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Β. Προφυλλίδης 
 

Αλληλεγγύη Γενεών και Ασφαλιστικό 
 

  Όταν ο Βίσµαρκ θέσπισε πριν από 120 περίπου χρόνια το θεσµό της σύνταξης, όρισε ως ηλικία 

συνταξιοδότησης το 70
ο
 έτος, ενώ τότε οι άνθρωποι ζούσαν κατά µέσο όρο περίπου 50 χρόνια. Η 

σύνταξη είναι εκδήλωση της αλληλεγγύης ανάµεσα στις γενιές. Οι εργαζόµενοι του σήµερα 

εισφέρουν στα ταµεία και από τις εισφορές κυρίως αυτές εισπράττουν τη σύνταξή τους οι 

εργαζόµενοι του χθες, δηλαδή οι συνταξιούχοι. Έτσι το ασφαλιστικό έχει έναν έντονα 

αναδιανεµητικό χαρακτήρα. 

 Στις δεκαετίες του 1960 και 1970, οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης στην Ευρώπη και οι ισχυρές 

συνδικαλιστικές πιέσεις οδήγησαν σε µείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης και σε αύξηση των 

συντάξεων, καταστάσεις που αποτελούν πτυχές του αποκαλούµενου ευρωπαϊκού κοινωνικού 

µοντέλου. Μάλιστα η µείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρήθηκε από πολλές ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις ως ουσιώδες µέτρο για την αύξηση της απασχόλησης των νέων. Το ασφαλιστικό 

αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της κοινωνίας και αποτυπώνει το βαθµό κοινωνικής 

δικαιοσύνης. 

 Σήµερα το προσδόκιµο ζωής στην Ελλάδα είναι για µεν τους άνδρες τα 76 χρόνια και για τις 

γυναίκες τα 82. Με βάση το σηµερινό ύψος εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι και η 

εργοδοσία και µε την υπόθεση ικανοποιητικής απόδοσης της περιουσίας των Ταµείων, το Ασφαλιστικό 

µας σύστηµα δεν αντέχει να καταβάλλει το σηµερινό επίπεδο συντάξεων για περισσότερο από τα µισά 

χρόνια που έχει εργασθεί κάποιος, δηλαδή για 15 περίπου χρόνια. Έτσι είναι προφανής αδικία να 

καταβάλλουν εισφορές οι σηµερινοί και οι αυριανοί εργαζόµενοι, για να απολαµβάνουν ορισµένοι 

σύνταξη επί 30 ή περισσότερα χρόνια. Γι’ αυτό και η ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης δεν µπορεί να 

είναι και για τους άνδρες αλλά και για τις γυναίκες µικρότερη από τα 60 χρόνια και για κάθε 

ασφαλισµένο να αντιστοιχούν τουλάχιστον τρεις εργαζόµενοι. Θα ήταν όµως άδικο να αγνοηθεί η 

εισφορά της γυναίκας-µητέρας. Γι’ αυτό και για κάθε παιδί που γεννά και ανατρέφει µια γυναίκα θα 

πρέπει να της δοθούν τουλάχιστον δύο πλασµατικά χρόνια ασφάλισης.  

  Μια κοινωνία αλληλεγγύης δεν επιτρέπεται να ανέχεται συντάξεις πολύ κάτω από τα όρια 

επιβίωσης. Έτσι για τα προσεχή χρόνια η κρατική συµµετοχή στο ασφαλιστικό πρέπει να στοχεύει 

στην εξασφάλιση για όλους ενός ελάχιστου επιπέδου µηνιαίας σύνταξης όχι κάτω από 700-1000 

Ευρώ. Πέρα από αυτό το επίπεδο, οι αυξηµένες συντάξεις πρέπει να χορηγούνται υπό την αυστηρή 

προϋπόθεση ότι έχει εισφέρει ο ίδιος ο συνταξιούχος ή ο εργοδότης του. 

 Στην αντιµετώπιση του ασφαλιστικού δεν µπορούν να αγνοηθούν τα υπερκέρδη πολλών 

επιχειρήσεων που πρέπει να φορολογηθούν για κάλυψη των αναγκών ασφάλισης των εργαζοµένων 

τους. Ο αντίλογος ότι µια τέτοια φορολόγηση υπερκερδών θα οδηγήσει ανθούσες επιχειρήσεις στο 

εξωτερικό είναι αβάσιµος, π.χ. πού αλλού θα βρουν οι τράπεζες τέτοιο πεδίο ασύδοτης κερδοφορίας; 

 Ακούγονται συχνά προβλέψεις για το ασφαλιστικό που  φθάνουν µέχρι το 2050(!), κάτι που 

συνιστά κραυγαλέο µεθοδολογικό λάθος. Στην επιστήµη και την τέχνη της πρόβλεψης, ο,τιδήποτε 

αφορά χρόνο πέραν της εικοσαετίας είναι φουτουρισµός ή προφητεία, αλλά όχι πρόβλεψη. Μπορεί 

κανείς να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί µετά από 50 χρόνια το δηµογραφικό και οι ρυθµοί 

οικονοµικής ανάπτυξης, που αποτελούν δύο κρίσιµες παραµέτρους του ασφαλιστικού προβλήµατος; 

 Το ασφαλιστικό µπορεί να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά αν ακολουθηθούν συγκεκριµένες 

αρχές, η αλληλεγγύη και αρωγή προς τον αδύναµο αλλά και η ανταποδοτικότητα της εισφοράς. 

Αντιθέτως, περιπτωσιολογικές και εµπειρικές αντιµετωπίσεις θα αποδειχθούν αδιέξοδες. 


