοντας την καθοριστική σηµασία του αποτελεσµατικού συστήµατος διακυβέρνησης για την κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων και την προστασία των µελών και δικαιούχων, προβαίνει σε αυστηροποίηση του σχετικού θεσµικού πλαισίου18. Συγκεκριµένα, µε τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι τα Ι.Ε.Σ.Π οφείλουν να διαθέτουν

14. Ορισμοί 12 και 13 άρθρου 6 της της Οδηγίας 2016/2341/ΕΚ
15. Κράτος µέλος καταγωγής είναι το κράτος µέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ή εγκριθεί το Ι.Ε.Σ.Π και στο οποίο
βρίσκεται το κύριο διοικητικό του κατάστηµα σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/2341/ΕΚ. Αντίστοιχα, κράτος
µέλος υποδοχής είναι το κράτος µέλος του οποίου η κοινωνική και εργατική νοµοθεσία σχετικά µε τα επαγγελµατικά
συνταξιοδοτικά καθεστώτα διέπει τις σχέσεις µεταξύ χρηµατοδοτούσας επιχείρησης και µελών ή δικαιούχων.
16. Βλ. ενδεικτικά Σκέψεις 34,35,37
17. Υπουργική Απόφαση AT10/F.51220/18348/276/4.7.2017 για την «Έγκριση της σύναψης συµφωνίας διασυνοριακής δραστηριότητας µεταξύ ΑΟΝ HEWITT Multi Employer Provident Fund Κύπρου µε την επιχείρηση ΑΟΝ
ΗΕWITT Α.Ε. Ελλάδος»
18. Πρβλ σκέψη 52, σύµφωνα µε την οποία «(…)Μερικοί κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να µειωθούν µέσω ποσοτικών
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τις βασικές λειτουργίες της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και την αναλογιστική
λειτουργία, καταρτίζοντας παράλληλα και σχετικές γραπτές πολιτικές, και να επιλέγουν κατάλληλα πρόσωπα για την εν γένει διοίκησή τους. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στο σύστηµα διαχείρισης κινδύνου, στο πλαίσιο του οποίου εισάγεται νέα απαίτηση σχετικά µε την υποχρέωση των
Ι.Ε.Σ.Π να αξιολογούν τα ίδια τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και να αποφασίζουν για
τους βέλτιστους τρόπους αντιµετώπισής τους.
Είναι κοινά παραδεκτό ότι η διαχείριση κινδύνων, η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και η
αναλογιστική λειτουργία αποτελούν τον πυρήνα των καθηµερινών λειτουργιών των Ι.Ε.Σ.Π και
συναρτώνται άµεσα µε την επίτευξη των σκοπών τους. Με το δεδοµένο αυτό, δεν προκαλεί
εντύπωση το γεγονός ότι ο ενωσιακός νοµοθέτης καθιστά πλέον υποχρεωτικές τις συγκεκριµένες
λειτουργίες, οι οποίες µάλιστα πρέπει να διακρίνονται επαρκώς µεταξύ τους και να ασκούνται
µε τρόπο αποτελεσµατικό και ανεξάρτητο. Η ανεξαρτησία, µάλιστα, των προσώπων που ασκούν
βασικές λειτουργίες τονίζεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο του άρθρου 24, αφού αυτά υπέχουν αυτοτελή
υποχρέωση αναφοράς τυχόν διαπιστωθεισών σηµαντικών παραβάσεων προς τις εποπτικές αρχές στην περίπτωση παράλειψης των οργάνων του Ι.Ε.Σ.Π να λάβουν διορθωτικά µέτρα. Αξίζει
δε να σηµειωθεί ότι ο εθνικός νοµοθέτης δύναται να προβλέψει και άλλες βασικές λειτουργίες,
πέραν των προβλεπόµενων στη νέα Οδηγία, αν τούτο κρίνεται σκόπιµο για λόγους εποπτείας και
αποτελεσµατικότητας των Ι.Ε.Σ.Π.
Ειδικά ως προς τη διαχείριση κινδύνων πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριµένη βασική
λειτουργία ανάγεται σε καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας των Ι.Ε.Σ.Π, και καταλαµβάνει περίοπτη θέση στο πλαίσιο της IORP II. Η διαπίστωση αυτή αποτυπώνεται µε σαφήνεια στη σκέψη
57 σύµφωνα µε την οποία «έχει ουσιαστική σηµασία να βελτιώσουν τα Ι.Ε.Σ.Π τη διαχείριση
κινδύνου λαµβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τον στόχο της διασφάλισης δίκαιης κατανοµής κινδύνων
και οφελών µεταξύ γενεών στις επαγγελµατικές συνταξιοδοτικές παροχές, ώστε τα δυνητικά τρωτά
σηµεία που έχουν σχέση µε τη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών καθεστώτων να γίνονται αντιληπτά
και να συζητούνται µε τις σχετικές αρµόδιες αρχές. Στο πλαίσιο των οικείων συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, τα Ι.Ε.Σ.Π θα πρέπει να εκπονούν αξιολόγηση των κινδύνων των δραστηριοτήτων
τους σε σχέση µε τις συντάξεις».
Η εκπόνηση αξιολόγησης των κινδύνων που εκτίθενται τα Ι.Ε.Σ.Π από τα ίδια αποτελεί, άλλωστε, από τις βασικότερες ρυθµίσεις που εισάγονται µε την IORP II. Συγκεκριµένα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 25, τα Ι.Ε.Σ.Π οφείλουν να εκπονούν, τουλάχιστον ανά τρία έτη, ίδια
αξιολόγηση κινδύνων19 κατά τρόπο ανάλογο προς το µέγεθος και την εσωτερική τους οργάνωση,
καθώς και προς το µέγεθος, τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
τους. Συνεπώς, η ίδια αξιολόγηση κινδύνων οφείλει να λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Ι.Ε.Σ.Π, προσαρµοζόµενη σε συγκεκριµένο προφίλ κινδύνου, και µε σκοπό την
επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων που έχουν τεθεί από τους εν λόγω φορείς. Με άλλα λόγια,
τα Ι.Ε.Σ.Π πρέπει να εξετάζουν τακτικά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ή δύνανται να
εκτεθούν στο µέλλον, να τους αξιολογούν, και να λαµβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για την
ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους. Η ίδια αξιολόγηση κινδύνων ενσωµατώνεται, έτσι, στην εν
απαιτήσεων οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα τεχνικά αποθεµατικά και στις απαιτήσεις χρηµατοδότησης, αλλά µπορούν να αντιµετωπιστούν κατάλληλα µόνον µέσω απαιτήσεων διακυβέρνησης»
19. Στα αγγλικά ο όρος αυτός συναντάται ως own risk assessment (ORA)
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γένει λειτουργία των Ι.Ε.Σ.Π, προωθώντας τη διαλογική συζήτηση και συνεργασία µεταξύ των
οργάνων τους, και αποτελώντας σηµαντικό ποιοτικό εργαλείο για την λήψη όλων των στρατηγικών αποφάσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, αναντίρρητα, και οι νέες απαιτήσεις διακυβέρνησης
αναφορικά µε τα πρόσωπα που εµπλέκονται ουσιαστικά στη διαχείριση των Ι.Ε.Σ.Π. Πιο συγκεκριµένα, στο άρθρο 22 προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που ασκούν πραγµατικά τη διοίκηση του
Ι.Ε.Σ.Π, τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες20 και, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα ή οι
οντότητες στα οποία έχει ανατεθεί εξωτερικά µια βασική λειτουργία πρέπει να χαρακτηρίζονται
από ικανότητες και ήθος. Σχετικά µε τις απαιτήσεις ικανότητας ορίζεται ότι αυτές πληρούνται
όταν ένα πρόσωπο διαθέτει επάρκεια προσόντων, γνώσεων και εµπειρίας, ενώ οι απαιτήσεις για
ήθος πληρούνται όταν το υπό κρίση πρόσωπο χαίρει υπόληψης και ακεραιότητας.
Είναι εµφανές ότι οι έννοιες της καταλληλότητας και του ήθους είναι διατυπωµένες µε αρκετά ευρύ τρόπο, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγµα πρόσφορου πεδίου εξειδίκευσης από
τον εφαρµοστή τους. Πράγµατι, ο ενωσιακός νοµοθέτης αρκείται στην αναφορά των γενικών
προϋποθέσεων, χωρίς να εξειδικεύει τον τρόπο µε τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωσή τους. Το
τελευταίο εναπόκειται στον εθνικό νοµοθέτη, ο οποίος στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης καλείται
να διασφαλίσει µε κατάλληλα µέτρα ότι όλα τα οριζόµενα πρόσωπα πληρούν τα απαραίτητα
εχέγγυα καταλληλότητας και ήθους, αλλά κυρίως στα ίδια τα Ι.Ε.Σ.Π, τα οποία οφείλουν να
διαθέτουν συγκεκριµένες διαδικασίες/πολιτικές προς τον σκοπό αυτό. Και ενώ από το περιεχόµενο της διάταξης δεν προκύπτει, τουλάχιστον άµεσα, η επέλευση συγκεκριµένων έννοµων
συνεπειών, ωστόσο η µη πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας και ήθους συνεπάγεται
αφενός την υποχρέωση αντικατάστασής τους, αφετέρου τη στοιχειοθέτηση ευθύνης των υπαίτιων
προσώπων.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι απαιτήσεις καταλληλότητας και ήθους αποτελούν µέρος του γενικότερου ενδιαφέροντος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σχετικά τα
προσόντα των προσώπων που διαχειρίζονται κεφάλαια επενδυτών, συµπεριλαµβανοµένων των
συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. Οι προϋποθέσεις αυτές τείνουν προς συνεχή αυστηροποίηση και
αποτυπώνονται όλο και περισσότερο σε θεσµικά κείµενα. Έτσι, εκτός από την υπό εξέταση Οδηγία, αντίστοιχη πρόβλεψη υφίσταται και στην Οδηγία 2009/138/ΕΕ, γνωστή ως Solvency II,
της οποίας µάλιστα η διατύπωση υιοθετείται σχεδόν µε ταυτόσηµο τρόπο από την πρώτη. Στις
σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (EIOPA) στο πλαίσιο της Solvency II, αναφέρεται ότι ικανό να διοικήσει
µία ασφαλιστική οντότητα θεωρείται το πρόσωπο που διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις της ασφαλιστικής και της χρηµατοπιστωτικής αγοράς, της επιχειρηµατικής στρατηγικής, των συστηµάτων
διακυβέρνησης, της οικονοµικής και αναλογιστικής ανάλυσης, καθώς και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, ενώ σχετικά µε τις απαιτήσεις ήθους ως αποδεικτικά στοιχεία αναφέρονται η
τήρηση των οικονοµικών του υποχρεώσεων, η επαγγελµατική συµπεριφορά κ.α21.

20. Ως βασική λειτουργία νοείται η ικανότητα ανάληψης συγκεκριµένων καθηκόντων διακυβέρνησης
21. Το πλήρες κείµενο των Οδηγιών της EIOPA είναι διαθέσιµο στον ιστότοπο https://eiopa.europa.eu/publications/
guidelines/final_en_sog_clean.pdf
Κοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019 • 67

1.3. Πληροφόρηση µελών, υποψήφιων µελών και δικαιούχων
Μεταξύ των διατάξεων που καταλαµβάνουν σηµαντική θέση στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας είναι,
επίσης, αυτές που ρυθµίζουν την πληροφόρηση των µελών, υποψήφιων µελών και δικαιούχων
των Ι.Ε.Σ.Π. Πράγµατι, σε σχέση µε τις αντίστοιχες διατάξεις της προϊσχύσασας Οδηγίας, οι
οποίες περιλαµβάνονταν σε ένα και µόνο άρθρο, οι νέες απαιτήσεις πληροφόρησης εντάσσονται
σε ξεχωριστό τίτλο και αποτελούν αντικείµενο αναλυτικής ρύθµισης από τον ενωσιακό νοµοθέτη22. Αρχικά, οι απαιτήσεις πληροφόρησης διακρίνονται ανάλογα µε την ιδιότητα του προσώπου
στο οποίο αφορούν. Ειδικότερα, στα υποψήφια µέλη πρέπει να παρέχονται, πριν από την ένταξή
τους σε συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, πληροφορίες σχετικά µε οποιεσδήποτε επιλογές διατίθενται
σε αυτούς, τα χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού προγράµµατος, περιλαµβανοµένου του είδους των παροχών, καθώς και τον τρόπο που λαµβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί, κλιµατικοί,
κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης στην επενδυτική πολιτική του
Ι.Ε.Σ.Π. Αντίστοιχα, τα µέλη ενός συνταξιοδοτικού προγράµµατος πρέπει να ενηµερώνονται,
µεταξύ άλλων, για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων στο συνταξιοδοτικό
πρόγραµµα, για τα προσωπικά στοιχεία τους, στα οποία περιλαµβάνεται η εκ του νόµου ηλικία
συνταξιοδότησης, η ηλικία συνταξιοδότησης που προβλέπεται στο συγκεκριµένο συνταξιοδοτικό
πρόγραµµα ή υπολογίζεται από το Ι.Ε.Σ.Π ή η ηλικία συνταξιοδότησης που καθορίζει το ίδιο το
µέλος, κατά περίπτωση, για τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης, για τους όρους που σχετίζονται µε τυχόν εγγυήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του
συνταξιοδοτικού προγράµµατος, για τους µηχανισµούς προστασίας των σωρευµένων δικαιωµάτων ή τους µηχανισµούς µείωσης των παροχών, καθώς και για άλλες συναφείς πληροφορίες.
Τέλος, όσοι καθίστανται δικαιούχοι, λαµβάνουν δηλαδή συνταξιοδοτικές παροχές δυνάµει ενός
συνταξιοδοτικού προγράµµατος, πρέπει να λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τις οφειλόµενες
παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές καταβολής , αλλά και πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού προγράµµατος, τις εγγυήσεις κ.ά.

1.4. Η εποπτεία των Ι.Ε.Σ.Π µε βάση τις νέες διατάξεις
Τέλος, µε την θέση της Οδηγίας 2016/2341/ΕΚ σε ισχύ αναµορφώνεται συνολικά το θεσµικό
πλαίσιο εποπτείας των Ι.Ε.Σ.Π, η οποία δοµείται κυρίως στη βάση της πρόληψης και της συνεργασίας. Εκτενείς ρυθµίσεις για την εποπτεία περιλαµβάνονται στην πέµπτη ενότητα της Οδηγίας,
και συγκεκριµένα στα άρθρα 45 έως 59. Παρά το γεγονός ότι ο τίτλος της ενότητας αυτής έχει
µεταφραστεί στο ελληνικό κείµενο ως προληπτική εποπτεία, εντούτοις δεν πρέπει να συγχέεται
µε την έννοια της προληπτικής εποπτείας σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Τούτο διότι στην προληπτική εποπτεία της Οδηγίας (prudential supervision), εντάσσονται και µέτρα που σύµφωνα µε
το ελληνικό δίκαιο θα χαρακτηρίζονταν ως µέτρα κατασταλτικής φύσης. Ρητώς αναφέρεται, άλλωστε, ότι στην περίπτωση παραβάσεων, οι εποπτικές αρχές µπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις
και να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση της κείµενης
22. Τίτλος IV, άρθρα 36 επ.
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νοµοθεσίας. Σκοπός της προληπτικής εποπτείας, κατά την έννοια της Οδηγίας, είναι µε άλλα λόγια, όχι µόνο να προλάβει αλλά και να διορθώσει πιθανές δυσλειτουργίες των Ι.Ε.Σ.Π, προτού
αυτές αποβούν επιζήµιες για τα συµφέροντα των µελών και των δικαιούχων. Προς τούτο, στις
σχετικές διατάξεις ρυθµίζεται η διαδικασία της εποπτικής εξέτασης και προβλέπονται αναλυτικά
οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τα Ι.Ε.Σ.Π στις αρµόδιες αρχές, η πλειονότητα των οποίων συνδέεται άρρηκτα µε το σύστηµα διακυβέρνησης των εποπτευόµενων φορέων.

2. Η IORP II ως ευκαιρία εκσυγχρονισµού του εθνικού συστήµατος
επαγγελµατικής ασφάλισης
Οι νέες ρυθµίσεις της IORP II συνιστούν αναµφισβήτητα µία ευκαιρία αναµόρφωσης του εθνικού συστήµατος επαγγελµατικής ασφάλισης. Η χρονική συγκυρία ενσωµάτωσης της ως άνω
Οδηγίας είναι πολύ σηµαντική, αφού τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για
την ίδρυση επαγγελµατικών ταµείων, ο αριθµός των οποίων βαίνει συνεχώς αυξανόµενος23. Με
το δεδοµένο αυτό οι διατάξεις της IORP II δύναται να αποτελέσουν ένα σηµαντικό εργαλείο µετάβασης των Ι.Ε.Σ.Π της ηµεδαπής, δηλαδή των ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης, σε ένα πιο
εξελιγµένο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο θα τους δώσει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούν την
ενιαία αγορά και να µετεξελιχθούν σε σύγχρονους και ανταγωνιστικούς φορείς επαγγελµατικής
ασφάλισης.

2.1. Η σηµασία των νέων απαιτήσεων για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των
Ι.Ε.Σ.Π
Αν εξετάσουµε τις ως άνω αναφερόµενες ρυθµίσεις από την πλευρά των ίδιων των Ι.Ε.Σ.Π, θα
µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών ολοκλήρωσης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και µεταφορών καθιστά ευχερέστερη τη δραστηριοποίησή τους σε άλλα κράτη µέλη από αυτά που είναι εγκατεστηµένα, και ενισχύει ως εκ
τούτου τον ελεύθερο ανταγωνισµό µεταξύ τους. Επίσης, σύµφωνα µε τα ρητώς διαλαµβανόµενα
στη σκέψη 12 της IORP II, η ισχυροποίηση των δύο θεσµών θα έχει θετικό αντίκτυπο στις οικείες
επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους, σε οποιοδήποτε κράτος µέλος και αν εργάζονται, µέσω
της συγκέντρωσης της διαχείρισης των παρεχόµενων συνταξιοδοτικών υπηρεσιών. Μέχρι τώρα,
χρήση της δυνατότητας για άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας έχει γίνει µόνο από εθνικές
επιχειρήσεις, οι οποίες χρηµατοδοτούν Ι.Ε.Σ.Π της αλλοδαπής, ωστόσο η βελτιστοποίηση των
υπηρεσιών των εθνικών φορέων επαγγελµατικής ασφάλισης και η αύξηση των επιδόσεών τους
23. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι ενώ µέχρι το 2008 είχαν ιδρυθεί συνολικά επτά ταµεία επαγγελµατικής
ασφάλισης, σήµερα ο αριθµός αυτός έχει ανέλθει στα δεκαεννέα, ενώ αναµένεται η άµεση ίδρυση περισσότερων
Τ.Ε.Α. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη του θεσµού, βλ. µεταξύ άλλων, Αρ. ∆εδούλη-Αναγνώστου, Επαγγελµατική Ασφάλιση και Προοπτικές, Το Ελληνικό Σύστηµα Ασφαλιστικής Προστασίας , 2010, σελ. 148
επ., όπου αναφέρεται ότι µέχρι το 2008 είχαν ιδρυθεί επτά ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης
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µπορεί να αντιστρέψει την υπάρχουσα κατάσταση και να ανακατευθύνει τις οικείες χρηµατοροές
προς όφελος του εθνικού συστήµατος επαγγελµατικής ασφάλισης. Άλλωστε, η επιλογή ενός
εθνικού φορέα επαγγελµατικής ασφάλισης σηµαίνει µε τη σειρά της ότι οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι, ή αντίστοιχα οι αυτοαπασχολούµενοι, µπορούν να συµµετέχουν άµεσα στη διοίκησή
του, αποφασίζοντας οι ίδιοι για όλα τα σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τον τρόπο των επενδύσεων και τις παροχές του φορέα. Η δυνατότητα αυτή δεν µπορεί να αποκλειστεί, βέβαια, στην
περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας ή µεταφοράς, καθίσταται όµως, σηµαντικά δυσχερέστερη αφού το Ι.Ε.Σ.Π που διαχειρίζεται το εκάστοτε πρόγραµµα είναι εξ ορισµού εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος από αυτό µε το οποίο υπάρχουν οι βασικοί δεσµοί της εργασιακής σχέσης.
Πιο άµεσα οφέλη για τα µέλη και τους δικαιούχους έχουν αναντίρρητα οι τροποποιηµένες
απαιτήσεις πληροφόρησης που προβλέπονται στην IORP II, και οι οποίες είναι σηµαντικά πιο
εκτεταµένες σε σχέση µε τις προϊσχύσασες. Η ικανότητα των Ι.Ε.Σ.Π να προσαρµοστούν στα
νέα δεδοµένα, παρέχοντας πλήρη, αξιόπιστη και διαφανή πληροφόρηση θα επηρεάσει σαφώς
την ελκυστικότητα τους προς τα πρόσωπα που απευθύνονται, συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη
υγιών συνθηκών ανταγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτό, τα Ι.Ε.Σ.Π της ηµεδαπής οφείλουν να βελτιώσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους, να εισάγουν σύγχρονα συστήµατα πληροφόρησης και
να εξελίξουν τους τρόπους επικοινωνίας µε τα µέλη και τους δικαιούχους24. Οι σηµαντικότερες,
ωστόσο, ευκαιρίες µετεξέλιξης των Ι.Ε.Σ.Π παρέχονται µέσω των νέων διατάξεων για την διακυβέρνηση. Από όσα εκτέθηκαν προηγουµένως, καθίσταται εµφανές ότι το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο
για το σύστηµα διακυβέρνησης αναδεικνύει σε µεγαλύτερο βαθµό την ιδιωτική αυτονοµία των
Ι.Ε.Σ.Π και τις δυνατότητες αυτορρύθµισης των εν λόγω φορέων. Πράγµατι, µε τις νέες διατάξεις
ενισχύεται ακόµα περισσότερο η αυτοδιοίκηση των Ι.Ε.Σ.Π, τα οποία είναι τα µόνα αρµόδια να
αξιολογήσουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, να επιλέξουν τα πρόσωπα που τα διοικούν, να θέσουν συγκεκριµένους στόχους αλλά και να επιλέξουν τα µέσα µε βάση τα οποία θα
τους υλοποιήσουν. Έτσι, η ευθύνη της κατάρτισης, της επικαιροποίησης αλλά και του ελέγχου
εφαρµογής των σχετικών πολιτικών εναπόκειται στα ίδια τα Ι.Ε.Σ.Π, τα οποία δύνανται να τις
διαµορφώσουν ανάλογα µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τους και βάσει των εξατοµικευµένων αναγκών τους. Είναι, εξάλλου, αξιοσηµείωτο, ότι σε χώρες όπου η επαγγελµατική ασφάλιση
είναι πιο ανεπτυγµένη και µε σηµαντικά κεφάλαια, τα επαγγελµατικά ταµεία επηρεάζουν άµεσα
αποφάσεις επιχειρήσεων των οποίων αποτελούν βασικούς επενδυτές, προς όφελος των εργαζοµένων και άλλων κοινωνικών σκοπών25. Το στοιχείο αυτό πρέπει να συνεκτιµάται επαρκώς από
τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι µπορούν, µέσω των Ι.Ε.Σ.Π, να διαχειριστούν οι ίδιοι της
αποταµιεύσεις τους, εκµεταλλευόµενοι τα πλεονεκτήµατα του θεσµού.
Με δεδοµένη την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των Ι.Ε.Σ.Π, παρίσταται εύλογη και η επιλογή
του ενωσιακού νοµοθέτη να αυξήσει τις απαιτήσεις της προληπτικής εποπτείας. Τούτο διότι η
προληπτική εποπτεία προϋποθέτει στενή συνεργασία των εποπτικών αρχών µε τα Ι.Ε.Σ.Π και
στοχεύει στην από κοινού αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων, ακριβώς για να αποφευχθεί η
προσφυγή σε µέτρα κατασταλτικής φύσης, τα οποία θίγουν ταυτόχρονα και την αξιοπιστία του
θεσµού. Οι εποπτικές αρχές αποκτούν, έτσι, την ιδιότητα του συµπαραστάτη των Ι.Ε.Σ.Π και
24. Πρβλ σκέψη 20 Οδηγίας 2016/2341/ΕΚ
25. Πρβλ, D.Webber, The Rise of the Working-Class Shareholder: Labor’s Last Best Weapon, Harvard University
Press, 2018
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καλούνται να ασκήσουν τις αρµοδιότητές τους λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
κάθε φορέα, όπως επιτάσσεται από την αρχή της αναλογικότητας, η οποία καταλαµβάνει µείζονα
θέση στην IORP II. Άλλωστε, ο ρόλος των εποπτικών αρχών συνίσταται ως επί των πλείστον
στην αξιολόγηση των αντικειµένων που εµπίπτουν στο πεδίο της εποπτείας, ενώ, αντιθέτως, οι
περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται χορήγηση έγκρισης ή δυνατότητα έκδοσης απορριπτικής
απόφασης είναι πιο περιορισµένες. Συναφώς, όσο πιο αποτελεσµατικές και διαφανείς είναι οι
εσωτερικές διαδικασίες των Ι.Ε.Σ.Π, και όσο πιο ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες οι σχετικές
πολιτικές, τόσο µειώνεται η ανάγκη παρέµβασης των εποπτικών αρχών.

2.2. Η ενσωµάτωση της Οδηγίας ως ευκαιρία αναµόρφωσης του εθνικού θεσµικού
πλαισίου για τον δεύτερο πυλώνα
Σηµαντικός είναι ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει η ενσωµάτωση της Οδηγίας και για
την αναµόρφωση του εθνικού θεσµικού πλαισίου της επαγγελµατικής ασφάλισης. Ο εθνικός
νοµοθέτης, οφείλει να λάβει υπόψη του τις ως άνω νεότευκτες ρυθµίσεις προκειµένου να διαµορφώσει αντίστοιχα και το πλαίσιο λειτουργίας των Ι.Ε.Σ.Π της ηµεδαπής. Πιο συγκεκριµένα, η
δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος, η οποία αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούµενο για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των Ι.Ε.Σ.Π και την εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων της εσωτερικής
αγοράς, προϋποθέτει την πρόσβαση των τελευταίων σε ευρύτερο κοινό. Με αφετηρία τη σκέψη
αυτή, θα µπορούσε για να παράδειγµα να προβλεφθεί η δυνατότητα των εθνικών φορέων επαγγελµατικής ασφάλισης να προσφέρουν διαφοροποιηµένα συνταξιοδοτικά προγράµµατα, ανάλογα µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και τα συµφέροντα των επιµέρους επαγγελµατικών
οµάδων. Το δικαίωµα διαχείρισης περισσότερων συνταξιοδοτικών προγραµµάτων συνεπάγεται
άλλωστε την δυνατότητα των τελευταίων να εισέλθουν στην αγορά επαγγελµατικών συντάξεων
και άλλων κρατών µελών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα τις σχετικές προβλέψεις της IORP II.
Επιπρόσθετα, η εφαρµογή των νέων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας προϋποθέτει συνολική αναδιαµόρφωση της εθνικής νοµοθεσίας που ρυθµίζει την άσκηση εποπτείας επί των
ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης. ∆εν αµφισβητείται ότι παρά τις προσπάθειες στοχευµένων
τροποποιήσεων τα τελευταία χρόνια, το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο παραµένει αρκετά παρωχηµένο και δεν αντανακλά τις εξελίξεις στο πεδίο των βέλτιστων πρακτικών εποπτείας των φορέων
επαγγελµατικής ασφάλισης26. Άλλωστε, η εφαρµογή των αυξηµένων απαιτήσεων εποπτείας της
IORP II καθίσταται ακόµα πιο επισφαλής αν λάβουµε υπόψη την υφιστάµενη κατάτµηση των
εποπτικών αρµοδιοτήτων ανάµεσα στο το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η διάσπαση της ασκούµενης εποπτείας συνεπάγεται, πράγµατι, σηµαντικές καθυστερήσεις αλλά
και επικάλυψη αρµοδιοτήτων, ιδίως για ζητήµατα για τα οποία απαιτείται η σύµπραξη και των
τριών εποπτικών αρχών.
Τέλος, η ενσωµάτωση της IORP II στο εσωτερικό δίκαιο µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα
για την αναµόρφωση και άλλων εθνικών διατάξεων που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την εξέλι26. Για την εποπτεία των φορέων που προσφέρουν ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράµµατα, βλ. σχετικά OECD, Core
Principles of Private Pension Regulation, 2016
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ξη του θεσµού της επαγγελµατικής ασφάλισης στη χώρα µας27. Τέτοιες είναι ιδίως οι διατάξεις
σχετικά µε τη φορολογική αντιµετώπιση των εισφορών, των παροχών και των αποδόσεων των
επενδύσεων των εθνικών φορέων επαγγελµατικής ασφάλισης. Είναι αλήθεια ότι το ασαφές και
αποσπασµατικό φορολογικό πλαίσιο σχετικά µε τις επαγγελµατικές συνταξιοδοτικές παροχές του
αναφέρεται συχνά ως ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα και
χρήζει επανεξέτασης, µέσω της συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων φορέων.

3. Επίλογος
Ανακεφαλαιώνοντας, η IORP II αποτελεί αναµφισβήτητα σηµείο αναφοράς για την εξέλιξη του
θεσµού της επαγγελµατικής ασφάλισης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται σε σχέση µε το προϋφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο εκτείνονται σε ευρύ
φάσµα των δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων που προσφέρουν επαγγελµατικές συνταξιοδοτικές
παροχές και επιφέρουν άµεσες αλλαγές στη λειτουργία του δεύτερου πυλώνα. Η ενσωµάτωση
της συγκεκριµένης Οδηγίας λαµβάνει χώρα σε περίοδο σηµαντικών ζυµώσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αποτελώντας έτσι ένα πολύ σηµαντικό έναυσµα για την εισαγωγή
νέων ρυθµίσεων και στο εσωτερικό δίκαιο, οι οποίες µε τη σειρά τους θα συµβάλλουν στον
εκσυγχρονισµό του θεσµού της επαγγελµατικής ασφάλισης.
Η IORP II συνιστά επίσης µια ευκαιρία για τα επαγγελµατικά ταµεία της χώρας µας να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τον πρώτο και τον τρίτο πυλώνα, κάνοντας ταυτόχρονα χρήση των πλεονεκτηµάτων που τους παρέχει η εσωτερική νοµοθεσία και η
κοινή αγορά. Σε αυτά συγκαταλέγεται η διατήρηση των Τ.Ε.Α ως µοναδικών φορέων ασφάλισης του δεύτερου πυλώνα, η οποία ενισχύει την κοινωνική διάσταση και τη συλλογική αλληλεγγύη της επαγγελµατικής ασφάλισης, καθώς και η ελευθερία επενδυτικής πολιτικής, χωρίς τους
περιοριστικούς στόχους επιδίωξης κέρδους που χαρακτηρίζει τους φορείς του τρίτου πυλώνα.
Αν µάλιστα στα παραπάνω προσθέσουµε την ενδυνάµωση του ρόλου των εργαζοµένων και των
εργοδοτών στη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων, η οποία επέρχεται µέσω των νέων ρυθµίσεων για την διακυβέρνηση, είναι εµφανές ότι τα Τ.Ε.Α, και µέσω αυτών οι κοινωνικοί εταίροι,
µπορούν να µετεξελιχθούν σε βασικούς παράγοντες όχι µόνο της αγοράς των επαγγελµατικών
συντάξεων, αλλά και της ίδιας της εθνικής οικονοµίας.
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