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η
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παρουσίαση

των

συνταξιοδοτικών συστηµάτων της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας. Για το σκοπό αυτό,
αρχικά παρουσιάζουµε µία ιστορική αναδροµή των συστηµάτων ασφάλισης και
σύνταξης της Ευρώπης, από το 1860 έως σήµερα. Εκτενής αναφορά γίνεται στα στατικά
διανεµητικά συστήµατα, γνωστά µε την ονοµασία Pay-As-You-Go συστήµατα, που
εγκαθιδρύθηκαν µεταπολεµικά και εφαρµόζονται έως και σήµερα.
Στη συνέχεια ακολουθεί µία αναλυτική περιγραφή των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, όπως αυτά διαµορφώθηκαν και
εξελίχθηκαν από το 1990 έως σήµερα. Επίσης, µελετώνται οι µελλοντικές προοπτικές
των υπαρχόντων συστηµάτων και εξετάζεται ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της
δηµογραφικής γήρανσης, σε συνδυασµό µε τα φαινόµενα οικονοµικής ύφεσης στη
βιωσιµότητα των ασφαλιστικών συστηµάτων των εν λόγω χωρών.
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1. Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στην
Ευρώπη

1.1 Ιστορική Αναδροµή

Το πρόβληµα της γήρανσης του πληθυσµού και η αδυναµία να υποστηρίξει ο άνθρωπος λόγω
γήρατος τόσο τον εαυτό του όσο και την οικογένειά του ήταν πάντα παρόν στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Ιστορικά, στους περισσότερους πολιτισµούς η µοίρα των ηλικιωµένων έχει
αποτελέσει αντικείµενο φροντίδας τόσο των οικογενειών αυτών όσο και του συνόλου της κοινωνίας.
Το 1601 στην Αγγλία ψηφίστηκε ο περίφηµος νόµος της βασίλισσας Ελισάβετ για την ανακούφιση
των φτωχών γνωστός µε την ονοµασία « Act for the Relief of the Poor 1601 ». Ο νόµος τέθηκε σε
ισχύ το ίδιο έτος και υποχρέωνε τις ενορίες να φροντίζουν τους φτωχούς καθώς και τους
ηλικιωµένους.
Στη Μεγάλη Βρετανία το πρώτο συνταξιοδοτικό σύστηµα επαγγελµατικής ασφάλισης ιδρύθηκε
ήδη από το 1810 και αφορούσε τους δηµοσίους υπαλλήλους, κάλυπτε µόνο τα άτοµα που είχαν
κάποιας µορφής αναπηρία. Ωστόσο, σε παγκόσµια κλίµακα, µέχρι το 1815 πολύ λίγοι άνθρωποι ήταν
εξοικειωµένοι µε τα χρήµατα ως µέσω ανταλλαγής, και ως εκ τούτου θα ήταν παράλογο να
περιµένουµε την οργάνωση συστηµατικών λύσεων προκειµένου να εξασφαλιστεί το εισόδηµα των
γηραιοτέρων. Ιστορικά, µέχρι το τέλος του 19ου αι. η διασφάλιση της βιωσιµότητας ενός ατόµου που
λόγω γήρατος αδυνατούσε πλέον να εργαστεί ήταν ευθύνη της ίδιας της κοινωνίας, η οποία
εφάρµοζε τον κανόνα του λεγόµενου «φυσικού συνταξιοδοτικού συστήµατος». Αυτό σηµαίνει ότι η
στήριξη των επαγγελµατικά ανενεργών ηλικιωµένων ήταν αποκλειστικά ευθύνη των παιδιών τους.
Ωστόσο, κατά το πρώτο µισό του 19ου αι. κάποιες ενδείξεις που προµήνυαν αλλαγές, εµφανίστηκαν.
Στη Μεγάλη Βρετανία το 1834 ιδρύθηκε το συνταξιοδοτικό σύστηµα το οποίο και κάλυπτε όλους
τους δηµοσίους υπαλλήλους µε τουλάχιστον 45 χρόνια εργασίας. Βάσει αυτού του συστήµατος, µη
1

ανταποδοτικές συντάξεις χορηγούνταν στο ποσό του 1/60 της τελευταίας αµοιβής για κάθε έτος
εργασίας.
Στην ίδια τη Μεγάλη Βρετανία τα πρώτα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά συστήµατα για τους
εργάτες δηµιουργήθηκαν στα µέσα του 19ου αιώνα1 µε τη µορφή της κοινωνικής αλληλεγγύης
(mutual society). Στην γηραιά ήπειρο, οι απαρχές της ιδέας για την παροχή εισοδήµατος σε όσους
δεν µπορούν να εργαστούν πλέον εδραιώθηκαν περίπου στα µέσα του 19ου αιώνα. Πιο
συγκεκριµένα, στη Γερµανία ο καθολικός επίσκοπος του Mainz2, Wilhelm Emmanuel von Ketteler
υποστήριξε ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζηµίωση στους εργάτες που έχασαν
την ικανότητα να εργαστούν, είτε προσωρινά είτε µόνιµα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα κατά τη
διάρκεια της εργασίας, και µε τον τρόπο αυτό έθεσε τα θεµέλια της καθολικής κοινωνικής
επιστήµης. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις κατέβαλαν αυτού του είδους τις αποζηµιώσεις
µόνο σε περιπτώσεις αναπηρίας και όχι σε περιπτώσεις αδυναµίας των ηλικιωµένων ανδρών να
εργαστούν, µε αποτέλεσµα να καλύπτουν µόνο επιλεγµένες επαγγελµατικές οµάδες ή ακόµη και
εργαζοµένους µιας συγκεκριµένης επιχείρησης.

1.2 Τα πρώτα ανταποδοτικά συνταξιοδοτικά συστήµατα και η
ιδέα του Βίσµαρκ

Η πρώτη αλλαγή στον τοµέα αυτό ήταν µια ιδέα που προτάθηκε το 1889 στη Γερµανία, όταν ο
καγκελάριος Otto von Bismarck δηµιούργησε το κρατικό σύστηµα συντάξεων, το οποίο ήταν
ανταποδοτικό, µε την ηλικία συνταξιοδότησης να καθορίζεται στα 70 χρόνια ζωής ενός ατόµου3.
Αρχικά, η λύση του Βίσµαρκ προέβλεπε καταβολή εισφορών, επενδύσεις των εισφορών αυτών, και

1

Schulze Ι., Moran Μ. (2007b), σ.60
Μετά το Συνέδριο της Βιέννης, µεταξύ 1815 και 1866, ο Mainz εντάχθηκε στο γερµανικό
∆ουκάτο της Hessen-Darmstadt. Από το 1866, ένα µέρος της Βόρειας Γερµανικής Ένωσης, έγινε
µέρος της Πρωσίας.
3
Συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση και η ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Μια
αξιολόγηση της Παγκόσµιας Τράπεζας Βοήθειας (2006), σ.62.
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στη συνέχεια πληρωµή των συντάξεων. Ως εκ τούτου, ήταν ένα ανταποδοτικό σύστηµα βασιζόµενο
στο κεφάλαιο που συσσωρευόταν από τις εισφορές. Το 1891 στη ∆ανία και το 1908 στη Μεγάλη
Βρετανία4, δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα υιοθετήθηκαν, τα οποία, σε αντίθεση µε τη
Γερµανία, χρηµατοδοτούνταν από τη φορολογία, µορφή που συνεπάγεται ένα σύστηµα µη
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η λύση του Βίσµαρκ αποτέλεσε παράδειγµα προς µίµηση αρχικά για τις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και αργότερα για άλλες µη ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη πριν από τον
Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο στο Βέλγιο (1900), την Ολλανδία (1901), την Αυστρία (1906), την
Γαλλία (1910), το Λουξεµβούργο (1911) και την Ρουµανία (1912) εισήχθησαν δηµόσια
συνταξιοδοτικά συστήµατα που βασίστηκαν στην ιδέα του Βίσµαρκ5.
Επιπλέον, σε πολλές χώρες επιπρόσθετα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά συστήµατα προέκυψαν,
τα οποία και βασίζονταν σε συµφωνίες µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων. Οι περισσότερες από
αυτές τις συµφωνίες προέβλεπαν την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών προκαθορισµένου
ποσού, και για το λόγο αυτό ονοµάζονται συστήµατα καθορισµένων παροχών (defined benefit – DB
systems). Σε ορισµένες περιπτώσεις, κάποιες χώρες ανέπτυξαν τα επαγγελµατικά συστήµατα
καθορισµένων εισφορών (defined contribution – DC), όπου το ποσό της παροχής εξαρτάται από το
αποτέλεσµα της επένδυσης των εισφορών. Το 1913 στη Σουηδία, ένας µικτός κανονισµός
θεσπίστηκε σε σχέση µε τις δηµόσιες συντάξεις, ο οποίος στηρίζεται στη συνύπαρξη των δύο
στοιχείων: τη µη ανταποδοτικού χαρακτήρα παροχή και την ανταποδοτικού χαρακτήρα παροχή. Η
ηλικία συνταξιοδότησης είχε τότε καθοριστεί στα 67 έτη.
Την ίδια χρονιά η Γερµανία µείωσε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65, και η ρύθµιση αυτή
προχώρησε και σε άλλες χώρες αργότερα. Μετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, τα δηµόσια
συνταξιοδοτικά συστήµατα που βασίζονταν στην ιδέα του Βίσµαρκ εφαρµόστηκαν στην Ισπανία
(1919), την Ιταλία (1919), τη Λιθουανία (1922), τη Λετονία (1922), τη Σλοβενία (1922), τη
Βουλγαρία (1924), την Εσθονία (1924), την Πολωνία (1927), την Ουγγαρία (1928), και στη δεκαετία
του 1930 στην Ελλάδα (1934), την Πορτογαλία (1935) και τη Φινλανδία (1937). Σε όλες αυτές τις
χώρες, οι αρχικές λύσεις για τις συντάξεις ήταν της µορφής της συσσώρευσης κεφαλαίου µέσω
εισφορών και βασίστηκαν στον καταλογισµό και την επένδυση των εισφορών και στη συνέχεια την
καταβολή των συντάξεων από το εισόδηµα που θα προέκυπτε από τις εν λόγω επενδύσεις. Τα
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περιουσιακά στοιχεία των συνταξιοδοτικών ταµείων αποτέλεσαν έναν ακαταµάχητο πειρασµό για τις
στρατιωτικές κυβερνήσεις της Γερµανίας και της Ιταλίας στη δεκαετία του 1930 και του 1940, και
καθώς ήταν αναµενόµενο, χρησιµοποιήθηκαν τελικά για πολεµικούς εξοπλισµούς.

1.3 Τα συστήµατα τύπου pay-as-you-go

Ως αποτέλεσµα αυτού, τα εξαντληµένα συστήµατα συνταξιοδότησης µετά τον πόλεµο
µετατράπηκαν σε συστήµατα τύπου pay-as-you-go, στα οποία οι συντάξεις χρηµατοδοτούνται από
τις τρέχουσες εισφορές των ενεργών συµµετεχόντων στο σύστηµα. Στη δεκαετία του 1940
προτάθηκε µία εναλλακτική λύση του συστήµατος του Βίσµαρκ. Το νέο σύστηµα που βασίζεται στις
εισφορές καθιερώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία το 1942 όταν ο Sir William Beveridge πρότεινε ένα
σύστηµα µε κανόνες που κύριο στόχο είχαν την υποστήριξη των οµάδων που είχαν ανάγκη6. Στο
βρετανικό συνταξιοδοτικό σύστηµα, η σύνταξη θεωρήθηκε στοιχείο του πακέτου παροχών της
δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης και κάθε πολίτης είχε το δικαίωµα σε αυτή τη σύνταξη. Ως εκ
τούτου, δεν υπήρχε ανάγκη κάποιος να καταβάλει εισφορές, προκειµένου να είναι εν συνεχεία
δικαιούχος συντάξεως. Η απόφαση για το ποιοι θα είναι δικαιούχοι αυτής της κοινωνικής παροχής
καθώς και το ύψος της παροχής ανά περίπτωση ελαµβάνετο από την τοπική κοινωνία. Το σύστηµα
ψηφίστηκε και εφαρµόστηκε στη Μεγάλη Βρετανία το 1946 ενώ ένα χρηµατοδοτούµενο από τη
φορολογία σύστηµα θεωρήθηκε ιδιαίτερα ελκυστικό και για άλλες χώρες εκτός της Μεγάλης
Βρετανίας, όπως τη Σουηδία όπου ο νόµος του 1946 κατήργησε τις εισφορές, την Ολλανδία όπου
εγκρίθηκε το 1947, και τη ∆ανία όπου το 1956 αποφασίστηκε να µην λαµβάνεται υπόψη η σχέση
µεταξύ της σύνταξης και του εισοδήµατος του συνταξιούχου και έτσι εισήχθησαν οι εθνικές
συντάξεις, που ήταν χρηµατοδοτούµενες από τη φορολογία και καθώς και το pay-as-you-go
σύστηµα.
Ωστόσο, την ίδια χρονιά άρχισε η εφαρµογή ενός ανταποδοτικού συστήµατος στη Μάλτα. Το
1957 ο τύπος Beveridge του συστήµατος υιοθετήθηκε στην πρώην βρετανική αποικία της
Μεσογείου, την Κύπρο, ενώ την ίδια χρονιά στο ολλανδικό σύστηµα ανταποδοτικού χαρακτήρα
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αντικατέστησε το προηγούµενο σύστηµα, που ήταν µη ανταποδοτικού χαρακτήρα. Το 1959 η
νοµοθεσία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία εισήγαγε επιπλέον τις ανταποδοτικές συντάξεις.
Επίσης, η Ιρλανδία, η οποία είχε ήδη ανεξαρτητοποιηθεί από τη Μεγάλη Βρετανία, εφάρµοσε τις
βρετανικές ιδέες που αφορούν τις συντάξεις, και το 1961 εγκαθίδρυσε και αυτή ένα ανταποδοτικού
χαρακτήρα συνταξιοδοτικό σύστηµα. Το 1964 ξεκίνησε και η ∆ανία ένα ανταποδοτικό σύστηµα,
συµπληρωµατικά προς τις εθνικές συντάξεις, και η Κύπρος υιοθέτησε το σύστηµα των κατ 'αποκοπή
εισφορών και σταθερού επιτοκίου των συντάξεων.
Στα µέσα της δεκαετίας του 1960, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν συστήµατα
ανταποδοτικού χαρακτήρα τύπου pay-as-you-go. Οι κρατικές συντάξεις ήταν η µόνη πηγή
χρηµατοδότησης για τους ηλικιωµένους στις χώρες που διοικούνταν από τη Σοβιετική Ένωση7, ενώ
σε πολλές οικονοµίες ελεύθερης αγοράς οι ανταποδοτικές συντάξεις έρχονταν να συµπληρώσουν το
βασικό εισόδηµα των εργαζοµένων, που προερχόταν από τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά
συστήµατα. Στην εποχή της ευηµερίας, στις τελευταίες αυτές χώρες, οι οποίες και εφάρµοζαν την
πολιτική του κράτους πρόνοιας, το ανταποδοτικό σύστηµα συχνά δρούσε επικουρικά και παρείχε
διάφορα οφέλη, τα οποία χρηµατοδοτούνταν από φόρους. Ωστόσο, στη δεκαετία του 1970 αυτή η
µορφή του κράτους πρόνοιας έφτασε σε µια κρίσιµη καµπή, µε τα διάφορα προβλήµατα που
ανέκυψαν στην αγορά ενέργειας καθώς και την επακόλουθη µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης.
Αυτή ήταν η στιγµή όπου διεφάνη η αναποτελεσµατικότητα των συστηµάτων συνταξιοδότησης, τα
οποία ιδιαιτέρως απειλήθηκαν και απειλούνται από τη γήρανση του πληθυσµού.
Μία κλασική µορφή δηµογραφικής πυραµίδας απεικονίζει τον ευρωπαϊκό πληθυσµό στις αρχές
του 20ου αιώνα, ο οποίος άρχισε ξαφνικά να παρουσιάζει έντονα φαινόµενα δηµογραφικής
γήρανσης. Αλλά είναι αδύνατο κανείς να απορρίψει την κριτική των συνταξιοδοτικών συστηµάτων
βασιζόµενος µόνο στις επιπτώσεις αυτών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε µία δηµογραφική
πυραµίδα ή σε κάποιο άλλο δηµογραφικό γράφηµα. Με την εισαγωγή της προγεννητικής πολιτικής,
την παράταση της επαγγελµατικής δραστηριότητας και µε την τήρηση της καλής ψυχοφυσικής
κατάστασης του εργαζοµένου, θα µπορούσε να επιτευχθεί η βελτίωση του δείκτη δηµογραφικής
επιβάρυνσης. Σήµερα είµαστε όµως βέβαιοι ότι υπήρχε έλλειψη τέτοιων ενεργειών στην πολιτική
πρακτική της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών χωρών στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Παρά το
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γεγονός ότι ήδη διαφαινόταν η ανάγκη για συστηµική αλλαγή, οι ευρωπαϊκές χώρες απέτυχαν να
παράγουν οποιαδήποτε ιδέα για το πώς να αλλάξει τη χρηµατοδότηση των συντάξεων.
Μία άλλη κρίσιµη καµπή σε παγκόσµια κλίµακα ήταν η λύση που πρότεινε η αµερικανίδα
οικονοµολόγος Μίλτον Φρίντµαν, η οποία τέθηκε σε εφαρµογή από το Χοσέ Πινιέρα στην Χιλή8 από
το 1980 σύµφωνα µε τον κανόνα του Αουγκούστο Πινοτσέτ. H πρόταση αυτή βασίστηκε σε µια
συσχέτιση µεταξύ των πόρων και τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. Μια δυναµική
ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη Χιλή τη δεκαετία του 1980 µαζί µε την υψηλή
κερδοφορία των συνταξιοδοτικών ταµείων ενθάρρυνε άλλες χώρες να εφαρµόσουν την ιδέα της
Χιλής για να πολλαπλασιάσουν τους πόρους τους. Η εξαιρετική επιτυχία της λύσης που υιοθετήθηκε
στη Χιλή ήταν ο λόγος για τη δηµοτικότητά της, ιδιαιτέρως σε χώρες που επλήγησαν από την
αναποτελεσµατικότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων τους, τα οποία επηρεάστηκαν αρνητικά
από τις δηµογραφικές αλλαγές και τη γήρανση του πληθυσµού. Επίσης, µε αναφορά στα
επαγγελµατικά συστήµατα, τα συστήµατα καθορισµένων εισφορών άρχισαν να αποκτούν µια ολοένα
και µεγαλύτερη αναγνώριση.
Σε αυτό το πλαίσιο όλο και πιο διαδεδοµένη γίνεται η λύση που είναι ευρέως γνωστή ως
ονοµαστική καθορισµένη εισφορά. Η λύση αυτή των καθορισµένων εισφορών εφαρµόζεται σε
συστήµατα της µορφής pay-as-you-go9 όπου το ποσό της σύνταξης εξαρτάται από το ύψος των
πόρων που καταγράφονται σε κάθε λογαριασµό, οι οποίοι µετά από κατάλληλη τιµαριθµική
αναπροσαρµογή κατά τη στιγµή της συνταξιοδότησης υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη το
προσδόκιµο ζωής του συνταξιούχου. Η ονοµαστική καθορισµένη εισφορά περιλαµβάνει τους
ατοµικούς λογαριασµούς των ασφαλισµένων και οδηγεί στη «συσσώρευση» του συνόλου των
εισφορών του εργαζοµένου, και στη συνέχεια στη µετατροπή των εν λόγω εισφορών σε πρόσοδο
κατά τη συνταξιοδότηση.
Σε αυτή την περίπτωση, η απόδοση των εισφορών είναι «πλασµατική», δηλαδή δεν βασίζεται σε
εµπορεύσιµες επενδύσεις περιουσιακών στοιχείων. Φαίνεται ότι η αρχική ιδέα για ένα τέτοιο
σύστηµα για τις συντάξεις δόθηκε από την πρόταση που έδωσε ο James Buchanan το έτος 196810. Η
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ιδέα του αναπτύχθηκε το 1988 από τους Boskin, Kotlikoff, και Shoven11, και υλοποιήθηκε
αποτελώντας τον κύριο κορµό του συνταξιοδοτικού συστήµατος στη Γερµανία και τη Γαλλία12.
Ωστόσο, η σύγχρονη µορφή αυτού του συστήµατος υιοθετήθηκε µόνο από τη Σουηδία τον Ιούνιο
του 199413.

1.4 Τα µοντέλα πολλαπλών πυλώνων στα συνταξιοδοτικά
συστήµατα
Το 1994 η Παγκόσµια Τράπεζα δηµοσίευσε µία µελέτη µε τίτλο «Averting Old Age Crisis»,14
στην οποία προτείνεται ένα µοντέλο πολλαπλών πυλώνων, που αποτελείται από τρεις πυλώνες. Η
Παγκόσµια Τράπεζα πρότεινε σε αυτό το έγγραφο ότι τα συνταξιοδοτικά συστήµατα θα πρέπει να
αποτελούνται από τρεις πυλώνες: ο πρώτος είναι το σύστηµα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, και
αµετάβλητο µε το χρόνο. Το δεύτερο προβλέπει την εξατοµίκευση των πόρων ανά περίπτωση και
την επένδυση στις αγορές κεφαλαίων. Ο τρίτος πυλώνας προβλέπει την εθελοντική συµµετοχή,
βασισµένη στην προσωπική σύνεση των µελών του συστήµατος, το οποίο θα αξιοποιεί τα διαθέσιµα
εργαλεία της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης.
Ο πρώτος πυλώνας, βασικός και υποχρεωτικός, αναµενόταν να αποτρέψει τη φτώχεια. Παρέµεινε
στη δικαιοδοσία του κράτους και εποπτευόταν από µια κρατική υπηρεσία εφαρµόζοντας µια µέθοδο
ορθολογικής κατανοµής και διαχείρισης των πόρων.
Ο δεύτερος πυλώνας είχε σχεδιαστεί ότι θα ακολουθούσε τους αναλογιστικούς κανόνες,
επιτρέποντας τόσο την ιδιωτική όσο και τη δηµόσια διαχείριση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν η
υποχρέωση να σώσει τη σύνταξη.
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Ο τρίτος πυλώνας αποτελείται από διάφορες µορφές ασφάλισης και προγραµµάτων
συνταξιοδότησης. Το µοντέλο αυτό υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τις χώρες της Λατινικής
Αµερικής και στη συνέχεια από τις χώρες της Ευρώπης. Μέχρι το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση
ουσιαστικά αγνόησε το θέµα των συντάξεων. Από το 2000, παρατηρείται µία ευρεία ποικιλία
συνταξιοδοτικών συστηµάτων στα κράτη µέλη της, και η ΕΕ εφαρµόζει το λεγόµενο ανοικτό
συντονισµό των συνταξιοδοτικών συστηµάτων των διαφόρων χωρών.

1.5 Η ανοικτή µέθοδος συνεργασίας

Η Ανοικτή Μέθοδος Συνεργασίας άρχισε το 2000, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του
Εκτάκτου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Λισαβόνα, ως ένα
στοιχείο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ο γενικός στόχος της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν να
τονώσει την οικονοµική ανάπτυξη της Ευρώπης µε στόχο να καλυφθεί η διαφορά µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών. Η Ανοικτή Μέθοδος Συνεργασίας αποτέλεσε ένα εργαλείο
για την ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών συστηµάτων ενώ συνέβαλε και στην άρση της παθογένειας
των υπαρχόντων συστηµάτων καθώς και του κατακερµατισµού της νοµοθεσίας.
Η Ανοικτή Μέθοδος Συνεργασίας παρέχει ελαστικότητα στον τοµέα του καθορισµού ενός
κατάλληλου χρονοδιαγράµµατος και στον τρόπο εφαρµογής των αποδεκτών στόχων και εξασφαλίζει
επίσης εξατοµίκευση στις ανάγκες της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής των εκάστοτε χωρών. Οι
στόχοι αποτέλεσαν σηµεία αναφοράς αλλά όλοι οι δείκτες διαµορφώθηκαν µε βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε χώρας.
Η Ανοικτή Μέθοδος Συνεργασίας παρέχει επίσης ένα πλαίσιο πολιτικού συντονισµού χωρίς
νοµικούς περιορισµούς. Τα κράτη µέλη συµφωνούν να εντοπίσουν και να προωθήσουν τις
αποτελεσµατικότερες πολιτικές τους στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης
µε στόχο την άντληση διδαγµάτων από τις εµπειρίες των άλλων15:
Πρόκειται για µια ευέλικτη και αποκεντρωµένη µέθοδο, η οποία
15

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi / the_process_en.htm
8

•

καθορίζει υψηλού επιπέδου κοινούς στόχους για τη στήριξη της όλης διαδικασίας,

•

συµφωνεί σε ένα σύνολο κοινών δεικτών που δείχνουν πως η πρόοδος προς την επίτευξη
αυτών των στόχων µπορεί να µετρηθεί,

•

συµβάλλει στην εκπόνηση των εθνικών στρατηγικών εκθέσεων, στις οποίες τα κράτη µέλη
καθορίζουν πώς θα προγραµµατίσουν τις πολιτικές για µια συµφωνηµένη περίοδο για την
επίτευξη των κοινών στόχων,

•

συµβάλλει επίσης στην αξιολόγηση των στρατηγικών των κρατών από κοινού µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη. Μέσω του Κοινοτικού Προγράµµατος ∆ράσης για
την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, την δηµόσια ασφάλεια και κοινωνική
ένταξη από το 2002 έως το 2006, προβλέπει ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή των βέλτιστων
πρακτικών και γνώσεων.

Από τον Ιανουάριο του 2007, το νέο ολοκληρωµένο πρόγραµµα της ΕΕ για την απασχόληση και
την κοινωνική αλληλεγγύη υποστηρίζει τους στόχους που ορίζονται στην Κοινωνική Ατζέντα και
συµβάλλει στην ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την
ανάπτυξη.
Στον 20ο αιώνα ήταν συνηθισµένο στον κόσµο γενικότερα και στην Ευρώπη ειδικότερα16 να
διαχωρίζεται η αγγλοσαξονική προσέγγιση, στην οποία το συνταξιοδοτικό σύστηµα εξαρτάται
κυρίως από τον εργοδότη και βασίζεται στα σχέδια συνταξιοδότησης, από την αντίθετη προσέγγιση,
δηλαδή την προσέγγιση του Βίσµαρκ, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να ελέγχει κατ’
αποκλειστικότητα και να διοργανώνει τη λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήµατος.

16
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1.6 Η διαίρεση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων ανά τον
κόσµο

Η ακόλουθη διαίρεση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων ανά τον κόσµο εισήχθη από τους
Esping και Andersen17 ως:
1)

το φιλελεύθερο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, που εµφανίστηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες
πριν από τη Νέα Συµφωνία (New Deal), στον Καναδά και την Αυστραλία,

2)

Το συντεχνιακό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο εµφανίστηκε στην Αυστρία, τη
Γαλλία, τη Γερµανία, και την Ιταλία, και

3)

το κοινωνικό-δηµοκρατικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο εµφανίστηκε στις
σκανδιναβικές χώρες και στις Ηνωµένες Πολιτείες µετά τη Νέα Συµφωνία.

Το φιλελεύθερο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας χαρακτηρίζεται από προγράµµατα µε βάση το
εισόδηµα. Το σύστηµα αυτό ωφελεί κυρίως τους ασφαλισµένους µε χαµηλό εισόδηµα, και συνήθως
αυτούς που ανήκουν στην εργατική τάξη. Σε αυτό το καθεστώς, το κράτος υποστηρίζει την αγορά,
είτε παθητικά µε την εγγύηση ελαχίστων αποδοχών είτε ενεργά µέσω της επιχορήγησης των
ιδιωτικών συστηµάτων πρόνοιας.
Στο συντεχνιακό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, η εµµονή των φιλελευθέρων µε την
αποτελεσµατικότητα της αγοράς και τη συνεργασία δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα και, ως εκ
τούτου, η παραχώρηση των κοινωνικών δικαιωµάτων ήταν σχεδόν πάντα ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα.
Αυτό το συντεχνιακό σύστηµα εντάχθηκε στο πλαίσιο ενός οικοδοµήµατος απολύτως έτοιµο να
εκτοπίσει την αγορά από την παροχή κοινωνικής πρόνοιας. Ως εκ τούτου, ο ρόλος της ιδιωτικής
ασφάλισης και των επαγγελµατικών πρόσθετων παροχών τίθενται στο περιθώριο. Ταυτόχρονα, το
συντεχνιακό σύστηµα συνήθως διαµορφώνεται και από την Εκκλησία, και ως εκ τούτου δεσµεύεται
για τη διατήρηση ενός παραδοσιακού µοντέλου µε κέντρο την οικογένεια.
17
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Το σοσιαλδηµοκρατικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας ανέχεται το δυϊσµό ανάµεσα στο κράτος
και την αγορά, µεταξύ της εργατικής και της µεσαίας τάξης. Οι σοσιαλδηµοκράτες υποστήριξαν ένα
κράτος πρόνοιας, που να προωθείται η εξίσωση των αναγκών των µελών του συστήµατος βάσει των
υψηλότερων και όχι των ελαχίστων προτύπων κοινωνικής πρόνοιας. Η πολιτική του
σοσιαλδηµοκρατικού συστήµατος της χειραφέτησης απευθυνόταν τόσο στην αγορά όσο και στην
παραδοσιακή οικογένεια.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι πολλά ακόµα νέα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας
προτάθηκαν, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας. Αναλυτικά
στοιχεία για αυτά τα συστήµατα µπορούν να βρεθούν στο Gora M. (2003), ενώ η περαιτέρω
ανάλυση αυτών ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της διατριβής.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα συστήµατα πρόνοιας των χωρών Βουλγαρία και
Ρουµανία καθώς και οι µεταρρυθµίσεις αυτών τα τελευταία έτη.

11
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2. Βουλγαρία
2.1 Επισκόπηση

2.1.1 Γενικές Πληροφορίες για τη Βουλγαρία

Η ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας µε πρωτεύουσα τη Σόφια, βρίσκεται στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και συγκεκριµένα στα Βαλκάνια. Συνορεύει µε τη Ρουµανία στα βόρεια, µε την Ελλάδα και
την Τουρκία στα νότια, µε την Σερβία στα δυτικά και τη Μαύρη θάλασσα στα ανατολικά. Με έδαφος
110.994 τετραγωνικά χιλιόµετρα, είναι η 14η µεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης. Ο πληθυσµός της
χώρας, βάσει της απογραφής του 2011, ανέρχεται σε 7.36 εκατοµµύρια
Η µεγαλύτερη εθνότητα στην χώρα είναι οι Βούλγαροι, οι οποίοι αποτελούν και το
83,9% του πληθυσµού. Οι κυριότερες µειονότητες είναι οι Τούρκοι σε ποσοστό 9,4%, και οι
Τσιγγάνοι (Ροµά) σε ποσοστό 4,7%. Όσον αφορά τη θρησκεία, η ορθόδοξη Βουλγαρική
Εκκλησία συγκεντρώνει το 82,6% του πληθυσµού, ενώ οι µουσουλµάνοι είναι 12,2%. Σύµφωνα µε
το Σύνταγµα του 1991, ο αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ενώ η
κυβέρνηση είναι υπό την ευθύνη του πρωθυπουργού. Επιπροσθέτως, η Βουλγαρία εντάχθηκε στο
ΝΑΤΟ το έτος 2004, ενώ το 2007 εντάχθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η οικονοµία της Βουλγαρίας βασίζεται κυρίως στη βιοµηχανία και στην αγροτική παραγωγή
και το νόµισµά της χώρας είναι το Λέβα. Τέλος, σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, το 2011 το
ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδηµα ήταν 7202 δολάρια ΗΠΑ.

2.1.2 Ιστορική αναδροµή

Το συνταξιοδοτικό σύστηµα στη Βουλγαρία έχει υποστεί σηµαντικές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 µέχρι σήµερα. Το παραδοσιακό pay-as-you-go
σύστηµα µετατράπηκε σε ένα σύστηµα τριών πυλώνων µε την εισαγωγή των υποχρεωτικά και
13

προαιρετικά πλήρως χρηµατοδοτούµενων συντάξεων. Άλλες πτυχές της µεταρρύθµισης του
συνταξιοδοτικού συστήµατος αποτελούν ο διαχωρισµός της κρατικής κοινωνικής ασφάλισης από τον
κρατικό προϋπολογισµό, η σύσταση εξειδικευµένων ταµείων, και η καθιέρωση της τριµερούς
διαχείρισης από το κρατικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Τα προβλήµατα που διέπουν το προηγούµενο συνταξιοδοτικό σύστηµα αποτέλεσαν και το
έναυσµα για τις ριζικές µεταρρυθµίσεις του συνταξιοδοτικού συστήµατος του 1998 - 1999
συνοψίζονται ως εξής:
Το προηγούµενο σύστηµα παρείχε χαµηλές και σχεδόν σταθερές συντάξεις. Το µέσο
ποσοστό αναπλήρωσης το 1997 ήταν 27 τοις εκατό, και η µέγιστη σύνταξη ήταν τρεις φορές
µεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη.
Η πορεία του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης επιδεινώθηκε λόγω του αυξανόµενου
ποσοστού της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.
Περίοδοι χωρίς εισφορές συµµετείχαν ανταποδοτικά στην διαµόρφωση του ύψους των
συντάξεων ενώ σε συνδυασµό µε τον θεσµό της πρόωρης συνταξιοδότησης το σύστηµα οδηγήθηκε
σε αύξηση των δαπανών κοινωνικών ασφάλισης.
Το σηµερινό συνταξιοδοτικό σύστηµα της Βουλγαρίας τέθηκε σε ισχύ µε τον Υποχρεωτικό
Κώδικα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την 1η Ιανουαρίου 2000 (ο οποίος και µετονοµάστηκε σε
Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης το 2003) . Οι κύριοι στόχοι αυτής της µεταρρύθµισης ήταν να
σταθεροποιηθεί το υπάρχον σύστηµα δηµόσιας ασφάλισης (πρώτος πυλώνας), και να επιτραπεί στον
πληθυσµό της Βουλγαρίας να λαµβάνει υψηλότερα εισοδήµατα µετά τη συνταξιοδότηση µέσω της
συµµετοχής στο δεύτερο και τρίτο πυλώνα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων.

2.1.3 Η δοµή του υπάρχοντος συστήµατος

Ο πρώτος πυλώνας είναι το γνωστό και ως pay-as-you-go δηµόσιο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό σύστηµα. Το σύστηµα αυτό χρηµατοδοτείται από τις εισφορές των εργοδοτών και
των εργαζοµένων, καθώς και µέσω επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισµό που αφορούν τις
παροχές που βασίζονται σε περιπτώσεις που δεν είχαν καταβληθεί εισφορές. Από το 2009, το κράτος
έχει µετατραπεί σε έναν «τρίτο ασφαλιστή» και πληρώνει εισφορές ίσες µε το 12 τοις εκατό του
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συνόλου των εισφορών σε ετήσια βάση. Το κράτος καλύπτει επίσης το έλλειµµα που προκύπτει από
ανεπαρκή έσοδα µέσω µεταφορών χρηµάτων από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ο πρώτος πυλώνας εποπτεύεται από το Εθνικό Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (NSSI), το
οποίο είναι υπεύθυνο για το δικαίωµα και την πληρωµή των συντάξεων καθώς και άλλες παροχές
κοινωνικής ασφάλισης που χορηγούνται σε περιπτώσεις προσωρινής ανικανότητας προς εργασία,
µητρότητας και ανεργίας. Η πολιτική των συντάξεων διαµορφώνεται και υλοποιείται από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής.
Ο δεύτερος πυλώνας είναι ένα συµπληρωµατικό σύστηµα υποχρεωτικής ασφάλισηςσυνταξιοδότησης. Βασίζεται σε ατοµικούς λογαριασµούς συνταξιοδοτικής αποταµίευσης που
διαχειρίζονται νόµιµες ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης και σύνταξης. Ο δεύτερος πυλώνας είναι
υποχρεωτικός και αποτελείται από δύο τύπους συνταξιοδοτικών ταµείων: το Γενικό Ταµείο
Συντάξεων και το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων.
Το Γενικό Ταµείο Συντάξεων (Universal Pension Fund) καλύπτει όλα τα άτοµα που είναι
ασφαλισµένα στο δηµόσιο ταµείο ασφάλισης και συντάξεων και έχουν γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου
1960 και µετά. Το Ταµείο παρέχει ισόβιες συντάξεις γήρατος, καθώς και συντάξεις στα µέλη της
οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου. Το ποσοστό της εισφοράς του Γενικού
Ταµείου Συντάξεων είναι 5 τοις εκατό.
Το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων (Professional Pension Fund) καλύπτει όλα τα άτοµα
που εργάζονται εντός των πρώτων και δεύτερων κατηγοριών εργαζοµένων (συµπεριλαµβανοµένων
των ατόµων που εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες, όπως οι ανθρακωρύχοι, οι εργαζόµενοι
χάλυβα, οι πιλότοι, κλπ. και που αντιπροσωπεύουν περίπου το 4 τοις εκατό των εργαζοµένων),
ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Το Ταµείο παρέχει ορισµένης διάρκειας συντάξεις µε το καθεστώς
της πρόωρης συνταξιοδότησης των ατόµων κάτω από το νόµιµο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
καθώς και συντάξεις και παροχές στα µέλη της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου του
ασφαλισµένου. Το ποσοστό συµµετοχής είναι 12 τοις εκατό για την πρώτη κατηγορία και 7 τοις
εκατό για τη δεύτερη κατηγορία, και οι εισφορές καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες.
Ο τρίτος πυλώνας αποτελεί την επικουρική προαιρετική σύνταξη. Πρόκειται για ένα
συνταξιοδοτικό σύστηµα που βασίζεται στις εθελοντικές εισφορές που κατατίθενται σε ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά ταµεία, τα οποία συντηρούνται από αδειοδοτηµένες συνταξιοδοτικές- ασφαλιστικές
εταιρείες. Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο είδη τέτοιων εταιριών: το Εθελοντικό Ταµείο Συντάξεων
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και το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων. Το τελευταίο στηρίζεται καθ’ ολοκληρίαν σε συλλογικές
συµβάσεις εργασίας.
Οι εισφορές στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα καταβάλλονται από τα ίδια τα µέλη ή τους
εργοδότες τους. Οι εισφορές στα Ταµεία είναι αφορολόγητες µέχρι ενός ορισµένου ποσού. Τα οφέλη
που µπορεί κανείς να αποκοµίσει είναι υπό τη µορφή της ισόβιας ή µη προσόδου γήρατος ή
αναπηρίας, ή µε τη µορφή εφάπαξ ποσών ή παροχών στους επιζώντες συγγενείς θανόντος
ασφαλισµένου.

2.2 Η κάλυψη, η συµµετοχή και τη συλλογή εισφορών

2.2.1.Κάλυψη

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται ο αριθµός των ασφαλισµένων σύµφωνα µε το Εθνικό Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 2009, ο συνολικός αριθµός των ασφαλισµένων ήταν 2.829.819, που
αποτελείται από 2.566.440 εργαζόµενους και 263.379 αυτοαπασχολούµενους Ο αριθµός των
αυτοαπασχολούµενων περιλαµβάνει και τους αγρότες, που είναι 50.168. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
το στρατιωτικό προσωπικό, οι αστυνοµικοί και οι λοιποί δηµόσιοι υπάλληλοι καταχωρούνται σε
ειδικό µητρώο.
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Πίνακας 2.1 Αριθµός ασφαλισµένων ανά φύλο και επάγγελµα, 2009
∆ΕΙΚΤΕΣ

ΆΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύνολο

1.479.570

1.350.249

2.829.819

Εργαζόµενοι

1.318.363

1.248.077

2.566.440

1.103.446

1.156.800

2.260.246

Κατηγορίας ΙΙ

92.553

13.499

106.052

Κατηγορίας I

6.848

911

7.759

115.516

76.867

192.383

161.207

102.172

263.379

Μη αγρότες (συντάξεις)

66.547

26.031

92.578

Μη αγρότες (για όλες τις κοινωνικές παροχές)

68.371

52.262

120.633

Αγρότες (συντάξεις)

17.020

11.437

28.457

9.269

12.442

21.711

Κατηγορίας ΙΙΙ

Άλλοι (συµπεριλαµβανοµένων των στρατιωτικών

ΣΥΝΟΛΟ

και των αστυνοµικών)
Αυτοαπασχολούµενοι

Αγρότες (για όλες τις κοινωνικές παροχές)
Πηγή: NSSI.

Ο κώδικας κοινωνικών ασφαλίσεων προβλέπει ότι το σύνολο του ενεργού πληθυσµού
ασφαλίζεται υποχρεωτικά. Οι εργαζόµενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο πλαίσιο της δηµόσιας
κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους κοινωνικούς κινδύνους, όπως το γήρας, η ανικανότητα, ο
θάνατος, η ασθένεια, τα εργατικά ατυχήµατα και η ανεργία. Η κάλυψη των αυτοαπασχολούµενων
εξαρτάται από τη δραστηριότητα που ασκούν.
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2.2.2 Η συµµετοχή και η συλλογή εισφορών

Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζουµε τον αριθµό των εργαζοµένων και αυτοαπασχολούµενων, σύµφωνα µε
τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου για τον αριθµό των εργαζοµένων που ασφαλίζονται από το
NSSI.

Πίνακας 2.2 Σύγκριση εργαζοµένων και ασφαλισµένων 2002-2009
ΈΤΟΣ

2002

Απασχολούµενοι

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3.222

3.317

3.403

3.495

3.612

3.714

3.836

3.723

2.170

2.394

2.492

2.597

2.747

2.864

2.851

2.830

67.3% 72.2% 73.2% 74.3% 76.0% 77.1% 74.3%

76.0%

(σε χιλιάδες) (1)
Ασφαλισµένοι (σε
χιλιάδες) ( 2)
Αναλογία
ασφαλισµένων

–

µισθωτών (2) / (1)
Απασχολούµενοι

1.052

923

912

898

865

851

984

893

32.7% 27.8% 26.8% 25.7% 24.0% 22.9% 25.7%

24.0%

ανασφάλιστοι (σε
χιλιάδες) (3)
Λόγος (3) / (1)

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, NSSI

Από τον πίνακα 2.2 παρατηρούµε ότι το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε από 67,3 τοις εκατό το
2002 σε 77,1 τοις εκατό το 2007. Το 2009, περίπου 2,8 εκατοµµύρια άτοµα, ή 76 τοις εκατό του
απασχολούµενου πληθυσµού, ήταν ασφαλισµένα από το NSSI, ενώ 893.000 άτοµα, ή 24 τοις εκατό
του απασχολούµενου πληθυσµού, δεν ήταν.
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Εναλλακτικά, το NSSI χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του ΑΕΠ υπολόγισε τον αριθµό των
εργαζοµένων που δεν ασφαλίζονται από το NSSI. Αν υποθέσουµε ίδια παραγωγικότητα για όλους
τους µισθωτούς, οι εκτιµήσεις δεν περιλαµβάνουν περίπου 950.000 µισθωτούς. Η εκτίµηση αυτή
είναι κοντά στην προαναφερθείσα εκτίµηση των ανασφάλιστων µισθωτών. Τέτοιες άτυπες
καταστάσεις που δεν έχουν συµβάσεις εργασίας παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώµατα των µη
ασφαλισµένων, αφήνοντας τους απροστάτευτους από τους διάφορους κοινωνικούς κινδύνους.
Στη Βουλγαρία, υπάρχει η ευρέως διαδεδοµένη πρακτική της υποεκτίµησης των πραγµατικών
µισθών. Τα δεδοµένα που παρέχονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής δείχνουν ότι το 28 τοις
εκατό των µισθωτών στον ιδιωτικό τοµέα καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης µε βάση
τον κατώτατο µισθό. Η µη καταβολή ή η καταβολή µειωµένων εισφορών οδηγεί όχι µόνο σε έλλειψη
οικονοµικής ισορροπίας, αλλά και σε αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων ατόµων µε µικρή ή
καθόλου σύνταξη.
Στην προσπάθειά της να επεκτείνει την ανταποδοτική βάση, η κυβέρνηση εφάρµοσε διάφορα
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης του ποσοστού της εισφοράς και της καθιέρωσης
στενότερου δεσµού µεταξύ των εισφορών και των συνταξιοδοτικών παροχών στον υπολογισµό των
συντάξεων. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2.3, το ποσό βάσει του οποίου υπολογίζονται οι
εισφορές, σε σύγκριση µε το ΑΕΠ, έχει παρουσιάσει σταθερή αύξηση από το 2006, αν και
εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Πίνακας 2.3 Ανταποδοτική βάση ως ποσοστό του ΑΕΠ για την περίοδο 2006-2009
ΈΤΟΣ

2006

Ανταποδοτική βάση (σε εκατοµµύρια λέβα)

10.088 12.311 15.540

16.676

ΑΕΠ (σε εκατοµµύρια λέβα)

51.783 60.185 69.295

68.537

Βάση εισφοράς ως ποσοστό του ΑΕΠ (σε %)
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Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, NSSI
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2007

20

2008

22

2009
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Όλοι οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές συλλέγονται από τον Εθνικό Οργανισµό Εσόδων
από το 2006. Το NSSI διαχειρίζεται µόνο το σκέλος των δαπανών του συνταξιοδοτικού συστήµατος
και τις βραχυπρόθεσµες παροχές (ασθένειας και µητρότητας, εργατικών ατυχηµάτων και
επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την ανεργία).

2.3 Παροχές

2.3.1 Κρατικές συντάξεις

Όλες οι κρατικές συντάξεις είναι αφορολόγητες, και µερικοί συνταξιούχοι λαµβάνουν περισσότερες
από µία κύριες συντάξεις ή επικουρικές συντάξεις από το κράτος.

2.3.1.1 Οι προϋποθέσεις και η ηλικία συνταξιοδότησης

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι ασφαλισµένοι πρέπει να πληρούν δύο προϋποθέσεις
για να είναι δικαιούχοι συντάξεως γήρατος. Πρώτον, πρέπει έχουν φθάσει την ηλικία
συνταξιοδότησης. ∆εύτερον, το άθροισµα της τρέχουσας ηλικίας τους και του αριθµού των ετών
ασφάλισης τους πρέπει να υπερβαίνει ένα καθορισµένο ελάχιστο αριθµό (ο λεγόµενος «σηµειακός
κανόνας» ή point-rule).
Για παράδειγµα, το 2010 ένας άντρας ασφαλισµένος θα µπορούσε να λάβει σύνταξη γήρατος
αν είχε φτάσει τα 63 έτη και το άθροισµα της τρέχουσας ηλικίας του και του αριθµού των ετών
ασφάλισης ήταν τουλάχιστον 100. Οµοίως, αν ο ασφαλισµένος ήταν γυναίκα θα µπορούσε να λάβει
σύνταξη γήρατος αν είχε φτάσει τα 60 έτη και το άθροισµα της τρέχουσας ηλικίας αυτής και του
αριθµού των ετών ασφάλισης ήταν τουλάχιστον 9418.
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Για παράδειγµα, ένας άντρας 63 ετών θα µπορούσε να λάβει σύνταξη γήρατος, εάν έχει

συµπληρώσει 37 έτη ασφάλισης. Αν ένας άντρας 63 ετών µε 35 έτη ασφάλισης σταµατούσε να
20

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία πριν από το 2000, µια σύνταξη γήρατος ήταν πληρωτέα
σε άνδρες που είχαν φθάσει τα 60 έτη και είχαν τουλάχιστον 25 έτη υπηρεσίας, ενώ για τις γυναίκες
µια σύνταξη γήρατος ήταν πληρωτέα αν είχαν φτάσει τα 55 έτη και είχαν τουλάχιστον 20 έτη
υπηρεσίας. Ο πίνακας 2.4 παρουσιάζει τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τις συντάξεις γήρατος, που
αντιπροσωπεύουν τη µεταβατική περίοδο από το 2000 έως το 2010.

Πίνακας 2.4 Τρέχουσες προϋποθέσεις για τις συντάξεις γήρατος, 2000-2010
ΈΤΟΣ

ΆΝΤΡΕΣ
ΗΛΙΚΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΆΘΡΟΙΣΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΆΘΡΟΙΣΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2000

60.5

98

37.5

55.5

88

32.5

2001

61

99

38

56

89

33

2002

61.5

100

38.5

56.5

90

33.5

2003

62

100

38

57

90

33

2004

62.5

100

37.5

57.5

90

32.5

2005

63

100

37

58

91

33

2006

63

100

37

58.5

92

33.5

2007

63

100

37

59

93

34

εργάζεται, θα µπορούσε να λάβει σύνταξη γήρατος στην ηλικία των 65 ετών, όταν η ηλικία του συν
τα έτη ασφάλισης έφταναν το 100. Αντιστοίχως, ένας εργαζόµενος µε 35 έτη ασφάλισης θα
µπορούσε να λάβει σύνταξη γήρατος στα 64 έτη, έχοντας ασφαλιστεί συνολικά για 36 έτη.
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ΈΤΟΣ

ΆΝΤΡΕΣ
ΗΛΙΚΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΆΘΡΟΙΣΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΆΘΡΟΙΣΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2008

63

100

37

59.5

94

34.5

2009

63

100

37

60

94

34

2010

63

100

37

60

94

34

Πηγή: NSSI.

2.3.1.2 Προϋποθέσεις για τις συντάξεις γήρατος, 2000-2010

Ως αποτέλεσµα της τροποποίησης του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης το 2010, οι
προαναφερθέντες κανόνες έχουν καταργηθεί και οι απαιτούµενες προϋποθέσεις είναι πλέον
συνάρτηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και του αριθµού των ετών ασφάλισης. Οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης έχουν πλέον γίνει αυστηρότερες σύµφωνα µε τις εν λόγω τροποποιήσεις Το 2011,
δικαιούχοι συντάξεως γήρατος είναι οι άνδρες που έχουν συµπληρώσει τα 63 έτη και έχουν εργαστεί
τουλάχιστον 37 έτη, και οι γυναίκες που έχουν συµπληρώσει τα 60 έτη και έχουν εργαστεί
τουλάχιστον 34 έτη. Στις αρχές του 2012, η απαιτούµενη διάρκεια της υπηρεσίας αυξήθηκε κατά
τέσσερις µήνες κάθε έτος µέχρι τη συµπλήρωση 40 ετών για τους άνδρες και 37 ετών για τις
γυναίκες το 2020. Στη συνέχεια, το 2021 η ηλικία συνταξιοδότησης των δύο φύλων θα πρέπει να
αυξηθεί κατά έξι µήνες κάθε έτος µέχρι να φθάσει ο ασφαλισµένος τα 65 έτη για τους άνδρες το
2024 και 63 έτη για τις γυναίκες το 2026.
Οι ασφαλισµένοι που δεν πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις µπορούν να
δικαιωθούν συντάξεως γήρατος σε ηλικία 65 (άνδρες και γυναίκες) µε την ολοκλήρωση 15 ετών
ασφάλισης.
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Οι περίοδοι κατά τις οποίες τα πρόσωπα λαµβάνουν παροχές κοινωνικής ασφάλισης για
προσωρινή ανικανότητα, µητρότητα και ανεργία θεωρούνται ως πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας.
Άλλες µη ανταποδοτικές περίοδοι, όπως η στρατιωτική θητεία και η ανατροφή των τέκνων κάτω των
δύο ετών, θεωρούνται επίσης περίοδοι ασφαλίσεως. Μετά την συνταξιοδότηση, οι εισφορές που
οφείλονται για τις περιόδους αυτές µεταφέρονται από τον κρατικό προϋπολογισµό προς το ∆ηµόσιο
προϋπολογισµό της κοινωνικής ασφάλισης. Το ποσό αυτό υπολογίζεται µε βάση τη διάρκεια των µη
ανταποδοτικών περιόδων και θεωρούνται περίοδοι ασφαλίσεως, χρησιµοποιώντας τον βασικό µισθό
ως βάση για τον υπολογισµό των εισφορών.
Το 2009, το µέσο προσδόκιµο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση ήταν 14,72 χρόνια για τους
άνδρες και 20,75 χρόνια για τις γυναίκες. Το 2060 αναµένεται να είναι 22,2 χρόνια για τους άνδρες
και 28,1 χρόνια για τις γυναίκες.

2.3.1.3 Υπολογισµός των συντάξεων

Από το 2000 η σύνταξη γήρατος υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
Σύνταξη γήρατος = AR x IP x IC x AMII
όπου
AR: Ποσοστό προσαύξησης (Accrual rate),
IP: Περίοδος Ασφάλισης,
IC: Ατοµικός Συντελεστής, και
AMII: Εθνικό µέσο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα τους τελευταίους 12 µήνες

Οι παράγοντες που συµµετέχουν στον υπολογισµό των συντάξεων εξηγούνται ως εξής:
•

Το ποσοστό προσαύξησης είναι σήµερα 1,1 τοις εκατό ανά ασφαλιστικό έτος. Πριν από τον
Απρίλιο του 2009 ήταν 1 τοις εκατό. Για τις περιόδους αναβολής της συνταξιοδότησης το
ποσοστό προσαύξησης είναι 3 τοις εκατό.
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•

Η περίοδος ασφάλισης αποτελείται από τις ανταποδοτικές και µη ανταποδοτικές περιόδους,
κατά τις οποίες οι εισφορές καταβάλλονται από το κράτος.

•

Ο ατοµικός συντελεστής είναι η αναλογία του µέσου όρου ασφαλιστέων εισοδηµάτων ενός
ατόµου µε τον εθνικό µέσο όρο ασφαλιστέων εισοδηµάτων. Κατά τον υπολογισµό του
ατοµικού συντελεστή, ο µέσος όρος του ατόµου υπολογίζεται από
(i) τα καλύτερο τρία συναπτά έτη των τελευταίων δεκαπέντε ετών υπηρεσίας πριν από την
1η Ιανουαρίου 1997 και
(ii) το σύνολο της περιόδου µετά την 1η Ιανουαρίου 1997. Η περίοδος αναφοράς για τον
υπολογισµό του µέσου όρου των ασφαλιστέων εισοδηµάτων ενός ατόµου σταδιακά
επεκτείνεται σε όλο τον εργασιακό βίο ενός ατόµου και αφορά τα άτοµα που εισήλθαν
στην αγορά εργασίας µετά το 1994.

•

Ο εθνικός µέσος όρος µηνιαίων ασφαλιστέων εισοδηµάτων για τους 12 µήνες πριν τη
σύνταξη κάθε ατόµου υπολογίζεται και δηµοσιεύεται από το Εθνικό Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σε µηνιαία βάση.

Η ελάχιστη στήριξη του εισοδήµατος των ηλικιωµένων πραγµατοποιείται µέσω της
ελάχιστης σύνταξης γήρατος και της κοινωνικής σύνταξης για τους υπερήλικες. Το ποσό της
ελάχιστης σύνταξη γήρατος καθορίζεται κάθε χρόνο από το ∆ηµόσιο ∆ίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο τέλος του 2009, η ελάχιστη σύνταξη γήρατος ήταν ίση µε 136,08 λέβα. Πριν το 2006, η ελάχιστη
σύνταξη γήρατος ήταν ίση µε το 115 τοις εκατό της κοινωνικής σύνταξης για τα γηρατειά, αλλά τον
Ιούλιο του 2006 ορίστηκε στα 85 λέβα. Στη συνέχεια αναπροσαρµόσθηκε σύµφωνα µε τις άλλες
συντάξεις. Πρόσφατα, τα συνδικάτα πρότειναν ότι η ελάχιστη σύνταξη γήρατος θα πρέπει να
καθορίζεται στο 55 τοις εκατό του κατώτατου µισθού και η κοινωνική σύνταξη γήρατος θα πρέπει να
καθορίζεται στο 50 τοις εκατό του ορίου της φτώχειας.
Μέλη νοικοκυριών ηλικιωµένων µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εγγυηµένο ελάχιστο
εισόδηµα δικαιούνται κοινωνική σύνταξη γήρατος. Η σύνταξη εξαρτάται από τα εισοδήµατα και
χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Το ποσό της κοινωνικής σύνταξης γήρατος
καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Στο τέλος του 2009 ανήλθε στα 100,86 λέβα.
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Το ανώτατο ύψος της συντάξεως καθορίζεται σε 35 τοις εκατό επί του µέγιστου ασφαλιστέου
εισοδήµατος. Το 2009, η µέγιστη σύνταξη ήταν 700 λέβα. Ο περιορισµός του ανωτάτου ορίου
προβλέπεται να καταργηθεί για όλες τις συντάξεις που χορηγούνται µετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η σύνταξη αναπηρίας υπολογίζεται µε παρόµοιο τρόπο, αλλά µε τους ακόλουθους κανόνες:
•

Σε περίπτωση που η αναπηρία δεν οφείλεται στην εργασία, η περίοδος ασφάλισης είναι ίση
µε τα έτη πραγµατικής υπηρεσίας συν τα έτη χορήγησης. Τα έτη χορήγησης υπολογίζονται
ως η διαφορά µεταξύ της ηλικίας συνταξιοδότησης και της τρέχουσας ηλικίας του
ασφαλισµένου. Ειδικοί συντελεστές λαµβάνονται επίσης υπόψη, οι οποίοι και καθορίζονται
από το ποσοστό της απώλειας της ικανότητας του ατόµου να εργαστεί.

•

Σε περιπτώσεις που η αναπηρία οφείλεται στην εργασία, η περίοδος ασφάλισης είναι ίση µε
30, 35 ή 40 χρόνια, ανάλογα µε το ποσοστό του αναπηρίας. Το µέσο ποσό σύνταξης σε αυτή
την περίπτωση είναι περίπου 5 τοις εκατό υψηλότερο από το µέσο όρο της προηγουµένης
περίπτωσης, όπου η αναπηρία δεν οφείλεται στην εργασία.
Η σύνταξη των επιζώντων συγγενών θανόντος ασφαλισµένου υπολογίζεται ως ποσοστό της

σύνταξης του θανόντος. Συγκεκριµένα, είναι το 50 τοις εκατό της σύνταξης του θανόντος στην
περίπτωση ενός επιζώντα, το 75 τοις εκατό στην περίπτωση των δύο επιζώντων, και 100 τοις εκατό
στην περίπτωση των τριών ή περισσότερων επιζώντων συγγενών. Η σύνταξη κατανέµεται στους
επιζώντες δικαιούχους και το ελάχιστο της συντάξεως σε αυτή την περίπτωση είναι το 75 τοις εκατό
της ελάχιστης σύνταξης γήρατος.
Πίνακας 2.5 Ελάχιστες και µέγιστες συντάξεις και οι τιµαριθµικές αναπροσαρµογές, 2000-2010
ΈΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ

ΗΜΕΡΟ-

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑ

%

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΓΗΡΑΤΟΣ

(BGN)

(BGN)

46.00

160.00

ΓΗΡΑΤΟΣ
(BGN)
2000

40.00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

1

Ποσό

Ιανουαρίου

σύνταξης
σύµφωνα

36.2

µε

τον νέο τρόπο
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ΈΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ

ΗΜΕΡΟ-

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΗΝΙΑ

%

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΓΗΡΑΤΟΣ

ΓΗΡΑΤΟΣ

(BGN)

(BGN)

ΓΗΡΑΤΟΣ
(BGN)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

υπολογισµού
2001

44.00

50.60

176.00

1 Ιουνίου

10

20.0

2002

46.64

53.64

186.56

1 Ιουνίου

6

41.5

2003

50.00

57.50

200.00

1 Ιουνίου

6.2

48.2

2004

53.00

60.95

420.00

1 Ιουνίου

6.0

44.2

2005

60.00

69.00

420.00

1 Ιουνίου

7.0

21.9

2006

63.00

85.00

455.00

1

5.0

50.0

Ιανουαρίου

2007

76.23

102.85

490.00

1 Ιουνίου

3.5

1 Ιουλίου

10.0

1

10.35

100.0

Οκτωβρίου
2008

2009

84.12

100.86

113.49

136.08

490.00

700.00

1 Ιουλίου

10.35

150.0

1

Επαν-

Οκτωβρίου

υπολογισµός

1 Απριλίου

Αύξηση

στο

ποσοστό
αναπλήρωσης

2010

100.86

136.08

700.00

1 Ιουλίου

9.0

—

—

Πηγή: NSSI
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25.0 (Πληρωτέο
τον Ιανουάριο
του 2010)

2.3.1.4 Πρόωρη συνταξιοδότηση

Στη Βουλγαρία, η πρόωρη συνταξιοδότηση δεν αποτελεί επιλογή για τους εργαζόµενους.
Είναι δυνατή µόνο για τις ακόλουθες οµάδες ασφαλισµένων:
•

τα άτοµα που εργάζονται στην πρώτη και δεύτερη κατηγοριών εργαζοµένων (δηλαδή σε
επικίνδυνες ή σωµατικά επίπονες θέσεις εργασίας),

•

τους αξιωµατικούς στρατού και αστυνοµίας, και

•

τους εκπαιδευτικούς.
Οι εργαζόµενοι στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία έχουν υποχρεωτική κάλυψη από το

Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεως από το 2000. Κατά τη µεταβατική περίοδο από το 2000 έως το
2014, οι εργαζόµενοι αυτών των κατηγοριών µπορούν να λάβουν είτε πρόωρη σύνταξη από τον
πρώτο πυλώνα µε τη µεταφορά του υπολοίπου σε ατοµικούς λογαριασµούς τους µε το δηµόσιο
συνταξιοδοτικό σύστηµα ή να συνταξιοδοτηθούν στη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης και να λάβουν
ως εφάπαξ παροχή τη διαφορά που προκύπτει.
Στην πρώτη περίπτωση, οι ασφαλισµένοι µε τουλάχιστον δέκα χρόνια υπηρεσίας που
ανήκουν στην πρώτη κατηγορία µπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 52 ή 47 έτη για άνδρες και
γυναίκες αντίστοιχα, εφόσον το άθροισµα της ηλικίας τους και των ετών ασφάλισης είναι
τουλάχιστον 100 για τους άνδρες και 94 για τις γυναίκες. Για την πρώτη κατηγορία ασφαλισµένων,
τα τρία χρόνια υπηρεσίας λογίζονται ως πέντε (αύξηση 67 τοις εκατό). Οµοίως, οι ασφαλισµένοι µε
τουλάχιστον δέκα χρόνια υπηρεσίας στο πλαίσιο της δεύτερης κατηγορίας ασφαλισµένων µπορούν
να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 57 ή 52 ετών για άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα, εφόσον το
άθροισµα της ηλικίας τους και των ετών ασφάλισης είναι τουλάχιστον 100 για τους άνδρες και 94
για τις γυναίκες. Για την δεύτερη κατηγορία ασφαλισµένων, τέσσερα έτη υπηρεσίας λογίζονται ως
πέντε (αύξηση 25 τοις εκατό).
Από το 2015 και µετά, οι συντάξεις πρόωρης συνταξιοδότησης θα πρέπει να καταβάλλονται
άµεσα από το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων.
Στον πίνακα 2.6 παρουσιάζουµε τον αριθµό των συνταξιούχων οι οποίοι έχουν συµπληρώσει
περιόδους ασφάλισης και ανήκουν στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία ασφαλισµένων.
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Πίνακας 2.6 Αριθµός των συνταξιούχων µε παρατεταµένες περιόδους ασφάλισης, 2009
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΜΕΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΙ-

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΟΥΧΩΝ

ΕΤΗ)

(ΣΕ

(BGN)

Ανταποδοτική

Πρόσθετη

περίοδος εργασίας

περίοδος

Πρώτη κατηγορία

38.864

43,2

25,9

17,3

503,67

∆εύτερη κατηγορία

95.277

40,0

32,0

8,0

286,82

Μικτή περίοδος

588.375

41,6

32,7

8,9

348,20

Σύνολο

722.516

41,5

32,2

9,2

348,47

Πηγή:NSSI
Το στρατιωτικό προσωπικό και οι αστυνοµικοί έχουν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν
ανεξάρτητα από την ηλικία τους, µετά την ολοκλήρωση 25 ετών ασφάλισης, τα δύο τρίτα εκ των
οποίων θα πρέπει να έχουν διανυθεί σε στρατιωτική ή αστυνοµική υπηρεσία. Ξεκινώντας το 2012, ο
απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης για τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να αυξηθεί κατά τέσσερις µήνες για
κάθε έτος µέχρι να φθάσει τα 28 έτη. Για τους σκοπούς του υπολογισµού της σύνταξης, τρία χρόνια
υπηρεσίας λογίζονται ως πέντε (αύξηση 67 τοις εκατό). Ο πίνακας 2.7 παρουσιάζει τα στατιστικά
στοιχεία σχετικά µε τις στρατιωτικές και αστυνοµικές συντάξεις, καθώς και ειδικές συντάξεις από το
2009. Ο κρατικός προϋπολογισµός καταβάλλει τις εισφορές για στρατιωτικούς και αστυνοµικούς. Οι
συνεισφορές των κρατών, ωστόσο, είναι ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών για συντάξεις για
αυτές τις κατηγορίες ασφαλισµένων. Ειδικές συντάξεις χορηγούνται από το κράτος, µετά από
πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, σε πρόσωπα που έχουν ειδική συνεισφορά προς το έθνος.
Το ποσό του ειδικού συνταξιοδοτικού µερίσµατος καθορίζεται ίσο µε το µέγιστο ύψος της
σύνταξης (σήµερα 700 Λέβα). Η µέση σύνταξη στον παρακάτω πίνακα είναι χαµηλότερη, επειδή
περιλαµβάνει επίσης τις συντάξεις επιζώντων συγγενών θανόντος δικαιούχου (που είναι 50 τοις
εκατό της σύνταξης του θανόντος δικαιούχου).
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Πίνακας 2.7 Συνταξιούχοι µε προνοµιακά δικαιώµατα 2009
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αξιωµατικοί του στρατού

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΚΑΘΑΡΟΥ

(ΛΕΒΑ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΜΕΣΟΥ

92.313

410,61

94,5

18

599,84

138,1

ΟΡΟΥ

και της αστυνοµίας
Ειδικά µερίσµατα (που
χρηµατοδοτούνται από τον
κρατικό προϋπολογισµό)

Πηγή: NSSI

Το «Ταµείο Συντάξεων του Εκπαιδευτικών», που ιδρύθηκε το 1997, παρέχει πρόωρες
συντάξεις γήρατος για τους καθηγητές σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία. Το Ταµείο χρηµατοδοτείται
από εισφορές ίσες µε το 4,3 τοις εκατό των µισθών που καταβάλλονται από τους εργοδότες. Από το
2000, οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα για πρόωρη συνταξιοδότηση τρία χρόνια πριν από την
κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, εφόσον πληρούν την απαιτούµενη ασφαλιστική περίοδο στην
εκπαίδευση.
Η απαιτούµενη περίοδος ασφάλισης είναι 30 έτη για τους άνδρες και 25 έτη για τις γυναίκες.
Ωστόσο, οι συντάξεις των εκπαιδευτικών µειώθηκαν κατά 0,2 τοις εκατό για κάθε µήνα πρόωρης
συνταξιοδότησης. Από το 2012 και µετά, ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης θα αυξηθεί κατά
τέσσερις µήνες για κάθε έτος µέχρι να φθάσει ο εκπαιδευτικός τα 33 χρόνια για τους άνδρες και 28
έτη για τις γυναίκες.
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2.3.1.5 Συντάξεις Αναπηρίας

Συντάξεις αναπηρίας καταβάλλονται σε ασφαλισµένους που έχουν χάσει περισσότερο από το
50 τοις εκατό της ικανότητάς τους να εργαστούν και έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πενταετή
περίοδο ασφάλισης. Για τους ασφαλισµένους κάτω των 30 ετών, ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης
µειώνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
•

Για τα άτοµα κάτω των 20 ετών, τα άτοµα που γεννήθηκαν τυφλά ή τυφλώθηκαν προτού
αρχίσουν να εργάζονται, δικαιούνται συντάξεις αναπηρίας ανεξάρτητα από τη διάρκεια της
περιόδου ασφάλισης τους.

•

Για τα άτοµα µεταξύ 20 και 24 ετών, απαιτείται ένας χρόνος ασφάλισης.

•

Για τα άτοµα µεταξύ 25 και 29 ετών, απαιτούνται τρία χρόνια ασφάλισης.
Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερο του 50 τοις εκατό λόγω ατυχήµατος ή

επαγγελµατικής ασθένειας δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της
περιόδου ασφάλισης τους. Οι συντάξεις αναπηρίας για µη σχετιζόµενες µε την εργασία ασθένειες
δεν χορηγούνται σε πρόσωπα που λαµβάνουν συντάξεις γήρατος.
Στη δεκαετία του 2000, η σύνταξη αναπηρίας θεωρήθηκε ως µία εναλλακτική λύση για τη
συνταξιοδότηση όταν κάποιος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για σύνταξη γήρατος. Ενώ ο αριθµός
των συνταξιούχων αναπηρίας κάτω από την νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης ήταν περίπου 150.000
το 1999, αυξήθηκε ραγδαία µετά το 2000 και κορυφώθηκε το 2006, φτάνοντας σε 274.000
συνταξιούχους. Εκείνη τη χρονιά το NSSI προέβη σε διεξοδική έρευνα και παρακολούθηση των
νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης καθώς και αξιολόγηση των αποφάσεων των εµπειρογνωµόνων της
Περιφερειακής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων Ιατρών (REMC) σχετικά µε την αναπηρία.
Επίσης, ο καταγεγραµµένος αριθµός των δικαιούχων συντάξεως αναπηρίας που οφείλεται
στην υπηρεσία το 2008 µειώθηκε κατά 0,3 τοις εκατό σε σύγκριση µε το 2007. Με την οικονοµική
κρίση, ωστόσο, µία νέα αύξηση του αριθµού των συνταξιούχων αναπηρίας παρατηρήθηκε το 2010.
Για το λόγο αυτό, πρόσθετα µέτρα αναµένεται ότι θα ληφθούν τα επόµενα χρόνια. Η αποστολή του
∆ΝΤ το 2010 πρότεινε µια πιο αυστηρή παρακολούθηση των συντάξεων αναπηρίας, µε
δειγµατοληπτικές ιατρικές επανεκτιµήσεις της αναπηρίας συνταξιούχων από ιατρικές επιτροπές του
NSSI.
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2.3.1.6 Τιµαριθµική αναπροσαρµογή των συντάξεων

Η τιµαριθµική προσαρµογή των συντάξεων 2000 έως 2010 συνοψίζεται στον πίνακα 2.5.
Μέχρι το 2006 όλες οι συντάξεις αναπροσαρµόζονταν τον Ιούνιο κάθε έτους µε βάση το άθροισµα
του 25 τοις εκατό του ρυθµού αύξησης του µέσου όρο του διαθέσιµου εισοδήµατος και το 75 τοις
εκατό της αύξησης του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Από το
2007, η βάση της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής έχει αλλάξει ως το άθροισµα του 50 τοις εκατό του
ποσοστού της αύξησης του µέσου όρου ασφαλιστέων εσόδων και το 50 τοις εκατό του ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή του προηγούµενου έτους.
∆ύο επιπλέον αναπροσαρµογές έγιναν το 2006 και το 2007 και πρόσθετα µέτρα τέθηκαν σε
εφαρµογή το 2008 και το 2009 για να αυξηθεί το επίπεδο των συνταξιοδοτικών παροχών. Τον
Οκτώβριο του 2008 όλες οι συντάξεις υπολογίστηκαν εκ νέου µε βάση το µέσο όρο ασφαλιστέων
εσόδων για το 2007 (το οποίο οδήγησε σε µια αύξηση 5 τοις εκατό του µέσου όρου
συνταξιοδότησης), και τον Απρίλιο του 2009 το ποσοστό υπολογισµού των συντάξεων σε
δεδουλευµένη βάση αυξήθηκε από 1 τοις εκατό σε 1,1 τοις εκατό για όλους τους συνταξιούχους (που
θεωρητικά σηµαίνει µια αύξηση 10 τοις εκατό των επιπέδων των συντάξεων).
Από το 2001 έως το 2009, ο ρυθµός αύξησης του µέσου όρου ασφαλιστέων εσόδων ήταν
11,1 τοις εκατό το χρόνο και ο ρυθµός αύξησης του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή ήταν 6,4 τοις εκατό
ετησίως.

Το

µέσο

ποσοστό

της

τιµαριθµικής

αναπροσαρµογής

των

συντάξεων

(συµπεριλαµβανοµένων τόσο των τακτικών όσο και των επιπρόσθετων αναπροσαρµογών) για την
ίδια περίοδο ήταν 9,2 τοις εκατό ετησίως. Εάν τα δύο πρόσθετα µέτρα - ο νέος υπολογισµός των
συντάξεων, τον Οκτώβριο του 2008 και η αύξηση του ρυθµού συσσώρευσης τον Απρίλιο του 2009 ληφθούν υπόψη, ο µέσος ρυθµός αύξησης των συντάξεων θα ήταν 9,9 τοις εκατό ετησίως, που
ισοδυναµεί µε περίπου 89 τοις εκατό αύξηση των µισθών.
Είχε επίσης ανακοινωθεί ότι οι συντάξεις δεν θα έπρεπε να αναπροσαρµοστούν από το 2010 µέχρι το
τέλος του 2012.
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2.3.2 Υποχρεωτικό συνταξιοδοτικό σύστηµα

2.3.2.1 Βασική δοµή

Στον πίνακα 2.8 παρουσιάζεται ο αριθµός των µελών του Γενικού Ταµείου Συντάξεων (UPF)
και του Επαγγελµατικού Ταµείου Συντάξεων (PPF) κατά φύλο και ηλικία στο τέλος του 2009.
Το Γενικό Ταµείο Συντάξεων καλύπτει όλους τους ασφαλισµένους µέσω της δηµόσιας
ασφάλισης και σύνταξης που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1960 και µετά. Το Ταµείο παρέχει
ισόβιες συντάξεις γήρατος, καθώς και συντάξεις σε συγγενείς σε περίπτωση θανάτου του κυρίου
δικαιούχου. Το ποσοστό της συνεισφοράς του Ταµείου ήταν αρχικά το 2 τοις εκατό το 2002. Τώρα
είναι 5 τοις εκατό (2,8 τοις εκατό προέρχεται από τους εργοδότες και 2,2 τοις εκατό από τους
υπαλλήλους), και θα αυξηθεί περαιτέρω αγγίζοντας το 7 τοις εκατό το 2017.
Οι εργαζόµενοι στην πρώτη και δεύτερη εργασιακή κατηγορία θα πρέπει, ανεξάρτητα από
την ηλικία τους, να γίνουν µέλη στο Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων εκτός από το Γενικό Ταµείο
Συντάξεων. Το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων προσφέρει παροχές ορισµένου χρόνου καθώς και
πρόωρες συντάξεις (οκτώ χρόνια πριν από τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης για τους εργαζόµενους
στην πρώτη κατηγορία και τρία χρόνια πριν από τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης για τους
εργαζόµενους στη δεύτερη κατηγορία), ενώ υποχρεούται να καταβάλει και συντάξεις σε συγγενείς
δικαιούχων σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου. Από το 2000, το ποσοστό συµµετοχής έχει
καθοριστεί στο 12 τοις εκατό για την πρώτη κατηγορία και 7 τοις εκατό για τη δεύτερη κατηγορία,
και οι εισφορές καταβάλλονται εξ ολοκλήρου µε δαπάνη του εργοδότη.
Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων συλλέγει όλες τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
συµπεριλαµβανοµένων και των εισφορών που καταβάλλονται σε υποχρεωτικά ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά συστήµατα, και µεταφέρει τις εισφορές στα αντίστοιχα συνταξιοδοτικά ταµεία τους.
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Πίνακας 2.8 Σύνθεση των επικουρικών υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών ταµείων κατά φύλο
και ηλικία, 31 ∆εκεµβρίου 2009
ΓΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
19

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α

(UPF)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (PPF)

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

15–19

16.833

17.110

33.943

87

17

104

20–24

188.121

166.985

355.106

5.041

920

5.961

25–29

249.864

229.097

478.961

14.623

2.098

16.721

30–34

280.187

265.356

545.543

24.424

3.108

27.532

35–39

269.859

261.162

531.021

29.780

4.498

34.278

40–44

247.844

242.586

490.430

33.599

6.191

39.790

45–49

249.906

250.014

499.920

32.888

6.722

39.610

50–54

—

—

—

28.847

5.718

34.565

55–59

—

—

—

17.422

2.909

20.331

60–64

—

—

—

5.427

1.051

6.478

65 και άνω

—

—

—

1.358

201

1.559

1.502.614

1,432,310

2,934,924

193.496

33.433

226.929

34,4

34,7

34,5

42,5

43,3

42,6

Σύνολο

Μέσος όρος ηλικίας

Πηγή: FSC(PICS).
Τόσο τα Γενικά όσο και τα Επαγγελµατικά Συνταξιοδοτικά Ταµεία είναι ανεξάρτητα νοµικά
πρόσωπα που διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές- συνταξιοδοτικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές,
υποχρεούνται να έχουν άδεια από την Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (FSC) και να
διαθέτουν ένα ελάχιστο ύψος απαιτούµενων κεφαλαίων. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν δέκα εταιρείες
ασφάλισης- σύνταξης, που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Κάθε εταιρεία µπορεί να ιδρύει και να

19

Τα πρόσωπα που γεννήθηκαν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 1960 ασφαλίζονται

υποχρεωτικά από το Γενικό Ταµείο Συντάξεων.
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διευθύνει ένα Γενικό και ένα Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων. Ο Πίνακας 2.9 απαριθµεί τις
εταιρείες ασφάλισης- σύνταξης, και το µερίδιο αγοράς τους το 2009.
Η Επιτροπή Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας της (FSC) ιδρύθηκε την 1η Μαρτίου 2003 στο
πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας . Η Επιτροπή είναι ένα
ειδικευµένο κυβερνητικό όργανο που ρυθµίζει και εποπτεύει τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Είναι
ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία και εποπτεύεται από το κράτος.
Οι ρυθµιστικές και εποπτικές δραστηριότητες της Επιτροπής Χρηµατοοικονοµικής Εποπτείας
αφορούν κυρίως επενδύσεις, ασφάλειες, και εποπτεία εταιρειών κοινωνικών ασφαλίσεων. Αυτά τα
τµήµατα οργανώνονται ως εξής:
•

Στο Τµήµα Εποπτείας Επενδύσεων, υπάρχουν διευθύνσεις που καλύπτουν τέσσερις τοµείς:
προκαταρκτική εποπτεία, έλεγχος και επίβλεψη, εκτέλεση και έρευνα για την ύπαρξη
καταχρήσεων στην αγορά, έρευνα αγοράς και ρυθµιστική πολιτική.

•

Στο Τµήµα Εποπτείας Ασφαλίσεων, υπάρχουν διευθύνσεις που καλύπτουν τρία πεδία:
ρυθµιστικές αρχές και προστασία των καταναλωτών, επιθεώρηση και χρηµατοπιστωτική
εποπτεία, και ρυθµιστική πολιτική και ανάλυση της αγοράς.

•

Στο Τµήµα Κοινωνικής Εποπτείας Ασφαλίσεων, υπάρχουν διευθύνσεις που καλύπτουν δύο
τοµείς:
(i) τα ρυθµιστικά καθεστώτα και την αξιολόγηση κινδύνων, και
(ii) τον έλεγχο των δραστηριοτήτων
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Πίνακας 2.9 Εταιρείες ασφάλισης- σύνταξης και το µερίδιο αγοράς τους, 2009
ΓΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

(UPF)

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (PPF)
Καθαρά

Συµµετοχή

περιουσιακά

Καθαρά
Συµµετοχή

στοιχεία

περιουσιακά
στοιχεία

PF Doverie

34,80

36,70

33,42

36,65

PF Allianz

19,41

21,41

16,05

19,60

PF Saglasie

13,05

11,73

15,73

17,19

PF DSK–Rodina

10,53

8,94

8,48

5,77

ING PF

8,84

9,98

7,25

5,71

PF CCB–SILA

5,36

4,42

5,77

3,22

Lujoil

4,08

4,28

6,30

7,00

PF Future

2,60

1,74

2,43

1,03

PF Toplina

1,10

0,69

4,39

3,79

PF Pensionnoosiguritelen

0,23

0,11

0,18

0,04

100,00

100,00

100,00

100,00

Garant–Bulgaria–

PF

Institut
Σύνολο
Πηγή: FSC

2.3.2.2 Επενδύσεις

Οι εταιρείες ασφάλισης- σύνταξης επενδύουν τα περιουσιακά στοιχεία των ταµείων
επικουρικής ασφάλισης µε στόχο την αύξηση των εσόδων για την παροχή επαρκούς µερίσµατος
στους δικαιούχους, λόγω γήρατος, πολίτες. Κάθε ταµείο συντάξεων διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο
επενδύσεων.
Οι πόροι του Γενικού και του Επαγγελµατικού Ταµείου Συντάξεων επενδύονται µε βάση τις
αρχές της αξιοπιστίας της επένδυσης, της ρευστότητας, της κερδοφορίας και της πολυδιάσπασης, µε
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σκοπό την µείωση του επενδυτικού κινδύνου. Μια ασφαλιστική εταιρεία µπορεί να επενδύσει τα
περιουσιακά στοιχεία του επικουρικού συνταξιοδοτικού ταµείου υποχρεωτικής ασφάλισης σε
τίτλους που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένοι από την κυβέρνηση, σε µετοχές, σε τραπεζικές
καταθέσεις, σε ενυπόθηκα και εταιρικά οµόλογα, σε οµολογίες, καθώς και σε επενδύσεις σε ακίνητα
στη Βουλγαρία, ή και σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση.
Στο τέλος του 2009, το σύνολο του ενεργητικού του δεύτερου πυλώνα ανήλθε σε 2,6
δισεκατοµµύρια Λέβα, εκ των οποίων τα 2,2 δισεκατοµµύρια Λέβα προέρχονταν από το
Οικουµενικό Ταµείο Συντάξεως και τα 453 εκατοµµύρια Λέβα προέρχονταν από το Επαγγελµατικό
Ταµείο Συντάξεων. Στον Πίνακα 2.10 παρουσιάζουµε την περιουσιακή διάρθρωση των Γενικών και
Επαγγελµατικών Ταµείων Συντάξεων για το 2009.
Μέχρι το 2008, υπήρξε µια τάση για ριψοκίνδυνες επενδύσεις µε σκοπό τις υψηλότερες
αποδόσεις. Ως αποτέλεσµα αυτής της τάσης, το ποσοστό των επενδύσεων σε µετοχές έφθασε το 32,6
τοις εκατό το 2007. Όταν η χρηµατοπιστωτική κρίση έπληξε τη βουλγαρική αγορά κεφαλαίων το
2008, οι επενδύσεις αυτές µετατράπηκαν σε επενδύσεις χαµηλότερου ρίσκου. Στη συνέχεια, κατά το
δεύτερο εξάµηνο του 2009 και καθότι υπήρξαν ενδείξεις για ανάκαµψη της αγοράς, µια σταδιακή
µεταβολή παρατηρήθηκε στη δοµή του δεύτερου πυλώνα περιουσιακών στοιχείων των
συνταξιοδοτικών ταµείων. Το 2009, το ποσοστό των επενδύσεων σε κρατικά οµόλογα µειώθηκε σε
21,1 τοις εκατό, οι µετοχές αυξήθηκαν στο 22,0 τοις εκατό ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν
επίσης αγγίζοντας το 23,8 τοις εκατό, λόγω των υψηλών επιτοκίων.
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Πίνακας 2.10 Η διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων των επικουρικών συνταξιοδοτικών
ταµείων υποχρεωτικής ασφάλισης, το έτος 2009
ΓΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (UPF)

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
(PPF)

Περιουσιακά

Ποσοστό

Περιουσιακά

Ποσοστό

στοιχεία (σε

%

στοιχεία (σε

%

χιλιάδες Λέβα)

χιλιάδες Λέβα)

Περιουσιακά στοιχεία

2.189.428

100,00

452.959

100,00

I. Επενδύσεις

2.040.765

93,21

427.516

94,38

794.002

36,27

134.002

29,58

503.624

23,00

94.991

20,97

451.872

20,64

91.610

20,22

3. Ενυπόθηκα οµόλογα

24.716

1,13

7.090

1,57

4. ∆ηµοτικά οµόλογα

42.516

1,94

10.139

2,24

459.536

20,29

108.383

23,93

50.607

2,31

16.434

3,63

234.396

10,71

45.984,26

10,15

174.534

7,97

45.965

10,15

523.989

23.93

105.102

23,20

34.512

1.58

10.200

2,25

111.148

5,08

18.392

4,06

37.515

1,71

7.051

1,56

Επενδύσεις σε ξένες αγορές
1. Χρεωστικοί τίτλοι που εκδίδονται ή είναι
εγγυηµένοι από κράτη µέλη της ΕΕ ή από
τις κεντρικές τους τράπεζες
2. Εταιρικά οµόλογα

5. Μετοχές
5.1 Μετοχές και δικαιώµατα των
µετοχών µιας εταιρείας ειδικού σκοπού
επενδύσεων
5.2 Μετοχές και µερίδια, που εκδίδονται
από
οργανισµούς
συλλογικών
επενδύσεων
5.3 Άλλες µετοχές
6. Τραπεζικές καταθέσεις
7. Ακίνητα
II. Μετρητά
III. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις

Πηγή: FSC 2009.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι επενδύσεις στο εξωτερικό έχουν αυξηθεί σηµαντικά, από 1,2
τοις εκατό του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων στο 2005 σε 21,8 τοις εκατό το 2007 και 34,4
τοις εκατό το 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην απελευθέρωση των ξένων επενδύσεων µετά την
προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ το 2007, µαζί µε την έλλειψη ρευστότητας και την δυσκαµψία
της εγχώριας αγοράς να απορροφήσει την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων των φορέων.
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Στον Πίνακα 2.11 συνοψίζουµε τους νοµικούς περιορισµούς που τίθενται στους
διαφορετικούς τύπους των χρηµατοπιστωτικών µέσων και περιέχονται στον Κώδικα Κοινωνικής
Ασφάλισης (άρθρο 178) 20.
Πίνακας 2.11 Θεσµοθετηµένα όρια σε διαφορετικά επενδυτικά για τα επικουρικά
συνταξιοδοτικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης
ΑΥΞΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

1

Αποθέµατα (εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο σηµείο 2)

2

Αποθέµατα των επενδυτικών εταιρειών ειδικού σκοπού

20
5

∆ηµοτικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί από δήµους της Βουλγαρίας και
3

ξένους δήµους, καθώς και ειδικά

15

χρεόγραφα που εκδίδονται από ξένους δήµους
Καταθέσεις της Τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση των
4

καταθέσεων µίας τράπεζας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5 τοις εκατό των

25

στοιχείων του ενεργητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων
Ενυπόθηκα οµόλογα που εκδίδονται από τις τοπικές τράπεζες, τα οποία

5

εγκρίθηκαν από το σχετικό νόµο
Εταιρικά οµόλογα που εκδίδονται ή εγγυήσεις από τράπεζες µε

6

συµµετοχή του κράτους µεγαλύτερη από 50 τοις εκατό

30

10

Εταιρικά οµόλογα, οµολογίες των κρατών µελών της ΕΕ και ειδικά
7

χρεόγραφα των χωρών που

απαριθµούνται στο διάταγµα της

25

Ευρωπαϊκής Επιτροπής
8

Εξασφαλισµένα οµόλογα

5

Μετοχές ή µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, τα οποία

9

διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

10

Επενδύσεις σε νόµισµα άλλο από το ευρώ ή το λέβα

11

Επενδύσεις σε ακίνητα στη Βουλγαρία ή άλλα κράτη µέλη της ΕΕ

15
20
5

Πηγή: FSC
20

Εξάλλου, η αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδονται από έναν παράγοντα που

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 τοις εκατό του συνολικού κόστους της επένδυσης.

38

Στον Πίνακα 2,12 παρουσιάζονται τα ποσοστά απόδοσης των επενδύσεων που
πραγµατοποιήθηκαν από τον δεύτερο πυλώνα των συνταξιοδοτικών ταµείων µεταξύ του 2005 και
του 2009. Ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, τα συνταξιοδοτικά ταµεία έχασαν
πάνω από 20 τοις εκατό των στοιχείων του ενεργητικού τους µόνο το έτος 2008. Ωστόσο, τα
συνταξιοδοτικά ταµεία κατέγραψαν θετικά ποσοστά αποδόσεων για το 2009: η µέση σταθµισµένη
απόδοση των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν από το Γενικό Ταµείο Συντάξεων ήταν 7,91 τοις
εκατό (ενώ κυµαινόταν µεταξύ 5,47 και 13,69 τοις εκατό), και το µέσο σταθµικό επιτόκιο απόδοσης
για τις επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το Επαγγελµατικό Ταµείο ήταν 7,85 τοις εκατό (ενώ
κυµαινόταν µεταξύ 5,17 και 10,74 τοις εκατό).

Πίνακας 2.12 Τα ποσοστά απόδοσης για τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταµεία υποχρεωτικής
ασφάλισης, 2005-2009 (%)
ΈΤΟΣ

2005

2006

2007

2008

2009

Γενικό Ταµείο Συντάξεων (UPF)
Σταθµισµένος
Μέσος όρος

7.59

7.35

15.38

-20,15

7,91

8.16

8.78

17.19

-21.14

8.11

Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων (PPF)
Σταθµισµένος
Μέσος όρος

8.33

8.45

15.57

-23.13

7.85

7.96

9.33

17.04

-22.77

7.39

Πηγή: FSC

2.3.2.3 Αποδοτικότητα (έξοδα διαχείρισης)

Ο Κώδικας Κοινωνικών Ασφαλίσεων προβλέπει τα ακόλουθα είδη τελών τα οποία
επιτρέπεται να συλλέγουν οι εταιρείες ασφάλισης σύνταξης:
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•

µέχρι 5 τοις εκατό των µεταβιβαζόµενων εισφορών στο ταµείο συντάξεων, και

•

ένα ποσό επένδυσης σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 τοις εκατό ετησίως επί της καθαρής
αξίας του ενεργητικού.
Μια ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωµα να χρεώσει ένα πρόσθετο ποσό που δεν

υπερβαίνει τα 20 Λέβα, εάν ένας ασφαλισµένος µεταφέρει τους πόρους σε ατοµικό λογαριασµό του
από το ένα ταµείο στο άλλο. Το τέλος καταβάλλεται από τον ασφαλισµένο.
Όλες οι εταιρείες ασφάλισης- σύνταξης, αµείβονται τώρα βάσει των νοµίµων ανωτάτων
επιτρεπτών ορίων.

2.3.2.4 Το στάδιο της πληρωµής

Τα οφέλη από τα καθολικά συνταξιοδοτικά ταµεία είναι πληρωτέα όταν σε ένα ασφαλισµένο
απονεµηθεί σύνταξη γήρατος από τον πρώτο πυλώνα. Οι παροχές από τα καθολικά συνταξιοδοτικά
ταµεία µπορούν να καταβληθούν µέχρι πέντε έτη πριν από τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης, υπό
την προϋπόθεση ότι το συσσωρευµένο υπόλοιπο στο λογαριασµό του ατόµου είναι επαρκές ώστε να
παρασχεθεί η ελάχιστη σύνταξη γήρατος.
Το Επαγγελµατικό Ταµείο Ασφάλισης προσφέρει παροχές ορισµένης διάρκειας που αφορούν
πρόωρη συνταξιοδότηση µέχρι τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς και παροχές σε περίπτωση
θανάτου. Παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης από το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων είναι
πληρωτέες σε:
• άτοµα µε τουλάχιστον δέκα έτη ασφάλισης στην πρώτη κατηγορία εργασίας και αν δεν
υπολείπονται περισσότερα από οκτώ χρόνια µέχρι τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης, ή
• πρόσωπα µε τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία εργασίας και δεν
υπολείπονται περισσότερα από τρία έτη µέχρι τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες συνταξιοδότησης προσφέρουν αυτές τις συνταξιοδοτικές παροχές.
Το Γενικό Ταµείο Συντάξεων παρέχει ισόβιες συντάξεις γήρατος, καθώς και εφάπαξ πληρωµές σε
περίπτωση θανάτου. Η καταβολή των συντάξεων από το Γενικό Ταµείο Συντάξεως αναµένεται να
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ξεκινήσει το 2021. Το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων προβλέπεται να προσφέρει ορισµένου
χρόνου παροχές που αφορούν πρόωρη συνταξιοδότηση. Οι πρώτες συντάξεις πρόωρης
συνταξιοδότησης που προβλέπονται από το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων αναµένεται να
ξεκινήσουν να χορηγούνται το 2015.

2.3.3 Συνταξιοδοτικά ταµεία µε προαιρετική συµµετοχή

Κάθε άτοµο άνω των 16 ετών έχει το δικαίωµα να συµµετάσχει στα συνταξιοδοτικά ταµεία
προαιρετικής ασφάλισης (VPFs) του τρίτου πυλώνα. Τα Ταµεία αυτά χρηµατοδοτούνται πλήρως από
τον εργαζόµενο και τον εργοδότη, µέσω προκαθορισµένων εισφορών ενώ τα άτοµα που
ασφαλίζονται σε αυτά διαθέτουν ατοµικούς λογαριασµούς ασφάλισης, ανάλογα µε τις εισφορές που
έχουν καταβάλλει.
Το 2007 ιδρύθηκε το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων. Το Επαγγελµατικό Ταµείο
Συντάξεων βασίζεται σε µια συλλογική σύµβαση εργασίας ή συλλογική σύµβαση µεταξύ ενός
χορηγού και των µελών του ταµείου. Οι εισφορές που καταβλήθηκαν από τους εργοδότες (έως 60
Λέβα ανά µήνα) και τους εργαζοµένους (µέχρι 10 τοις εκατό του φόρου εισοδήµατος) εκπίπτουν από
το φορολογητέο εισόδηµα. Τα οφέλη µπορεί να καταβάλλονται υπό τη µορφή ισοβίων συντάξεων,
ορισµένης διάρκειας παροχές ή εφάπαξ πληρωµές.
Η κύρια ώθηση που οδήγησε στην υιοθέτηση αυτού του είδους της ασφάλισης ήταν η ανάγκη
για την ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2003/41 (οδηγία ΙΕΣΠ) στην εθνική νοµοθεσία.
Συνεπώς, ο νόµος για την τροποποίηση και συµπλήρωση του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης21
εγκρίθηκε το 2006 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007.
Στους Πίνακες 2.13 και 2.14 συνοψίζονται οι βασικές πτυχές των συνταξιοδοτικών ταµείων
µη προαιρετικού χαρακτήρα στο τέλος του 2009. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο πίνακας αυτός δεν
καλύπτει το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων.

21

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 56, 11 Ιουλίου 2006.
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Πίνακας 2.13 Σύνθεση των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταµείων προαιρετικής ασφάλισης
ανά φύλο και ηλικία, 31 ∆εκεµβρίου 2009
ΗΛΙΚΙΑ

ΆΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

15-19

215

152

367

20-24

5077

3180

8257

-29

14.617

10.896

25.513

30-34

28.192

19.263

47.455

35-39

43.240

28.409

71.649

40-44

52.177

35.820

87.997

45-49

52.648

40.838

93.486

50-54

53.229

42.346

95.575

55-59

45.811

37.229

83.040

60-64

32.196

21.946

54.142

65 και άνω

21.874

8981

30.855

349.276

249.060

598.336

Σύνολο

Πίνακας 2.14 Η περιουσιακή διάρθρωση των συνταξιοδοτικών ταµείων προαιρετικής
ασφάλισης, 2009
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

(ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΛΕΒΑ)
Περιουσιακά στοιχεία

529.146

100,00

I. Επενδύσεις

496.932

93,91

II. Μετρητά

12.735

2,41

III. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις

19.478

3,68

Πηγή: FSC
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2.3.4 Επάρκεια των παροχών

O πίνακας 2.15 απεικονίζει τον αριθµό των συνταξιούχων και το µέσο ποσό της σύνταξης
τους για το έτος 2009.
Πίνακας 2.15 Αριθµός συνταξιούχων και το µέσο ποσό της σύνταξης τους µε βάση τον
υπολογισµό της σύνταξης για το έτος 2009
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

%

ΣΥΝΤΑΞΗ

%

(ΣΕ ΛΕΒΑ)
2.192.524

100,0

244,46

100,0

2.134.458

97,4

252,73

103,4

1.660.485

75,7

263,26

104,2

351.101

351.101

16,0

202,92

77,1

122.872

122.872

5,6

161,89

79,8

58.066

2,6

132,62

81,9

Σύνολο
Ανταποδοτικές συντάξεις
1.660.485

Μη ανταποδοτικές
συντάξεις

Ο πίνακας 2.16 συγκρίνει το µέσο ποσό της σύνταξης µε το µέσο ακαθάριστο ασφαλιστέο
εισόδηµα για την περίοδο από το 2000 έως το 2009. Από το 2004 η µέση σύνταξη αυξήθηκε
ταχύτερα από τον µέσο όρο ασφαλιστέου εισοδήµατος. Κατά συνέπεια, το µέσο ακαθάριστο
ποσοστό αναπλήρωσης (που ορίζεται ως ο λόγος της µέσης σύνταξης µε το µέσο ακαθάριστο
ασφαλιστέο εισόδηµα) αυξήθηκε από 39,8 τοις εκατό το 2000 σε 44,1 τοις εκατό το 2009. Σε
σύγκριση µε το καθαρό ασφαλιστέο εισόδηµα, η µέση σύνταξη αυξήθηκε από 51,1 τοις εκατό το
2000 σε 56,3 τοις εκατό το 2009.
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Πίνακας 2.16 Μέσο ασφαλιστέο εισόδηµα και µέσο ύψος συντάξεων, 2000-2009
ΈΤΟΣ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

217,11 242,96 259,75 280,76 308,8

331,62 354,5

398,17 500,56 554,78

100

112

120

129

153

183

83,42

90,72

98,86

106,68 121,17 132,77 147,93 171,62 208,97 244,46

100

109

119

128

145

159

177

206

251

293

39,8%

38,0%

39,4%

39,4%

40,4%

40,6%

42,9%

43,1%

41,7%

44,1%

Μέσος όρος 51,1%

48,2%

49,9%

49,6%

51,0%

51,6%

53,3%

53,5%

53,3%

56,3%

Μέσος όρος
ακαθάριστου
ασφαλιστέου
εισοδήµατος
(1)
∆είκτης 2000

142

163

231

256

= 100
Μέσος όρος
σύνταξης (2)
∆είκτης 2000
= 100
Μέσο
ακαθάριστο
ποσοστό
αναπλήρωσης
(2) / (1)

καθαρού
ποσοστού
αναπλήρωσης
Πηγή: NSSI.

Παρά τις σηµαντικές αυξήσεις στα επίπεδα των συντάξεων τα τελευταία χρόνια, περίπου ένα
εκατοµµύριο συνταξιούχοι (47 τοις εκατό επί του συνόλου των συνταξιούχων) ελάµβαναν συντάξεις
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κάτω από το όριο της φτώχειας (BGN 211 ανά µήνα) στο τέλος του 2009. Σύµφωνα µε τη Eurostat, η
συχνότητα εµφάνισης σύνταξης κάτω από το όριο της φτώχειας το 2008 ήταν 34 τοις εκατό µεταξύ
του βουλγαρικού πληθυσµού ηλικίας 65 ετών και άνω και το 40 τοις εκατό µεταξύ του πληθυσµού
ηλικίας 75 ετών και άνω.

2.4 ∆απάνες και χρηµατοδότηση

2.4.1 Συµβολή ποσοστών

Από το 2009 το κράτος ενεργεί ως «τρίτος ασφαλιστής» και πληρώνει εισφορές ίσες µε το 12
τοις εκατό του συνολικού ασφαλιστέου εισοδήµατος. Η κυβέρνηση πληρώνει επίσης το σύνολο των
εισφορών (δηλαδή τόσο το ποσοστό του εργοδότη όσο και αυτό του εργαζοµένου) για το προσωπικό
του στρατού, της αστυνοµίας, τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους δικαστικούς λειτουργούς.
Η κυβερνητική πολιτική είναι να αυξηθεί η βάση εισφορών και να µειωθεί το ποσοστό
εισφοράς. Ως αποτέλεσµα, το σύνολο των ασφαλιστέων εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί
σηµαντικά από το 2006 (βλ. Πίνακα 2.3). Όπως φαίνεται στον πίνακα 2.17, το µέγιστο ασφαλιστέο
εισόδηµα είναι 2.000

Λέβα.

Το 2010, το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδηµα για τους

αυτοαπασχολούµενους αυξήθηκε σηµαντικά και έφτασε τα 420 Λέβα.
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Πίνακας 2.17 Το µέσο εισόδηµα, το ελάχιστο εισόδηµα και το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα,
2002-2010
ΈΤΟΣ

2002

Μέσο

ασφαλιστέο

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

259,75 280,76 308,80 331,62 354,50 398,17 500,6 554,78

2010
570,33

εισόδηµα
Ελάχιστο ασφαλιστέο
εισόδηµα

170

200

200

220

220

850

1.000

1.200

1.300

1.400

220

240

260

420

1.400 2.000

2.000

2.000

των

αυτοαπασχολούµενων
Μέγιστο ασφαλιστέο
εισόδηµα

Πηγή: NSSI2008.

Ο νόµος για την ίδρυση του ∆ηµογραφικού Αποθεµατικού Ταµείου εγκρίθηκε από το
Κοινοβούλιο το έτος 2008. Ο στόχος του ταµείου αυτού είναι να συσσωρεύει δηµοσίους πόρους µε
σκοπό να καλύπτει το αυξανόµενο έλλειµµα των συνταξιοδοτικών ταµείων του δηµοσίου. Από τον
Ιούλιο του 2010, περίπου 1,6 δισεκατοµµύρια Λέβα (0,8 δισ. ευρώ) διατέθηκαν από τον κρατικό
προϋπολογισµό για το σκοπό αυτό. Οι προαναφερθέντες πόροι δεν έχουν ακόµη εκταµιευθεί, κυρίως
λόγω της έλλειψης νοµικού πλαισίου που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα Ταµεία θα
πρέπει να αξιοποιήσουν τα χρήµατα αυτά.

2.4.2 Οι δραστηριότητες του Κρατικού Ταµείου Συντάξεων

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συνολική δαπάνη συντάξεων το 2009 ήταν 9,8
τοις εκατό του ΑΕΠ, το υψηλότερο που είχε από το 2000. Στη συνέχεια ακολουθούν ορισµένες
παρατηρήσεις σχετικά µε το ποσοστό απασχόλησης και τις δραστηριότητες του κρατικού ταµείου
συντάξεων.
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Το 2009, το ποσοστό απασχόλησης µειώθηκε και η παράτυπη και καθυστερηµένη καταβολή
των µισθών που προέκυψε από την παγκόσµια κρίση επιδείνωσε την επισφαλή οικονοµική
κατάσταση του NSSI. Επίσης, προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:
•

Από την πλευρά των εσόδων, το ποσοστό εισφοράς υπέρ κοινωνικής ασφάλισης έχει µειωθεί
σταδιακά. Τον Οκτώβριο του 2007, το συνολικό ποσοστό εισφοράς για τις υποχρεωτικές
συντάξεις µειώθηκε από 23 τοις εκατό σε 22 τοις εκατό (για τους εργαζοµένους στην τρίτη
κατηγορία της εργασίας) και το ποσοστό εισφοράς για την ασφάλιση κατά της ανεργίας
µειώθηκε από 3 τοις εκατό έως 1 τοις εκατό. Επιπλέον, το συνολικό ποσοστό των
υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών εισφορών µειώθηκε στο 18 τοις εκατό το 2009 και στο 16
τοις εκατό το 2010. Για να αντισταθµίσει το κενό στη χρηµατοδότηση των συντάξεων,
εισήχθη το 2009 µια εισφορά υπέρ του κράτους της τάξης του 12 τοις εκατό.

•

Από την πλευρά των δαπανών, το επίπεδο των παροχών έχει αυξηθεί κατά ποικίλους
τρόπους. Το 2007, οι συντάξεις αναπροσαρµόσθηκαν κατά 10 τοις εκατό τόσο τον Ιούλιο όσο
και τον Οκτώβριο. Τον Ιούλιο του 2008, οι συντάξεις αναπροσαρµόσθηκαν στο 10,35 τοις
εκατό σε σύγκριση µε το 9,5 τοις εκατό, όπως είχε αρχικά προγραµµατιστεί. Τον Οκτώβριο
του 2008, όλες οι ανταποδοτικές συντάξεις που είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του παλαιού
συστήµατος συντάξεων υπολογίστηκαν εκ νέου βάσει του µέσου µισθού ασφάλισης το 2007,
που είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί το συνολικό ποσό της σύνταξης κατά 5,8 τοις εκατό,
κατά µέσο όρο. Το 2009 είχαµε µία αύξηση των κατώτατων συντάξεων κατά 10 τοις εκατό
τον Ιανουάριο. Τον Απρίλιο του ιδίου έτους, το ποσοστό υπολογισµού των συντάξεων σε
δεδουλευµένη βάση αυξήθηκε από 1 τοις εκατό σε 1,1 τοις εκατό για κάθε έτος της περιόδου
ασφάλισης, και όλες οι συντάξεις αναπροσαρµόστηκαν κατά 9 τοις εκατό τον Ιούλιο του
2009. Επιπλέον, εφάπαξ ποσά καταβλήθηκαν στο τέλος του 2007 (100 Λέβα) και στο τέλος
του 2008 (150 Λέβα).

•

Κατά συνέπεια, το έλλειµµα του NSSI έχει διευρυνθεί σε µεγάλο βαθµό. Όσον αφορά τη
διάρθρωση των εσόδων και των δαπανών του βουλγαρικού κρατικού συνταξιοδοτικού
ταµείου το 2009, οι ακόλουθες παρατηρήσεις µπορούν να γίνουν:

•

Το συνολικό ποσό των συνταξιοδοτικών εισφορών που συλλέγονται από τους εργοδότες και
τους εργαζοµένους καλύπτουν µόνο το 49 τοις εκατό των δαπανών του NSSI (ενώ το 85 τοις

47

εκατό των δαπανών του NSSI δαπανάται για συνταξιοδοτικές παροχές). Ως εκ τούτου, το
υπόλοιπο 51 τοις εκατό µεταφέρεται στο NSSI από άλλες πηγές.
•

Η συνεισφορά του κράτους, η οποία εισήχθη το 2009, ανέρχεται σε 27 τοις εκατό των
δαπανών του NSSI. Ωστόσο, οι δαπάνες συνταξιοδότησης εξακολουθούν να υπερβαίνουν το
ποσό των συνολικών εισφορών κατά 24 τοις εκατό.
Το

βουλγαρικό

κρατικό

συνταξιοδοτικό

ταµείο,

κατά

συνέπεια,

δεν

είναι

αυτοχρηµατοδοτούµενο και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις µεταφορές κεφαλαίων από τον
κρατικό προϋπολογισµό µε τη µορφή των συνεισφορών του κράτους και άλλων πηγών για την
κάλυψη του ελλείµµατος του NSSΙ. Επί του παρόντος το συνολικό ποσό που µεταφέρεται από τον
κρατικό προϋπολογισµό στο κρατικό συνταξιοδοτικό ταµείο υπολογίζεται σε 5,4 τοις εκατό του
ΑΕΠ. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Βουλγαρία, θα πρέπει επίσης να
συµµορφώνεται µε τα κριτήρια της ΕΕ.
Ανησυχίες επίσης διατυπώνονται

ως προς

τη µακροπρόθεσµη

βιωσιµότητα του

συνταξιοδοτικού συστήµατος της Βουλγαρίας, λόγω της σοβαρής γήρανση του πληθυσµού που
αναµένεται να επιταχυνθεί µετά το 2020. Αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα για τη βελτίωση και
σταθεροποίηση της χρηµατοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήµατος, αναµένεται ότι το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα συνεχίσει να αυξάνεται στο µέλλον.

2.4.3 Μελλοντικές προβλέψεις

2.4.3.1 Πεδίο εφαρµογής των προβλέψεων

Με σκοπό να εξετάσει την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος
της Βουλγαρίας, το NSSI διεξήγαγε µία µελέτη σχετικά µε το µέλλον των συνταξιοδοτικών ταµείων
ενόψει των αναµενόµενων δηµογραφικών και οικονοµικών αλλαγών για την περίοδο 2008 έως 2060.
Η

µακροπρόθεσµη

αναλογιστική

µελέτη

που

πραγµατοποιήθηκε

από

το

NSSI

χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση αυτών των προβλέψεων. Το µοντέλο βασίστηκε στις
διατάξεις που ήταν σε ισχύ τον Αύγουστο του 2008. Οι οικονοµικές παραδοχές βασίστηκαν στο
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µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο της κυβέρνησης για την περίοδο 2009-2011. Αυτές οι
παράµετροι περιλαµβάνουν τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες µείωσης των συνταξιοδοτικών εισφορών
από τους εργοδότες και τους εργαζοµένους, ένα ποσοστό της τάξης του 12 τοις εκατό µε τη µορφή
συνεισφοράς από το κράτος το 2009, και επανυπολογισµό όλων των συντάξεων, τον Οκτώβριο του
2008.
Το πεδίο εφαρµογής του ασφαλιστικού µοντέλου σύνταξης καλύπτει το δηµόσιο
συνταξιοδοτικό σύστηµα (δηλαδή τον πρώτο πυλώνα) και το Γενικό Ταµείο Συντάξεων (δεύτερος
πυλώνας). ∆εν περιλαµβάνει το (i) Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων του δεύτερου πυλώνα, (ii) τα
συνταξιοδοτικά ταµεία προαιρετικής ασφάλισης και τα Επαγγελµατικά Ταµεία Συντάξεων στον
τρίτο πυλώνα, ή (iii) το Ταµείο Συντάξεως των εκπαιδευτικών.

2.4.3.2 Πρόβλεψη αποτελεσµάτων

Στον πίνακα 2.18 παρουσιάζεται η προβλεπόµενη δαπάνη για συντάξεις ως ποσοστό του
ΑΕΠ (το ποσό των συντάξεων προς το ΑΕΠ) βάσει του τύπου υπολογισµού σύνταξης για την
περίοδο 2000 έως 2060.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, ο λόγος της συνολικής δαπάνης για τις συντάξεις
προς το ΑΕΠ αναµένεται να ακολουθήσει αυξητική πορεία από 8,3 τοις εκατό το 2007 σε 13 τοις
εκατό το 2060. Η επιτάχυνση της αύξησης των δαπανών µετά το 2035 αντικατοπτρίζει τις δυσµενείς
επιπτώσεις από τις αναµενόµενες αλλαγές στην ηλικιακή δοµή του πληθυσµού της Βουλγαρίας. Οι
δαπάνες της αναπηρίας και οι κοινωνικές συντάξεις αναµένεται να µειωθούν λόγω της εισαγωγής
αυστηρότερων απαιτήσεων για να εξασφαλίσει / κατοχυρώσει κάποιος δικαίωµα για συντάξεις
αυτών των µορφών. Οι δαπάνες των υποχρεωτικών ιδιωτικών συντάξεων από το Γενικό Ταµείο
Συντάξεων αναµένεται ότι θα αυξάνεται σταθερά σε όλη την περίοδο της πρόβλεψης.
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Πίνακας 2.18 Προβλέψεις για συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2000-2060
ΈΤΟΣ

2000 2007 2020 2030 2040 2050 2060

∆ηµόσιες συντάξεις
Συντάξεις γήρατος και πρόωρη

9,4

8,3

8,4

8,6

9,5

10,8

11,3

8,3

6,8

6,9

7,1

8,1

9,4

10,0

1,1

1,4

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,8

1,4

1,7

0,0

0,0

0,0

0,3

0,8

1,4

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,4

8,3

8,4

8,9

10,3

12,2

13,0

συνταξιοδότηση
Συντάξεις Αναπηρίας, επιζώντων και
κοινωνικών συντάξεων
Ιδιωτικές συντάξεις
Υποχρεωτικές
Προαιρετικές
Σύνολο
Πηγή: NSSI

Η σύνταξη ως ποσοστό του ΑΕΠ µπορεί να εκφραστεί ως προϊόν πέντε παραγόντων22. Ο
πίνακας 2.19 συνοψίζει τις εισφορές των πέντε αυτών παραγόντων σχετικά µε τις µεταβολές στην
αναλογία συντάξεων προς το ΑΕΠ για διαφορετικές χρονικές περιόδους.

22

Η ανάλυση αυτή βασίζεται στο ακόλουθο πλαίσιο ανάλυσης: Συντάξεις -προς το ΑΕΠ =

(δείκτης εξάρτησης) x (∆είκτης κάλυψης) / (ποσοστό απασχόλησης) x (ποσοστό αναπλήρωσης). Για
περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. «Η δηµογραφική γήρανση 2009 Έκθεση" (Ευρωπαϊκή Ένωση).
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Πίνακας 2.19 Παράγοντες που συµβάλλουν σε αλλαγές στην αναλογία συντάξεων προς το ΑΕΠ,
2007-2060 (ποσοστό του ΑΕΠ)
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

2007-2020

2020-2030

2030-2040

2040-2050

2050-2060

2007-2060

0,1

0,2

0,9

1,3

0,5

3,0

Ποσοστό εξάρτησης

2,1

1,3

1,7

2,5

1,6

9,2

∆είκτης κάλυψης

-1,2

-0,4

-0,1

-0,6

-0,8

-3,1

-0,6

0,2

0,1

0,0

-0,2

-0,5

0,0

-0,8

-0,7

-0,5

0,0

-2,0

Αναλογία συντάξεων
προς

το

ΑΕΠ

(δηµόσιες συντάξεις)

1 / Ποσοστό
απασχόλησης
Ποσοστό
αναπλήρωσης

Πηγή: ECFIN, NSSI

Σχετικά µε τους παράγοντες που καθορίζουν την µεταβολή των συντάξεων σε σχέση µε το
ΑΕΠ αξίζει να σηµειωθεί ότι:
•

Η γήρανση του πληθυσµού, όπως µετράται µε τον δείκτη εξάρτησης, είναι η κύρια αιτία της
αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών, συµβάλλοντας σε ποσοστό που αγγίζει το 9,2 τοις
εκατό. Ειδικότερα, η ταχεία αύξηση του δείκτη τη δεκαετία 2030 έως 2040 αντικατοπτρίζει
την συνταξιοδότηση της γενιάς που γεννήθηκε στη δεκαετία του 1970, όπου είχαµε µία
µεγάλη αύξηση των γεννήσεων.

•

Η µείωση του πληθυσµού που λαµβάνει συντάξεις, η οποία αντανακλάται στο ποσοστό
κάλυψης, θα συµβάλει στη µείωση του κόστους των συντάξεων λόγω της σταδιακής
µεταφορά των παροχών (π.χ. πρόωρη συνταξιοδότηση) στον δεύτερο πυλώνα και της
αύξησης της νόµιµης ηλικίας συνταξιοδότησης. Το ποσοστό απασχόλησης αναµένεται επίσης
να µειώσει ελαφρώς το κόστος των συντάξεων.
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•

Αναµένεται ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων που έχουν πρόσφατα απονεµηθεί
θα µειωθούν σταδιακά, καθώς εφαρµόζεται πλέον ο νέος τρόπος υπολογισµού των
συντάξεων που λαµβάνει υπόψιν τη συνολική περίοδο ασφάλισης µε σκοπό να υπολογισθεί ο
ατοµικός συντελεστής.

•

Η µείωση των ποσοστών αναπλήρωσης µετά το 2020 αποδίδεται στο γεγονός ότι γενιές που
γεννήθηκαν µετά το 1960 (οι οποίοι καταβάλλουν µέρος των εισφορών τους στον δεύτερο
πυλώνα) θα λάβουν αναλογικά µειωµένες συντάξεις από τον πρώτο πυλώνα.

Αν και δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα 2.20, αναµένεται ότι ο αριθµός των συνταξιούχων που
λαµβάνουν συντάξεις από το δεύτερο πυλώνα θα αρχίσουν να αυξάνονται το 2020. Επίσης οι
ασφαλισµένοι που καταβάλλουν εισφορές για µεγαλύτερες περιόδους, θα λαµβάνουν και υψηλότερες
συντάξεις.
Πίνακας 2.20 Προβλέψεις για συνταξιούχους και συνεργάτες, 2000-2060
ΈΤΟΣ

2000

2007

2020

2030

2040

2050

2060

Αριθµός συνταξιούχων (1)

2.375

2.234

2.160

2.205

2.346

2.412

2.271

Πληθυσµός

1.331

1.325

1.462

1.572

1.690

1.852

1.876

178%

169%

148%

140%

139%

130%

121%

2.304

2.864

2.837

2.622

2.389

2.121

1.857

3.272

3.307

3.148

2.848

2.513

2.160

1.949

70%

87%

90%

92%

95%

98%

95%

97%

128%

131%

119%

102%

88%

82%

ηλικίας

65

ετών και άνω (2)
Λόγος (1)/(2)
Αριθµός

ατόµων

που

καταβάλλουν εισφορές (3)
Αριθµός εργαζοµένων (4)
Λόγος (3)/(4)
Λόγος (3) / (1) (ποσοστό
εξάρτησης)

Πηγή: ECFIN, NSSI

Στον Πίνακα 2.20 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της δηµογραφικής πρόβλεψης του έτους
2021.
52

Βραχυπρόθεσµα ή και µεσοπρόθεσµα, ο αριθµός των ατόµων που λαµβάνουν συντάξεις από
τον πρώτο πυλώνα θα µειωθεί σε 2.160.000 το έτος 2021, κυρίως λόγω των αυστηρότερων κανόνων
που διέπουν την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία. ∆εδοµένου ότι όσοι γεννήθηκαν µετά το 1962 πλησιάζουν το όριο συνταξιοδότησης, ο
αριθµός των συνταξιούχων αναµένεται να αυξηθεί εκ νέου και στη συνέχεια να φθάσει το 2.412.000
το έτος 2050.
Ο αριθµός των ασφαλισµένων στο συνταξιοδοτικό σύστηµα αναµένεται να αυξηθεί ελαφρώς
σε 2.977.000 το 2011 και εν συνεχεία να µειωθεί εκ νέου. Αυτό οφείλεται στη µετανάστευση και τη
µείωση του ενεργού πληθυσµού, παρά το γεγονός ότι η αναλογία των ασφαλισµένων προς τον
απασχολούµενο πληθυσµό συνεχίζει να αυξάνεται καθ 'όλη την διάρκεια εφαρµογής του
προγράµµατος.
Ως εκ τούτου, το ποσοστό εξάρτησης από το σύστηµα, που ορίζεται ως ο λόγος του αριθµού
των συνταξιούχων προς τον αριθµό των ασφαλισµένων, αναµένεται να αυξηθεί σε 131 τοις εκατό
µέχρι το 2020 και στη συνέχεια να µειωθεί σταδιακά στο 82 τοις εκατό έως το 2060.
Όπως φαίνεται στον πίνακα 2.23, τα περιουσιακά στοιχεία του δεύτερου πυλώνα του Γενικού
Ταµείου Συντάξεων αναµένεται ότι θα αυξάνονται σταθερά από το 2,2 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2007
σε 14,2 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2020. Στη συνέχεια προβλέπεται να φθάσουν σχεδόν το 70 τοις εκατό
του ΑΕΠ µέχρι το 2060.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ∆ηµογραφικό Αποθεµατικό Ταµείο δεν περιλαµβάνεται σε
αυτές τις προβλέψεις.
Πίνακας 2.21 Προβλέψεις για τα περιουσιακά στοιχεία των συνταξιοδοτικών ταµείων, 20002060 (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
ΈΤΟΣ

2000 2007 2020 2030 2040 2050 2060

∆ηµόσιες συντάξεις
Ιδιωτικές

συντάξεις

(Καθολικό

Ταµείο

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

14,2

26,0

37,2

51,4

69,9

0,0

2,2

14,2

26,0

37,2

51,4

69,9

Συντάξεων)
Σύνολο
Πηγή: NSSI
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2.5 Ο κοινωνικός διάλογος και το ασφαλιστικό σύστηµα
Στη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος του 1999, η βουλγαρική κυβέρνηση
κατέβαλε προσπάθειες για την επίτευξη συναίνεσης µε τους κοινωνικούς εταίρους. Μέσα από
διαπραγµατεύσεις, παραχωρήσεις έγιναν σχετικά µε θέµατα όπως το µερίδιο των εισφορών
εργαζοµένων και εργοδοτών, το χρονοδιάγραµµα για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, και
τη συνέχιση της πρόωρης συνταξιοδότησης για εργαζόµενους σε επικίνδυνες ή επίπονες σωµατικές
εργασίες. Επιπλέον, τα συνδικάτα και οι εργοδοτικές οργανώσεις είχαν τη δυνατότητα να
δηµιουργήσουν τα δικά τους Επαγγελµατικά Ταµεία Συντάξεων.
Το Εθνικό Συµβούλιο Τριµερούς Συνεργασίας (NCTC), ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί
συµβουλευτικά σε θέµατα νοµοθεσίας που σχετίζονται µε την κοινωνική ασφάλιση. Το Συµβούλιο
είναι ένα τριµερές όργανο που αποτελείται από 14 µέλη που εκπροσωπούν την κυβέρνηση, τα
συνδικάτα και τις εργοδοτικές οργανώσεις.
Το 2009 η στρατηγική µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος συζητήθηκε ευρέως
στο Εθνικό Συµβούλιο Τριµερούς Συνεργασίας. Τα θέµατα που απασχόλησαν περισσότερο το
Συµβούλιο ήταν η πρόωρη συνταξιοδότηση, ο αριθµός των ετών ασφάλισης που απαιτούνται για
πλήρη σύνταξη, και το χρονοδιάγραµµα για την περαιτέρω αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης για
τις διάφορες κατηγορίες των εργαζοµένων. Το µόνο µέτρο που είχε συµφωνηθεί εκ των προτέρων
ήταν η αύξηση του ποσοστού εισφοράς κατά 1,8 τοις εκατό. Μετά από διαπραγµατεύσεις, η
κυβέρνηση έλαβε τελικά την υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων και η συµφωνία υπεγράφη το
Νοέµβριο του 2010 (βλέπε παράγραφο 2.6.2).
Σύµφωνα µε µια έρευνα σχετικά µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Κώδικα Κοινωνικής
Ασφάλισης που διεξήχθη από την Βουλγαρική Στατιστική Υπηρεσία (NPOC) τον Ιούλιο του 2009,
το 26 τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν µπορούσαν να συµπληρώσουν τα απαιτούµενα
έτη ασφάλισης για σύνταξη γήρατος, και το 41 τοις εκατό απάντησε ότι δεν ήταν σίγουροι αν θα τα
καταφέρουν. Μόνο το 33 τοις εκατό των ερωτηθέντων απάντησαν θετικά όσον αφορά το κατά πόσον
θα συµπλήρωναν την απαιτούµενη ηλικία συνταξιοδότησης. Όσοι απάντησαν θετικά ήταν κυρίως
άντρες µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο και υψηλά εισοδήµατα, ενώ ανήκαν στην ηλικιακή οµάδα των
40 έως 60 ετών.
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Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση, µόνο το 6 τοις εκατό των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν
θα συνταξιοδοτηθούν ακόµη αν και είχαν καλύψει όλες τις προϋποθέσεις. Τα δύο τρίτα των
ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα ήθελαν να συνταξιοδοτηθούν µόλις καλύψουν τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις για σύνταξη γήρατος. Ωστόσο, προκειµένου να έχουν ένα υψηλότερο ποσό σύνταξης,
πολλοί από τους ερωτηθέντες (κυρίως τα άτοµα µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο και υψηλά εισοδήµατα
που ζουν σε αστικές περιοχές) δήλωσαν ότι επιθυµούν να παραµείνουν στην εργασία και µετά την
ηλικία συνταξιοδότησης.

2.6 Συµπεράσµατα

2.6.1 Ο αντίκτυπος της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στο συνταξιοδοτικό
σύστηµα

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει σε δραµατική µείωση του ΑΕΠ της
Βουλγαρίας. Υπήρχε µία µείωση της τάξης του 5 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2009 σε σύγκριση µε µια
αύξηση 6 τοις εκατό το 2008, και µόνο ένα 0,2 τοις εκατό αύξηση το 2010. Η επιβράδυνση της
οικονοµικής ανάπτυξης και το αυξανόµενο έλλειµµα του δηµοσίου αναµένεται να επηρεάσουν
αρνητικά τη βιωσιµότητα του δηµόσιου συνταξιοδοτικού συστήµατος. Τα έσοδα του συστήµατος της
κοινωνικής ασφάλισης µειώθηκαν απότοµα κατά τη διάρκεια της κρίσης, αντανακλώντας την
µείωση του εισοδήµατος, τη µείωση του αριθµού των ασφαλισµένων και την αύξηση της ανεργίας.
Παράλληλα, οι σηµαντικές περικοπές των συντελεστών κοινωνικών εισφορών και οι αυξήσεις
ορισµένων παροχών συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στην ανισορροπία του συνταξιοδοτικού
συστήµατος, το οποίο προς στιγµήν υποστηρίζεται από τις κρατικές πιστώσεις και τις επιδοτήσεις
που προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Με ένα εξασφαλισµένο εισόδηµα από τις δηµόσιες συντάξεις, οι σηµερινοί συνταξιούχοι
αποτελούν ένα καλά προστατευµένο τµήµα του πληθυσµού. Παρά τα οικονοµικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει το δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα τα τελευταία χρόνια, οι συντάξεις έχουν
διατηρηθεί στα επίπεδα του 2009 και δεν έχουν µειωθεί, όπως και σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ.
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Ωστόσο, οι µελλοντικοί συνταξιούχοι εκτιµάται ότι θα πληγούν από την ανεργία, τις µικρότερες
εισφορές και τις χαµηλότερες αποδόσεις στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Η κρίση έχει επηρεάσει
τον ενεργό πληθυσµό, ιδίως των νεότερων γενεών, και κατά συνέπεια και τα συνταξιοδοτικά του
δικαιώµατα.
Η οικονοµική κρίση µείωσε την περιουσία των ταµείων επικουρικών συντάξεων και ως εκ
τούτου και αυτά πλέον εκτίθενται στις ασταθείς συνθήκες της αγοράς. Σύµφωνα µε την Επιτροπή
Εποπτείας του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα, η µέση απόδοση το 2008 ήταν -20,15 τοις εκατό για το
Γενικό Ταµείο Συντάξεων, -23,13 τοις εκατό για το Επαγγελµατικό Ταµείο Συντάξεων, και -24,71
τοις εκατό για τα προαιρετικής ασφάλισης συνταξιοδοτικά ταµεία. Το 2009, η κατάσταση
βελτιώθηκε και ο µέσος συντελεστής απόδοσης σε σύγκριση µε τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία
όλων των τύπων συντάξεων ήταν θετικός. Η µέση απόδοση για την περίοδο 2005-2009 ήταν
ελαφρώς µεγαλύτερη από το 3 τοις εκατό ετησίως.
Τέλος, η εµπιστοσύνη του κοινού και το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε χρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα έχει µειωθεί ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Το 2009 ο αριθµός
των ατόµων που χρηµατοδότησαν οικειοθελώς τα ταµεία µειώθηκε κατά 1 τοις εκατό σε σχέση µε
τον αντίστοιχο αριθµό το έτος 2008, σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό έλεγχο της Επιτροπής.

2.6.2 Οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιµετωπίζει το συνταξιοδοτικό σύστηµα

Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα το σύστηµα συντάξεων αντανακλούν εν µέρει τις
επιπτώσεις από τις σωρευτικές περικοπές στο ποσοστό εισφοράς που καταβάλλει το κράτος, από 32
τοις εκατό σε 16 τοις εκατό από το 2000, και την αύξηση των εισφορών στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά
ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης. Τα πρόσφατα µέτρα που ελήφθησαν αύξησαν επίσης τις
συνταξιοδοτικές δαπάνες.
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Γράφηµα 2.1 ∆οµή του βουλγαρικού πληθυσµού τα έτη 2000, 2020 και 2050

Πηγή: NSSI.
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Οι κύριες προκλήσεις που αντιµετωπίζει το συνταξιοδοτικό σύστηµα µπορούν να
συνοψιστούν ως
•

Το τρέχον έλλειµµα του δηµόσιου συνταξιοδοτικού συστήµατος είναι υψηλό, αλλά βιώσιµο.
Η χρηµατοπιστωτική αστάθεια προκλήθηκε εν µέρει από τα προαναφερθέντα µέτρα που
προέβλεπαν αύξηση των παροχών και ταυτόχρονη µείωση των εισφορών τα τελευταία
χρόνια. Τα έσοδα από τις εισφορές δεν είναι αρκετά για να καλυφθεί ούτε το ήµισυ των
συνταξιοδοτικών δαπανών, και το τεράστιο έλλειµµα που προκύπτει, καλύπτεται από τον
κρατικό προϋπολογισµό.

•

Το συνταξιοδοτικό σύστηµα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Εκτός από την κάλυψη του ελλείµµατος, το κράτος ενεργεί ως ο «τρίτος ασφαλιστής» µε την
καταβολή εισφορών ίση µε το 12 τοις εκατό του προσωπικού ασφαλιστέου εισοδήµατος από
το 2009. Το 2010, το συνολικό ποσό της µεταφοράς του κρατικού προϋπολογισµού ήταν 4,8
δισεκατοµµύρια Λέβα, περιλαµβάνοντας: (1) µεταφορές για µη ανταποδοτικές συντάξεις και
λοιπές επικουρικές παροχές (0,3 δισεκατοµµύρια Λέβα) (2) µεταφορές 12 τοις εκατό του
προσωπικού εισοδήµατος ασφάλισης (2,3 δισεκατοµµύρια Λέβα ), και (3) µεταφορές για την
κάλυψη του ελλείµµατος (2,2 δισεκατοµµύρια Λέβα). Από την άλλη πλευρά, οι συνολικές
δαπάνες το 2010 ήταν 8,2 δισεκατοµµύρια Λέβα, εκ των οποίων οι δαπάνες για συντάξεις
ανήλθαν σε 7 δισεκατοµµύρια Λέβα. Έτσι, το συνολικό ποσό των µεταφορών από τα ποσά
του κρατικού προϋπολογισµού κάλυψε το 69 τοις εκατό των συνταξιοδοτικών δαπανών.

•

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση οδήγησε σε µείωση της βάσης υπολογισµού της ασφάλισης
(που είναι ο αριθµός των ασφαλισµένων και τα έσοδα από την ασφάλιση), και κατά συνέπεια
και σε µείωση των εσόδων.

•

Η Βουλγαρία είναι µία από τις οικονοµίες που παρουσιάζουν την ταχύτερη γήρανση στην ΕΕ,
λόγω στη µείωση του αριθµού των γεννήσεων και την αύξηση του προσδόκιµου ζωής. Ως εκ
τούτου, ο αριθµός των συνταξιούχων λόγω γήρατος αναµένεται να αυξηθεί ραγδαία τις
επόµενες δεκαετίες, αντανακλώντας την αναµενόµενη αύξηση του ποσοστού των
ηλικιωµένων ατόµων του πληθυσµού (ποσοστό που αναµένεται να διπλασιαστεί) καθώς και
δραστική µείωση του εργατικού δυναµικού. Οι τάσεις αυτές µπορούν να επηρεάσουν
αρνητικά την οικονοµική βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος.
58

•

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση έχει δηµιουργήσει ένα Γνωµοδοτικό Συµβούλιο µε
σκοπό την αναµόρφωση των συντάξεων. Το συµβούλιο αυτό απαρτίζεται από µικρό αριθµό
εµπειρογνωµόνων και µελετά τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις του συνταξιοδοτικού
συστήµατος που θα εφαρµοστούν το 2012 ή αργότερα. Το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο κατέθεσε
τέσσερις προτάσεις για την αποκατάσταση της οικονοµικής ισορροπίας του συνταξιοδοτικού
ταµείου του κράτους.

•

Στην πρώτη πρόταση, η περίοδος ασφάλισης που απαιτείται για να δικαιωθεί κάποιος
σύνταξη γήρατος, θα πρέπει να επεκταθεί κατά 3 έτη, ενώ καµία αλλαγή δεν προβλέπεται να
επέλθει στην ηλικία συνταξιοδότησης λόγω συµπλήρωσης των απαιτούµενων ετών
ασφάλισης. Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή, ένας εργαζόµενος για να δικαιούται /
κατοχυρώσει δικαίωµα συντάξεως θα πρέπει να έχει 40 έτη ασφάλισης (αντί για 37) αν είναι
άντρας και 37 έτη αν είναι γυναίκα (αντί για 34).

•

Στην δεύτερη πρόταση, η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες (που σήµερα
είναι τα 60 έτη) θα πρέπει να αυξηθεί κατά τέσσερις µήνες ανά έτος, αρχής γενοµένης από το
2012 µέχρι τη συµπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών (63 έτη). Η κανονική
ηλικία συνταξιοδότησης των δύο φύλων στη συνέχεια θα αυξηθεί σε 65 έτη µέχρι το 2018.

•

Στην τρίτη πρόταση, άνδρες και γυναίκες θα έχουν το δικαίωµα συνταξιοδότησης σε ηλικία
65 ετών µε τη συµπλήρωση δεκαπενταετούς ανταποδοτικής περιόδου ασφάλισης. Στην
πρόταση αυτή καθορίζονται επίσης και οι µεταβατικές διατάξεις για την πρόωρη
συνταξιοδότηση.

•

Στην τέταρτη πρόταση, η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες (που σήµερα
είναι τα 60 έτη) θα πρέπει να εξισωθεί µε αυτή των ανδρών (63 έτη). Η επιλογή αυτή
περιλαµβάνει διάφορα µέτρα περιορισµού του κόστους µέσω της τροποποίησης των
υφιστάµενων διατάξεων.
Μετά τις συζητήσεις στο Εθνικό Συµβούλιο Τριµερούς Συνεργασίας, συµφωνήθηκε ότι

πρέπει να εφαρµοστούν τα ακόλουθα µεταρρυθµιστικά µέτρα ως εξής:
1) Την 1η Ιανουαρίου 2011, το ποσοστό συµβολής αυξήθηκε κατά 1,8 τοις εκατό. Ως εκ τούτου, η
συνολική συνεισφορά ως ποσοστό επί της δαπάνης συντάξεων έχει αυξηθεί από 16 τοις εκατό σε
17,8 τοις εκατό. (Η συνεισφορά του κράτους είναι 12 τοις εκατό και συνεχίζει να καταβάλλεται.)
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2) Από την 1η Ιανουαρίου 2011, θεσπίστηκε επίσης µία αύξηση των ποινών που επιβάλλονται
στους εργοδότες και εργαζοµένους που εισφοροδιαφεύγουν, µε σκοπό την αύξηση των
εισπραχθέντων εισφορών.
3) Οι συντάξεις που αφορούν πρόωρη συνταξιοδότηση για τους εργαζόµενους της πρώτης και
δεύτερης κατηγορίας εργαζοµένων θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται από το Ταµείο
Συντάξεων µέχρι το τέλος του 2014. Τα επιµέρους υπόλοιπα των λογαριασµών ασφάλισης των
πρόωρα συνταξιοδοτούµενων εργαζοµένων θα µεταφερθούν από το Επαγγελµατικό Ταµείο στο
κρατικό συνταξιοδοτικό ταµείο. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι συντάξεις πρόωρης
συνταξιοδότησης για τους εργαζοµένους αυτούς θα καταβάλλονται από το Επαγγελµατικό
Ταµείο Συντάξεων.
4) Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η περίοδος ασφάλισης που απαιτείται για τη χορήγηση σύνταξης
(σήµερα τα 37 έτη για τους άνδρες και 34 έτη για τις γυναίκες) παρατείνεται κατά τέσσερις µήνες
κάθε έτος µέχρι να φθάσει τα 40 έτη για τους άνδρες και 37 έτη για τις γυναίκες το έτος 2020.
Στα άτοµα που δεν έχουν επαρκείς περιόδους ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς
περιόδου ασφάλισης µέγιστης διάρκειας πέντε ετών.
5) Από την 1η Ιανουαρίου 202123, η ηλικία συνταξιοδότησης (σήµερα 63 χρόνια για τους άνδρες
και 60 έτη για τις γυναίκες) θα αυξηθεί κατά έξι µήνες ανά έτος µέχρι να φθάσει τα 65 έτη για
τους άνδρες και 63 έτη για τις γυναίκες. Η διαφορά στην ηλικία συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών
και γυναικών, συνεπώς, θα περιοριστεί στα δύο έτη.
6) Οι εργοδοτικές εισφορές για την εγγύηση των απαιτήσεων των εργαζοµένων και των εργοδοτών
(το ποσοστό συµµετοχής των οποίων είναι σήµερα 0,1 τοις εκατό) αναστέλλεται για τα έτη 2011
έως 2013.
7) Από την 1η Ιανουαρίου 2017, το ποσοστό προσαύξησης που εφαρµόζεται στον υπολογισµό των
συντάξεων θα αυξηθεί από 1,1 τοις εκατό σε 1,2 τοις εκατό ανά έτος ασφάλισης.

23

Τον ∆εκέµβριο του 2011, η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης

το 2012.
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8) Από την 1η Ιανουαρίου 2017, το ποσοστό εισφοράς για το Γενικό Ταµείο Συντάξεων θα πρέπει
να αυξηθεί από το 5 τοις εκατό στο 7 τοις εκατό.
9) Από την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν πρέπει να υπάρχει ανώτατο όριο για τις νέες κρατικές
συντάξεις. Μετά από το τέλος του 2013 η τρέχουσα σύνταξη µε ανώτατο όριο τα 700 Λέβα, θα
πρέπει να αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την αύξηση των ανώτατων ασφαλιστέων αποδοχών.
10) Από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι εργοδότες θα πληρώνουν µόνο την πρώτη ηµέρα των παροχών
ασθενείας. Τα οφέλη θα είναι 100 τοις εκατό των µισθών των εργαζοµένων.24
11) Η τιµαριθµική αναπροσαρµογή των συντάξεων έχει παγώσει µέχρι και το τέλος του 2012.
12) Από την 1η Σεπτεµβρίου 2011, το ποσό των συντάξεων που καταβλήθηκαν σε επιζώντες
συζύγους θανόντων ασφαλισµένων αυξήθηκε από 20 τοις εκατό σε 26,5 τοις εκατό της σύνταξης
του θανόντος συζύγου.

Όλα τα µέτρα αυτά στοχεύουν στην εξάλειψη του ελλείµµατος του συνταξιοδοτικού συστήµατος,
την εξασφάλιση της µεσοπρόθεσµης οικονοµικής σταθερότητας του βουλγαρικού συνταξιοδοτικού
συστήµατος, και την βελτίωση της επάρκειας των παροχών υπό το πρίσµα της αύξησης του µέσου
όρου ηλικίας. Το NSSI εκτιµά ότι εάν τα παραπάνω µέτρα εφαρµοστούν και το κράτος
εξακολουθήσει να συνεισφέρει σε ποσοστό 12 τοις εκατό, το κρατικό συνταξιοδοτικό ταµείο θα
βελτιώσει την οικονοµική του ισορροπία και προοπτική το έτος 2035.

24

Ως προσωρινό µέτρο κατά την περίοδο της κρίσης, οι εργοδότες έχουν την ευθύνη των

παροχών που αφορούν τις τρεις πρώτες ηµέρες ασθενείας. Οι παροχές αυτές αποτελούν το 70% του
µισθού του εργαζοµένου.
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3. Ρουµανία
3.1 Επισκόπηση

3.1.1 Γενικές Πληροφορίες για τη Ρουµανία

Η Ρουµανία µε πρωτεύουσα το Βουκουρέστι, βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της
Βαλκανικής χερσονήσου και ανήκει στις παραδουνάβιες χώρες. Συνορεύει

βόρεια µε

την Ουγγαρία και την Ουκρανία, νότια µε τη Βουλγαρία, δυτικά µε την Ουγγαρία και τη Σερβία και
ανατολικά µε τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ενώ νοτιοανατολικά βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο.
Με έδαφος 238.391 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, είναι η 9η µεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης. Ο
πληθυσµός της χώρας, βάσει της απογραφής του 2011, ανέρχεται σε 19.6 εκατοµµύρια
Η µεγαλύτερη εθνότητα στην χώρα είναι οι Ρουµάνοι, οι οποίοι αποτελούν και το 89.5 % του
πληθυσµού. Οι κυριότερες µειονότητες είναι οι Ούγγροι σε ποσοστό 6,6%, και οι Τσιγγάνοι
(Ροµά) σε ποσοστό 2,5%. Όσον αφορά τη θρησκεία, η ορθόδοξη Ρουµανική Εκκλησία συγκεντρώνει
το 86,8% του πληθυσµού, ενώ οι προτεστάντες είναι 7,5% και οι καθολικοί 4,7%. Σύµφωνα µε το
Σύνταγµα του 1991, ο

αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος

της ∆ηµοκρατίας, ενώ

η

κυβέρνηση είναι υπό την ευθύνη του πρωθυπουργού. Επιπροσθέτως, η Ρουµανία εντάχθηκε στο
ΝΑΤΟ το έτος 2004, ενώ το 2007 εντάχθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η οικονοµία της Ρουµανίας βασίζεται κυρίως στη βιοµηχανία και στην αγροτική παραγωγή
και το νόµισµα της χώρας είναι το Λέι. Τέλος, σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, το 2011 το
ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδηµα ήταν 9789 δολάρια ΗΠΑ.
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3.1.2 Ανάπτυξη την δεκαετία του 1990

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ρουµανίας διεπόταν από
τη νοµοθεσία που είχε θεσπιστεί ήδη από το 1977 (Νόµος 3/1977). Ήταν ένα σύστηµα
προκαθορισµένων παροχών, η διαχείριση του οποίου ήταν αποκλειστική ευθύνη του κράτους και
χρηµατοδοτούνταν και από τον κρατικό προϋπολογισµό. Στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος, οι
συντάξεις υπολογίζονταν µε βάση το µέσο όρο του µισθού των καλύτερων πέντε ετών από τα δέκα
έτη που προηγήθηκαν της συνταξιοδότησης. Ωστόσο, λόγω των ελεγχόµενων τιµών της οικονοµίας
(συµπεριλαµβανοµένων και των µισθών), τα ποσά που προέκυπταν ως συντάξεις ήταν, εξ ορισµού,
σταθερά. Αν και η νοµοθεσία δεν προέβλεπε κανένα προνόµιο για ειδικές οµάδες εργαζοµένων (π.χ.
υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι ή στρατιωτικό προσωπικό), οι µισθοί ασφάλισής τους ήταν πολύ
υψηλότεροι από το µέσο µισθό και κατά συνέπεια και οι εισφορές που κατέβαλαν ήταν πολύ
υψηλότερες από τις µέσες τιµές των εισφορών της εποχής.
Το σύστηµα αυτό χρηµατοδοτούνταν κυρίως από εισφορές που υπολογίζονταν ως ποσοστό
επί των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζοµένων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το
σύστηµα παρουσίαζε πλεόνασµα, χάρη στον ευνοϊκό λόγο των εισφορών προς τις παροχές. Ωστόσο,
οι αριθµοί αυτοί αφορούν το ξεχωριστό σύστηµα που κάλυπτε τα µέλη των συνεταιρισµών
προϊόντων γεωργικής παραγωγής (η ρουµανική έκδοση του "αγροκτήµατα kolkhoz”), το οποίο είχε
ολοκληρωτικά καταρρεύσει από το 1990. Ως αποτέλεσµα αυτών, το συνταξιοδοτικό σύστηµα των
γεωργικών συνεταιρισµών πτώχευσε και προκάλεσε έλλειµµα στο σύνολο του συνταξιοδοτικού
συστήµατος, αν και το πρόβληµα δεν έγινε ποτέ ευρέως γνωστό.
Η διαδικασία της οικονοµικής µετάβασης στη Ρουµανία, που άρχισε το 1990 και διήρκεσε
µέχρι το 2005 επηρέασε σε µεγάλο βαθµό το συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας. Ο υψηλός
πληθωρισµός της δεκαετίας του 1990 κατάργησε κάθε συσχέτιση που υπήρχε κατά το παρελθόν
µεταξύ των συντάξεων και των µισθών, και είχε ως αποτέλεσµα µια ακόµη πιο επίπεδη κατανοµή
των συντάξεων. Η Ρουµανία κατάφερε να αποφύγει καταστάσεις στάσης πληρωµών συντάξεων.
Ωστόσο, όταν ξεκίνησε η αναδιάρθρωση των βιοµηχανιών, η κυβέρνηση ενθάρρυνε τους
εργαζόµενους να συνταξιοδοτούνται πρόωρα και συγκεκριµένα στα 60 έτη για τους άνδρες και 55
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έτη για τις γυναίκες, ενώ οι συνήθεις νόµιµες ηλικίες ήταν 62 έτη για τους άνδρες και 57 χρόνια για
τις γυναίκες.
Η κυβέρνηση επέτρεψε επίσης στην πρόωρη συνταξιοδότηση των εργαζοµένων που είχαν
εργαστεί κάτω από δύσκολες ή πολύ επίπονες συνθήκες εργασίας (για τους οποίους τα όρια
συνταξιοδότησης είναι χαµηλότερα) και χορήγησε γενναιόδωρες συντάξεις αναπηρίας. Ως
αποτέλεσµα αυτών, η εκτιµώµενη µέση πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης µειώθηκε σε λιγότερο
από 55 χρόνια. Τα µέτρα αυτά προκάλεσαν επιδείνωση της ανισορροπίας µεταξύ των εισφορών και
των παροχών, αφήνοντας το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα σε µια ελλειµµατική κατάσταση. Το
έλλειµµα του κρατικού συστήµατος συντάξεων επιδεινώθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι το
κράτος αναγκάστηκε να αναλάβει την ευθύνη σύνταξης του ήδη πτωχευµένου συνταξιοδοτικού
συστήµατος των πρώην γεωργικών συνεταιρισµών.

3.1.3 Η πρώτη φάση της µεταρρύθµισης (2000-2004)

Ο ∆ηµόσιος Νόµος περί Συντάξεων (Public Pension Act) 19/2000 είχε αποτελέσει
αντικείµενο της κοινοβουλευτικής συζήτησης από το 1998, αλλά εκδόθηκε το 2000 και τέθηκε σε
ισχύ την 1η Απριλίου 2001. Ο νόµος αυτός θέσπισε κανόνες για την µεταρρύθµιση του δηµόσιου
συνταξιοδοτικού συστήµατος, αλλά ταυτοχρόνως άνοιξε και το δρόµο για την τελική εισαγωγή των
ιδιωτικών συνταξιοδοτικών πυλώνων το 2007.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του εν λόγω νόµου συνοψίζονται ακολούθως:
•

Ο υπολογισµός της σύνταξης βασίζεται στα σηµεία συνταξιοδότησης κάθε ατόµου,
λαµβάνοντας υπόψη τις εισφορές που κατέβαλε κατά τη διάρκεια ολόκληρου του εργασιακού
του βίου.

•

Το σηµείο συνταξιοδότησης καθιερώθηκε ως η βασική µονάδα για τον υπολογισµό των
συντάξεων. Η τιµή του ορίστηκε αρχικά σε σχέση µε τον εθνικό µέσο µισθό.
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•

Οι προβλεπόµενες ηλικίες συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες αποφασίστηκε σταδιακά
να αυξηθούν στα 65 έτη για τους άνδρες και τα 60 έτη για τις γυναίκες µέχρι το 2015.

•

Με βάση την αρχή των “ίσων συντάξεων για ίσες εισφορές”, ο νόµος προβλέπει τον
επανυπολογισµό όλων των συντάξεων που χορηγήθηκαν πριν την 1η Απριλίου του 2001,
σύµφωνα µε το νέο νόµο.

•

Αρχικά, τέθηκε ένα ανώτατο όριο ως βάση για τον υπολογισµό των εισφορών , το οποίο ήταν
ίσο µε το τριπλάσιο του εθνικού µέσου ακαθάριστου µισθού. Ωστόσο, αυτό το ανώτατο όριο
εξαλείφθηκε βαθµιαία τα επόµενα έτη.

Το Εθνικό Σώµα Συντάξεων και Άλλων ∆ικαιωµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης (Casa de Pensii
NaŃională si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, CNPAS)25ιδρύθηκε το 1999 ως µια αυτόνοµη
διοικητική υπηρεσία των γραφείων συντάξεων, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας,
Οικογένειας και Κοινωνικής Προστασίας.
Σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), η οποία
τέθηκε σε ισχύ από το 2001 έως το 2005, η κυβέρνηση ανέβαλε την εφαρµογή του νέου τρόπου
υπολογισµού των συντάξεων και την εισαγωγή του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού πυλώνα. Ο
επανυπολογισµός των συντάξεων αναβλήθηκε γιατί θεωρήθηκε ότι ενδεχοµένως να διατάρασσε την
ισορροπία του κρατικού προϋπολογισµού και έτσι το ρυθµό του πληθωρισµού, σύµφωνα µε την
µακροοικονοµική προσέγγιση. Η εισαγωγή του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού πυλώνα επίσης
αναβλήθηκε, καθώς η αγορά κεφαλαίων στη Ρουµανία θεωρήθηκε ότι δεν ήταν επαρκώς
ανεπτυγµένη και έτοιµη να δεχθεί ένα τέτοιο σύστηµα. Ωστόσο, παρά τους αυστηρούς όρους που
επιβλήθηκαν στο φορολογικό σύστηµα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η κυβέρνηση εισήγαγε

25

Πρόσφατα, ο θεσµός αυτός έχει µετονοµαστεί σε Εθνικό Σώµα για τις δηµόσιες συντάξεις

(Casa de Pensii NaŃională Publice, CNPP). Βλ. Νόµος 263/2010.
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ξεχωριστό ειδικό συνταξιοδοτικό σύστηµα για όσους υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάµεις (στρατό,
χωροφυλακή, πυροσβέστες και αστυνοµία26), για τους δικαστές, και για τους βουλευτές.

3.1.4 Ο νέος υπολογισµός της σύνταξης (2004-2010)

Κατά την αλλαγή της χιλιετίας, η ρουµανική οικονοµία κατέγραφε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης
για την περίοδο 2000-2008. Η είσοδος της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (µε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2007) δηµιούργησε ένα θετικό κλίµα για περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη. Υπό αυτές τις
συνθήκες, η κυβέρνηση αποφάσισε να υλοποιήσει τον επανυπολογισµό των συντάξεων αναδροµικά
από την έκδοση της σχετικής απόφασης της Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2004.
Όλες οι συντάξεις θα έπρεπε να επανυπολογιστούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοσίου Νόµου
περί Συντάξεων

27

. Οι διατάξεις αυτές θα έπρεπε να εφαρµοστούν υπό την προϋπόθεση ότι τα

επιµέρους σηµεία σύνταξης του κάθε ατόµου θα πρέπει να υπολογίζονται σύµφωνα µε τη συµβολή
τους για ολόκληρη την περίοδο συµµετοχής 28. Ο αριθµός των σηµείων σύνταξης πολλαπλασιάζεται
στη συνέχεια µε την αξία ενός σηµείου συντάξεως κατά τον χρόνο του επανυπολογισµού για τον
καθορισµό του ποσού της νέας σύνταξης. Εάν το νέο ποσό της σύνταξης είναι χαµηλότερο από την
σύνταξη που καταβάλλεται σήµερα, τότε το ποσό της σύνταξης παραµένει αµετάβλητο και δεν
εφαρµόζεται καµία τιµαριθµική αναπροσαρµογή µέχρι η νέα σύνταξη να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο.

26

Στο τέλος του 2004, οι αστυνοµικοί είχαν συµπεριληφθεί στο κρατικό συνταξιοδοτικό

σύστηµα.
27

Οι συνταξιούχοι των πρώην γεωργικών συνεταιριστικών αποκλείστηκαν, καθώς οι συντάξεις

τους δεν θεωρήθηκαν ότι βασίζονται στις εισφορές. Ωστόσο, εάν ένας συνταξιούχος κατέβαλε για
κάποια περίοδο εισφορές στο δηµόσιο ταµείο συντάξεων, αυτό το µέρος της σύνταξής του θα
επανυπολογιζόταν.
28

Τα σηµεία σύνταξης για περιόδους επίπονης εργασίας αυξάνονται κατά 25 τοις
εκατό, και κατά 50 τοις εκατό για περιόδους πολύ επίπονης εργασίας.
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Αν και ο επανυπολογισµός των συντάξεων δεν οδήγησε σε σηµαντική αύξηση των
περισσότερων συντάξεων, κατάφερε να εξαλείψει µερικές από τις αντιφάσεις που είχαν συσσωρευτεί
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Πιο συγκεκριµένα, ορισµένες από τις υψηλές συντάξεις
που είχαν δοθεί από τη νοµοθεσία στα τέλη της δεκαετίας του 1990 δεν έλαβαν περαιτέρω αυξήσεις.
Βάσει του νόµου για το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ∆ικαστών και Εισαγγελέων (Νόµος
303/2004), η κυβέρνηση καθιέρωσε ειδικά συνταξιοδοτικά συστήµατα για τους εργαζόµενους των
∆ικαστηρίων, τους δηµοσίους υπαλλήλους που εργάζονταν για το Κοινοβούλιο καθώς και άλλες
οµάδες εργαζοµένων. Τα προγράµµατα αυτά επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Ωστόσο,
από το 2010 αυτά τα ειδικά καθεστώτα ενσωµατώθηκαν στο κοινό συνταξιοδοτικό σύστηµα και οι
συντάξεις αυτές έχουν επανυπολογισθεί σύµφωνα µε τους κανόνες του δηµόσιου συνταξιοδοτικού
συστήµατος.

3.1.5

Η

παραδειγµατική

µεταρρύθµιση-

η

εισαγωγή

των

πυλώνων

συνταξιοδότησης (2007)

Μετά την πρώτη φάση της µεταρρύθµισης το 2000, η κυβέρνηση άρχισε να προετοιµάζεται
για την εισαγωγική του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήµατος το οποίο
προβλεπόταν ότι θα συµπλήρωνε το κοινό σύστηµα µέσω ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων
που βασίζονται σε ατοµικούς λογαριασµούς αποταµίευσης.
Το 2007, η κυβέρνηση εισήγαγε τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού
συστήµατος εγκρίνοντας τον Νόµο περί Υποχρεωτικών Ιδιωτικών Συντάξεων (Νόµος 411/2004) και
τον Νόµο περί Προαιρετικών Ιδιωτικών Συντάξεων (Νόµος 204/2006), και από την ίδρυση της, την
Επιτροπή Εποπτείας του Ιδιωτικού Συνταξιοδοτικού Συστήµατος (Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, CSSPP).
Η εγγραφή στο δεύτερο πυλώνα του συστήµατος ήταν υποχρεωτική για όλους τους
συµµετέχοντες κάτω των 35 ετών, προαιρετική για τα άτοµα µεταξύ 35 και 45 ετών, ενώ δεν
επιτρεπόταν για τα άτοµα ηλικίας άνω των 45 ετών. Τα εθελοντικά συνταξιοδοτικά συστήµατα είναι
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ανοικτά σε όλα τα πρόσωπα που είναι πρόθυµα να συνεισφέρουν πέραν των υποχρεωτικών
συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Τόσο οι υποχρεωτικοί όσο και οι προαιρετικοί ιδιωτικοί πυλώνες
καλύπτουν µόνο τις παροχές γήρατος, ενώ οι παροχές λόγω αναπηρίας και θανάτου καλύπτονται
αποκλειστικά από το δηµόσιο σύστηµα.
Το ιδιωτικό υποχρεωτικό συνταξιοδοτικό σύστηµα χρηµατοδοτείται από εισφορές που
προέρχονται από τις εισφορές που καταβάλλονται στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Το
ποσοστό εισφοράς στον δεύτερο πυλώνα καθορίστηκε αρχικά σε 2 τοις εκατό το 2008, αλλά
αυξάνεται κατά 0,5 ποσοστιαίες µονάδες κάθε χρόνο µέχρι τη συµπλήρωση του 6 τοις εκατό το
2016.
Εκτός από την περικοπή των ποσοστών εισφοράς, η κυβέρνηση προχώρησε επίσης και σε
δραµατική αύξηση της αξίας των σηµείων σύνταξης, την κατάργηση της ζώνης διακύµανσης και τον
καθορισµό της αξίας των εν λόγω σηµείων το 2007 σε 37,2 τοις εκατό του µέσου µισθού. Στη
συνέχεια, η αξία του σηµείου σύνταξης αυξήθηκε σε 45 τοις εκατό το 2008.

3.1.6 Ο αντίκτυπος της κρίσης - η δεύτερη φάση της παραµετρικής
µεταρρύθµισης (2009-2011)

Ενώ η παγκόσµια κρίση του 2009 είχε ήδη επηρεάσει αρνητικά την οικονοµία της Ρουµανίας,
η πρώτη κίνηση της κυβέρνησης ήταν να αυξήσει το ποσοστό εισφοράς του δηµόσιου
συνταξιοδοτικού συστήµατος προκειµένου να συγκρατηθεί το συνεχώς αυξανόµενο κυβερνητικό
έλλειµµα. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση πάγωσε το ποσοστό εισφοράς του ιδιωτικού υποχρεωτικού
συνταξιοδοτικού συστήµατος, αφήνοντάς το στο επίπεδο του 2 τοις εκατό το έτος 2008. Η
κυβέρνηση εισήγαγε επίσης µια ελάχιστη σύνταξη που χρηµατοδοτούνταν από τον κρατικό
προϋπολογισµό και ονοµάστηκε «κοινωνική παροχή γήρατος», αξίας 300 Λέι το Μάρτιο του 2009.
Επίσης, το ύψος της παροχής αυτής αυξήθηκε σε 350 Λέι το Σεπτέµβριο του 2009.
Καθώς ο προϋπολογισµός του συνταξιοδοτικού συστήµατος έγινε ελλειµµατικός και η
οικονοµία ακολούθησε παρόµοια πορεία λόγω των πρόσφατων εκδοθέντων µέτρων λιτότητας,
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υπήρξε µία αυξανόµενη πίεση προς την κυβέρνηση να συµπεριλάβει στον κρατικό προϋπολογισµό
και τις δαπάνες συνταξιοδότησης. Στο πλαίσιο της νέας συµφωνίας που συνάφθηκε µε το ∆ΝΤ το
2009, η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα νέο γύρο µεταρρυθµίσεων του συνταξιοδοτικού συστήµατος.
Μετά από µια πολύχρονη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για την σύνταξη ενός νέου
συνταξιοδοτικού νόµου, ο γνωστός και ως Ενιαίος Νόµος περί Συντάξεων (Νόµος 263/2010),
εγκρίθηκε στο τέλος του 2010. Τα βασικά στοιχεία του νόµου συνοψίζονται ως εξής:
1. Επί του παρόντος, ένα µεταβατικό µέτρο προβλέπει τη σταδιακή αύξηση της κανονικής
ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη για τους άνδρες και τα 60 έτη για τις γυναίκες µέχρι το
2014. (Τον Ιανουάριο του 2011, η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης ήταν τα 64 έτη για τους
άνδρες και 59 έτη για τις γυναίκες). Ο νέος νόµος προτείνει επίσης να συνεχιστεί η σταδιακή
αύξηση της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες και να φτάσει τα 63 χρόνια
το έτος 2030. Ταυτόχρονα, οι απαιτούµενες περίοδοι για την πλήρη σύνταξη και για την
ελάχιστη σύνταξη προβλέπεται να αυξηθούν αναλόγως.
2. Η µέθοδος τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των συντάξεων θα πρέπει να αλλάξει. Πρώτον, η
τιµαριθµική αναπροσαρµογή των συντάξεων δεν πραγµατοποιήθηκε το έτος 2011. Από το
2012 έως το 2020, οι συντάξεις θα αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το 100 τοις εκατό των
αυξήσεων των τιµών συν 50 τοις εκατό της αύξησης του µέσου ακαθάριστου µισθού. Από το
2021, ο ρυθµός αύξησης επί του µέσου ακαθάριστου µισθού θα µειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες
µονάδες κάθε χρόνο (π.χ. 45 τοις εκατό το 2021, 40 τοις εκατό το 2022, 35 τοις εκατό το
2023 και ούτω καθεξής). Από το 2030 και µετά, οι συντάξεις θα αναπροσαρµόζονται µόνο σε
συνάρτηση µε τις αυξήσεις των τιµών.
3. Για την µερική πρόωρη συνταξιοδότηση, η µείωση θα αυξάνεται στο 0,75 τοις εκατό για
κάθε µήνα αναµονής και για διάστηµα έως 60 µήνες. Κατά συνέπεια, το µέγιστο ποσοστό
µείωσης που εφαρµόζεται στην πρόωρη συνταξιοδότηση των συντάξεων θα είναι 45 τοις
εκατό, σε σύγκριση µε 30 τοις εκατό που ίσχυε σύµφωνα µε την προηγούµενη νοµοθεσία.
Εάν οι εργαζόµενοι που λαµβάνουν το επίδοµα αυτό εργάζονται, η περίοδος απασχόλησης
δεν θα λαµβάνεται υπόψη στο µέλλον για τον υπολογισµό της σύνταξης.
4. ∆ιάφορα προνοµιακά συνταξιοδοτικά δικαιώµατα για ειδικές οµάδες εργαζοµένων
προβλέπεται να καταργηθούν. Αυτά περιλαµβάνουν τα ακόλουθα µέτρα:
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•

Το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους στρατιωτικούς, αστυνοµικούς, και τους
υπαλλήλους εθνικής ασφαλείας θα πρέπει να καταργηθεί και οι εν λόγω ασφαλισµένοι
να υπαχθούν στις διατάξεις του δηµοσίου συνταξιοδοτικού συστήµατος. Μετά την
ένταξη στο δηµόσιο, οι εργαζόµενοι αυτοί θα υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις µε τα
µέλη του δηµόσιου συνταξιοδοτικού συστήµατος. Ειδικότερα, η κανονική ηλικία
συνταξιοδότησης των εργαζοµένων αυτών θα αυξηθεί σταδιακά στα 60 χρόνια από το
2030.

•

Οι τρέχουσες συντάξεις που ρυθµίζονται από ειδικές διατάξεις συνταξιοδότησης θα
επανυπολογισθούν βάσει του µέσου µισθού του ατόµου σε όλη τη διάρκεια της
σταδιοδροµίας τους και οι συντάξεις πλέον θα καταβάλλονται από το δηµόσιο
συνταξιοδοτικό σύστηµα.

•

Για τους δικαστές, το προσωπικό των δικαστηρίων, τους διπλωµάτες και τα µέλη του
Κοινοβουλίου, η ηλικία συνταξιοδότησης καθορίζεται στα 64 έτη για τους άνδρες και
59 έτη για τις γυναίκες. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό στην πραγµατικότητα,
µειώνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τις συγκεκριµένες οµάδες.

5. Η συλλογή των εισφορών από τους αυτοαποσχολούµενους, τα µέλη οικογενειακών
επιχειρήσεων και τους ανεξάρτητους συνεργάτες θα βελτιωθεί.
6. Οι αιτήσεις για συντάξεις αναπηρίας θα πρέπει να ελέγχονται πιο αυστηρά, καθότι υπάρχει
πιθανότητα να βασίζονται σε ψευδείς ιατρικές βεβαιώσεις.
7. Η χρηµατοδότηση για τους φροντιστές δικαιούχων συντάξεων αναπηρίας (πρώτου βαθµού)
θα πρέπει να παρέχεται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, οι ακόλουθες αλλαγές έγιναν στο αρχικό
σχέδιο νόµου.
Πρώτον, ο Πρόεδρος της Ρουµανίας άσκησε βέτο έναντι της αρχικής πρότασης αύξησης της ηλικίας
συνταξιοδότησης των γυναικών στα 65 έτη, ζητώντας αυτή η ηλικία να µειωθεί κατά δύο έτη
(δηλαδή 63 έτη για τις γυναίκες). Το νοµοσχέδιο εστάλη εκ νέου στο γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για να εγκριθεί η εν λόγω τροποποίηση.
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∆εύτερον, η προτεινόµενη µείωση της αξίας του σηµείου σύνταξης κατά 15 τοις εκατό για όλους
τους συνταξιούχους κρίθηκε αντισυνταγµατική.
Τρίτον, το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο απέρριψε την ένταξη των δικαστών στο δηµόσιο
συνταξιοδοτικό σύστηµα. Έτσι, το ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης των δικαστών παρέµεινε και
είναι πλέον το µόνο ειδικό καθεστώς το οποίο παρέχει συντάξεις µε βάση τον τελευταίο µισθό ενός
ατόµου.

3.2 Η ασφαλιστική κάλυψη, η συµµόρφωση και η συλλογή των
εισφορών

3.2.1 Ασφαλιστική κάλυψη

Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς για τις δηµόσιες συντάξεις, όλοι οι µισθωτοί (σε
ιδιωτικές, δηµόσιες ή µικτές επιχειρήσεις) υποχρεωτικά καλύπτονται από το δηµόσιο συνταξιοδοτικό
σύστηµα. Αυτοί οι εργαζόµενοι πρέπει να καταβάλλουν εισφορές στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό
σύστηµα σε µηνιαία βάση, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύµβασής τους, το καθεστώς εργασίας
τους (καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης µε τουλάχιστον δύο ώρες την ηµέρα), ή το
αντικείµενο της εργασίας τους. Το πεδίο εφαρµογής της υποχρεωτικής κάλυψης περιλαµβάνει επίσης
τα άτοµα που εργάζονται µε συµβάσεις έργου, που εκλέγονται ως λειτουργοί, τους δικαστές, τους
εισαγγελείς και τα µέλη των συνεταιρισµών. Οι άνεργοι που λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας
καλύπτονται επίσης από το δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα29. Οι εισφορές τους καταβάλλονται
από το ταµείο ανεργίας της χώρας.

29

Στη Ρουµανία, το επίδοµα ανεργίας αναγνωρίζεται ως περίοδος ασφάλισης. Από το πρώτο

τρίµηνο του 2009, η διάρκεια του επιδόµατος ανεργίας παρατάθηκε κατά τρεις µήνες. Σήµερα η
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Επιπλέον, τα άτοµα που εργάζονται σε ατοµικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις, οι
αυτοαπασχολούµενοι (εκτός από τους αγρότες µε ιδιόκτητες εκτάσεις καλλιέργειας) και οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες (µε εξαίρεση τους δικηγόρους οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι στο δικό τους ταµείο)
υποχρεωτικά καλύπτονται από το δηµόσιο σύστηµα. Τα µέλη των αναγνωρισµένων εκκλησιών
επίσης ασφαλίζονται από το δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα, αν και µπορούν να ασφαλιστούν και
από ανεξάρτητους φορείς των εκκλησιών, οι οποίοι εποπτεύονται από τις ίδιες τις εκκλησίες.
Τον Οκτώβριο του 2010, ρυθµίστηκαν οι αστικές συµβάσεις (βραχυπρόθεσµες συµβάσεις
που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εργατικού δικαίου, αλλά στον Αστικό Κώδικα) καθώς
και άλλες συµβάσεις που ενσωµατώθηκαν επίσης στην κοινωνική ασφάλιση. Με αυτό τον τρόπο,
δίνεται η δυνατότητα σε ένα άτοµο να ασφαλιστεί ταυτοχρόνως σε περισσότερους του ενός φορείς,
καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές, µε µόνη προϋπόθεση το άθροισµα όλων των βάσεων
υπολογισµού των εισφορών να µην υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που θα προέκυπτε αν ως βάση
θεωρούνταν το τριπλάσιο του εθνικού µέσου µισθού.
Επίσης, παρέχεται και η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό
σύστηµα. Τα άτοµα που επιθυµούν να έχουν προαιρετική ασφάλιση στο δηµόσιο σύστηµα πρέπει να
δηλώνουν το εισόδηµα βάσει του οποίου θα υπολογισθεί η εισφορά.
Στη Ρουµανία υπάρχουν 5,7 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι, εκ των οποίων οι µισθωτοί είναι
περίπου 5 εκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει ότι το ήµισυ σχεδόν του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της
Ρουµανίας καλύπτεται από το δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Επί του παρόντος, η µόνη κατηγορία εργαζοµένων που δεν υπάγεται υποχρεωτικά σε κανένα
συνταξιοδοτικό σύστηµα στη Ρουµανία είναι οι γεωργοί που εργάζονται µε την οικογένειά τους στη
δική τους γη. Αυτό συµβαίνει παρά το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι αυτοί αποτελούν σχεδόν το ένα
τρίτο του απασχολούµενου πληθυσµού της Ρουµανίας (συνεχώς 9,3 εκατοµµύρια). Μέχρι σήµερα η
υπαγωγή των γεωργών σε σύστηµα συνταξιοδότησης παραµένει προαιρετική.

µέγιστη διάρκεια του επιδόµατος ανεργίας κυµαίνεται από 9 έως 15 µήνες ανάλογα µε την περίοδο
που είχε καταβάλλει εισφορές ο δικαιούχος επιδόµατος ανεργίας.
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3.2.2 Ειδικές οµάδες εργαζοµένων

Σε γενικές γραµµές, η Ρουµανία δεν παρέχει προνόµια σε κάποια ειδική οµάδα εργαζοµένων.
Για παράδειγµα, οι δηµόσιοι υπάλληλοι πάντα υπάγονταν στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα και
έτσι δεν απολαµβάνουν ειδικά προνόµια30. Ωστόσο, και µετά την εφαρµογή του νόµου περί
δηµοσίων συντάξεων (Νόµος 19/2000), διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων εξακολούθησαν να
υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα συνταξιοδότησης (όπως οι ένοπλες δυνάµεις, οι δικαστές και οι
βουλευτές).
Το 2001, ένας ειδικός νόµος για τις κρατικές συντάξεις των στρατιωτικών (Νόµος 164/2001)
τέθηκε σε εφαρµογή. Ο νόµος αυτός αφορούσε το ενεργό στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και τους
συνταξιούχους και το προσωπικό που είχε προηγουµένως υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις31. Οι
συντάξεις αυτές χρηµατοδοτούνταν από τον κρατικό προϋπολογισµό. Ο νόµος αυτός προέβλεπε
συντάξεις γήρατος, συντάξεις αναπηρίας και θανάτου. Το ποσό της στρατιωτικής σύνταξης ορίστηκε

30

Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που εργάζονταν για το Κοινοβούλιο υπάγονταν σε ειδικό καθεστώς

συνταξιοδότησης από το 2006 (Νόµος 7/2006 σχετικά µε το καταστατικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
του Κοινοβουλίου). Ωστόσο, το καθεστώς αυτό καταργήθηκε και οι υπάλληλοι αυτοί εντάχθηκαν
στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα το 2010.
31

Οι συντάξεις για τους βετεράνους πολέµου (π.χ. απόστρατοι αξιωµατικοί του στρατού που

συµµετείχαν στο Β 'Παγκόσµιο Πόλεµο και λαµβάνουν σύνταξη πολέµου), συνεχίζουν να
αµείβονται µε ένα ξεχωριστό τρόπο. Ειδικά τα συνταξιοδοτικά αυτά δικαιώµατα αναγνωρίζονται για
τους αιχµαλώτους πολέµου, τους πρώην πολιτικούς κρατουµένους του κοµµουνιστικού καθεστώτος,
αυτούς που είχαν επιστρατευτεί στον πόλεµο και εκείνους που είχαν σοβαρά τραυµατιστεί κατά τη
διάρκεια της ρουµανικής αντικοµουνιστικής επανάστασης το 1989, καθώς και στους συγγενείς
αυτών. Παρά το γεγονός ότι τα οφέλη αυτά ονοµάζονται συντάξεις, είναι στην πραγµατικότητα ένας
ειδικός τύπος κοινωνικής παροχής που χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Η τιµαριθµική αναπροσαρµογή των παροχών αυτών γίνεται κατά τη διακριτική
ευχέρεια της κυβέρνησης.
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σε 60 τοις εκατό (62 τοις εκατό για επίπονες συνθήκες εργασίας και 64 τοις εκατό για πολύ επίπονες
συνθήκες εργασίας) του µισθού του ατόµου τον τελευταίο µήνα της υπηρεσίας τους.
Ωστόσο, µε την ψήφιση του ενιαίου νόµου περί συντάξεων (Νόµος 263/2010), το
συνταξιοδοτικό σύστηµα των στρατιωτικών υπαλλήλων ενσωµατώθηκε στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό
σύστηµα και οι στρατιωτικές συντάξεις υπολογίστηκαν εκ νέου βάσει του δηµοσίου
συνταξιοδοτικού συστήµατος. Το ίδιο ισχύει και για την εθνική αστυνοµία, η οποία στο παρελθόν
απολάµβανε επίσης ένα ξεχωριστό σύστηµα συντάξεων παρόµοιο µε αυτό των στρατιωτικών. Το
Υπουργείο Άµυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών και οι Υπηρεσίες Πληροφοριών της Ρουµανίας
εξακολουθούν να συνεισφέρουν στη διαχείριση των συντάξεων των στρατιωτικών µέσω ενός
νεοσύστατου θεσµικού οργάνου που ονοµάζεται «τοµεακές κατοικίες των συντάξεων" (sector
pension houses).
Όσον αφορά τους δικαστές και τους εισαγγελείς όλων των βαθµίδων, οι συντάξεις τους
υπολογίζονται βάσει του τελευταίου µισθού, καθότι ισχύει και για αυτούς ένα ειδικό συνταξιοδοτικό
σύστηµα. Το αρχικό νοµοσχέδιο του προαναφερθέντος νόµου του 2010 προέβλεπε την ενσωµάτωση
του ειδικού αυτού συστήµατος στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Ωστόσο, το Συνταγµατικό
∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι τυχόν αλλαγές στο ειδικό αυτό σύστηµα συντάξεων είναι
αντισυνταγµατικές.

3.2.3 Η αδήλωτη εργασία

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.1, το µέγεθος της λεγόµενης παραοικονοµίας (όπως
εναλλακτικά αναφερόµαστε στην αδήλωτη εργασία) εκτιµάται ότι είναι µεταξύ 15 και 30 τοις εκατό
του ΑΕΠ, αν και οι εκτιµήσεις ποικίλλουν από χρόνο σε χρόνο και σύµφωνα µε τις µεθόδους
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εκτίµησης που εφαρµόζονται ανά περίπτωση32. Ένα µεγάλο µέρος της παραοικονοµίας αποτελείται
από την οικιακή παραγωγή για ίδια κατανάλωση, και αφορά κυρίως γεωργικά προϊόντα.
Εκτός από την αδήλωτη εργασία, έχουµε και την “υποδηλωµένη” εργασία, στην οποία
δηλώνεται και φορολογείται µόνο ο κατώτατος µισθός, ενώ τα υπόλοιπα χρήµατα δεν δηλώνονται
επισήµως αλλά χορηγούνται στους εργαζοµένους ως επιπρόσθετες πληρωµές γνωστές στη Ρουµανία
και ως "πληρωµές φακέλου". Αν και το φαινόµενο αυτό έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις τα τελευταία
χρόνια, η ακριβής έκταση του δεν είναι γνωστή.

32

Περαιτέρω

στοιχεία

και

µεθοδολογικές

λεπτοµέρειες

µπορούν

να

βρεθούν

στο

www.undeclaredwork.ro. Για περαιτέρω ανάλυση του θέµατος βλ. επίσης "Μελέτη σε έµµεσες
µεθόδους µέτρησης της αδήλωτης εργασίας στην ΕΕ" (VC/2008/0305). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τη γεωργία και την απασχόληση βλέπε επίσης Ghinararu CC, «Απασχόληση
στη Γεωργία στη Ρουµανία: Η τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές" (2010), και "Απασχόληση και
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στις αγροτικές περιοχές της Ρουµανίας "(2005). Και τα δύο
άρθρα

είναι

διαθέσιµα

στο

http://www.eu-employment-observatory.

Reports.aspx.
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net

/en

/documents/

Πίνακας 3.1 Το εκτιµώµενο µερίδιο της παραοικονοµίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2000-2009
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (%)

Ί∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (%)

2000

18,1

33,17

2001

17,9

31,20

2002

17,6

30,09

2003

15,4

29,06

2004

14,5

28,10

2005

16,6

27,10

2006

16,6

26,91

2007

20,0

26,69

2008

19,6

26,66

2009

19,8

27,85

ΈΤΟΣ

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (NIS).

Για να καταπολεµηθεί η διάχυτη µορφή της αδήλωτης εργασίας, απαιτείται συντονισµένη
δράση µε τη συµµετοχή όλων των φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινωνικών εταίρων. Για
το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση έχει ιδρύσει τον «Εθνικό Ολοκληρωµένο Μηχανισµό για την
Καταπολέµηση της Αδήλωτης Εργασίας». Στο πλαίσιο αυτού του µηχανισµού, αναπτύχθηκε ένα
Εθνικό Μητρώο Εργαζοµένων. Πρόκειται για µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων η οποία διατηρεί
αρχεία όλων των συµβάσεων εργασίας και ελέγχεται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Υπάρχει ένα
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σχέδιο για να συνδεθεί το Εθνικό Μητρώο των εργαζοµένων µε την εθνική βάση δεδοµένων για τις
εισφορές που καταβάλλονται στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα, την εθνική βάση δεδοµένων για
το ταµείο ανεργίας, και τη βάση δεδοµένων του ταµείου δηµόσιας ασφάλισης και υγείας.
Εκφράζεται η ελπίδα ότι µε την ενοποίηση αυτών των βάσεων δεδοµένων, η κυβέρνηση µπορεί να
περιορίσει την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή.

3.2.4 Είσπραξη εισφορών και ζητήµατα συµµόρφωσης

Πριν από την ψήφιση του νόµου περί δηµοσίων συντάξεων (Νόµος19/2000), η είσπραξη των
εισφορών γινόταν χωριστά για κάθε ταµείο κοινωνικής ασφάλισης. Καθώς ήταν αναµενόµενο, η
λειτουργία του εµποδίστηκε σηµαντικά από τις τεράστιες προκλήσεις που συνδέονται µε τη
διαδικασία της οικονοµικής µετάβασης. Στο πλαίσιο της διεθνούς συµφωνίας για την περίοδο 20012005, η κυβέρνηση αποφάσισε να ενοποιήσει τη συλλογή των φόρων και των εισφορών του κράτους
που καταβάλλονταν υπέρ των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης (συµπεριλαµβανοµένων των
συντάξεων, της υγείας και της ανεργίας). Ως εκ τούτου, από το 2003 όλα τα κρατικά έσοδα
συλλέγονται από την Εθνική Φορολογική ∆ιαχειριστική Υπηρεσία (Agentia NaŃională de
Administrare Fiscala, ANAF) του υπουργείου Οικονοµικών. Ωστόσο, τα αρχεία των εισφορών
φυλάσσονται και στην εθνική βάση δεδοµένων του Εθνικού Σώµατος Συντάξεων και Άλλων
∆ικαιωµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης (CNPAS) 33

33

Για τους περισσότερους ασφαλισµένους και ειδικότερα για τους µισθωτούς, οι εισφορές

αφαιρούνται αυτόµατα από τον ακαθάριστο µισθό τους και πληρώνονται από τους εργοδότες τους.
Αν και αυτή η µέθοδος συλλογής έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσµατική, τείνει να πάψει να
εφαρµόζεται και υπάρχει µία ροπή προς τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία. Το 2007, το CNPAS
άρχισε να παρέχει όλους τους συντελεστές και τα πρακτικά των συσσωρευµένων περιόδων
καταβολής εισφορών, τα ποσά των εισφορών που καταβάλλονται σε ετήσια βάση, αλλά και αυτή η
υπηρεσία διακόπηκε. Έχει όµως προταθεί το CNPAS να επαναφέρει αυτή την υπηρεσία για να
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.2, ενώ το ποσό των εισφορών που συλλέγονται αυξήθηκε
σηµαντικά κατά τα πρώτα χρόνια, αυτό µπορεί να αποδοθεί στην ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη που
οδήγησε σε ενίσχυση των εσόδων και όχι στο νέο µηχανισµού συλλογής.
Η βάση για τον υπολογισµό των εισφορών για το συνταξιοδοτικό σύστηµα, είναι το µικτό
εισόδηµα των ατόµων34». Η ελάχιστη βάση για τον υπολογισµό εισφοράς είναι ίση µε τον κατώτατο
µισθό.
Από το 2001 έως το 2005, το ανώτατο όριο για τη βάση υπολογισµού της εισφοράς ορίζεται
ως το τριπλάσιο του εθνικού ακαθάριστου µέσου µισθού. Με την εισαγωγή των κατ 'αποκοπή
συντελεστών φόρου εισοδήµατος το 2005, το ανώτατο όριο αυξήθηκε στο πενταπλάσιο του εθνικού
µέσου ακαθάριστου µισθού. Το 2007, το ανώτατο αυτό όριο είχε αφαιρεθεί ώστε να αντισταθµίσει
τη µείωση των ποσοστών των εισφορών.
Έτσι η βάση εισφορών έχει διευρυνθεί και περιλαµβάνει κατ' αρχήν, όλα τα εισοδήµατα.
Ωστόσο, όταν η παγκόσµια κρίση έπληξε την οικονοµία της Ρουµανίας στις αρχές του 2009, αυτό το
µεµονωµένο µέτρο δεν κατάφερε να καλύψει το έλλειµµα του κρατικού συνταξιοδοτικού
συστήµατος λόγω της µείωσης των ποσοστών συµµετοχής και της σηµαντικής αύξησης της αξίας
του σηµείου σύνταξης. ∆εδοµένου ότι τα ατοµικά εισοδήµατα, που δεν αποτελούσαν προηγουµένως
βάση για τον υπολογισµό της εισφοράς- όπως εκείνα που προέρχονται από αστικές συµβάσεις
(συµβάσεις παροχής υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελµατίες) ή τις συµβολαιογραφικές πράξεις αποτέλεσαν βάση για τον υπολογισµό των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, µε νέο ανώτατο όριο το
τριπλάσιο του εθνικού µέσου µεικτού µισθού το 2010.

επιτρέψει στους ασφαλισµένους την επαλήθευση των ποσών των εισφορών τους καθώς και των
συνταξιοδοτικών σηµείων που συγκεντρώνουν.
34

Για τις εταιρίες αυτό µεταφράζεται ως η ακαθάριστη µισθοδοσία συνολικά για όλους τους

εργαζόµενους. Για τις εθελοντικές εισφορές, το δηλωθέν εισόδηµα θεωρείται ως βάση για τον
υπολογισµό της εισφοράς.
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Πίνακας 3.2 Η βασική εισφορά, 2000-2009
ΕΤΟΣ

ΒΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΑΕΠ (ΕΚΑΤ. ΛΕΙ)

ΒΑΣΗ

ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΟΥ ΑΕΠ

(ΕΚΑΤ. ΛΕΙ)
2000

19.321

80.377

24,0

2001

28.659

116.769

24,5

2002

36.514

151.475

24,1

2003

40.917

197.565

20,7

2004

58.773

246.469

23,8

2005

67.711

288.048

23,5

2006

81.862

344.651

23,7

2007

98.628

416.007

23,7

2008

123.827

514.654

24,0

2009

133.685

491.274

27,2

Πηγή: Εθνικό Σώµα Συντάξεων και Άλλων ∆ικαιωµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης (CNPAS)
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3.3 Οφέλη

3.3.1 Κρατική σύνταξη

3.3.1.1 Προϋποθέσεις σχετικά µε την ηλικία συνταξιοδότησης

Προκειµένου ένα άτοµο να δικαιούται σύνταξη γήρατος βάσει του Νόµου περί συντάξεων
(Νόµος 19/2000), θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον την κατώτατη εισφορά για µία ασφαλιστική
περίοδο. Η ελάχιστη περίοδος συµµετοχής αναµένεται να αυξηθεί από δέκα έτη το 2001 σε 15 έτη
µέχρι το 2015. Η ελάχιστη περίοδος συµµετοχής για το 2011 ήταν 13 έτη για τους άνδρες και τις
γυναίκες.
Ο νόµος περί συντάξεων (Νόµος 19/2000) προβλέπει ότι µέχρι το τέλος του 2014 η νόµιµη
ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί σταδιακά από 62 σε 65 έτη για τους άνδρες, και 57 έως 60
χρόνια για τις γυναίκες. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, η νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης, στις
αρχές του 2011 ήταν 64 έτη για τους άνδρες και 59 έτη για τις γυναίκες. Ο πρόσφατος ενιαίος νόµος
περί συντάξεων (Νόµος 263/2010) ορίζει ότι η νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες θα
αυξηθεί περαιτέρω στα 63 χρόνια µέχρι το 2030.
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Πίνακας 3.3 Προϋποθέσεις για συντάξεις γήρατος
ΕΤΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΣ
Ηλικία

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Συνολική

Ελάχιστη

περίοδος

περίοδος

Ηλικία

Συνολική

Ελάχιστη

περίοδος

περίοδος

συµµετοχής συµµετοχής

συµµετοχής συµµετοχής

(σε έτη)

(σε έτη)

(σε έτη)

(σε έτη)

2001

62

30

10

57

25

10

2010

63 + 9

32 + 6

12 + 6

58 + 9

27 + 6

12 + 6

µήνες

µήνες

µήνες

µήνες

µήνες

µήνες

2011

64

33

13

59

28

13

2012

64 + 3

33 + 6

13 + 6

59 + 3

28 + 6

13 + 6

µήνες

µήνες

µήνες

µήνες

µήνες

µήνες

64 +

34

14

59 + 6

29

14

2013

6µήνες
2014

µήνες

64 + 9

34 + 6

14 + 6

59 + 9

29 + 6

14 + 6

µήνες

µήνες

µήνες

µήνες

µήνες

µήνες

2015

65

35

15

60

30

15

2020

65

35

15

61 + 3

31 + 3

15

µήνες

µήνες

62 + 4

32 + 10

µήνες

µήνες

63

35

2025

2030

65

65

35

35

15

15

15

15

Πηγή: Εθνικό Σώµα Συντάξεων και Άλλων ∆ικαιωµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης (CNPAS).

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η περίοδος που απαιτείται ώστε ένα άτοµο να
δικαιούται πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος καθορίζεται σε 35 έτη για τους άνδρες και 30 έτη για τις
γυναίκες. Για τις γυναίκες, όπως η νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης επίσης αυξήθηκε από 60 στα 63
χρόνια ηλικίας, η χρονική περίοδος για πλήρη σύνταξη γήρατος καθορίζεται στα 35 χρόνια από το
2030.
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Για τους εργαζόµενους σε πολύ δύσκολες και επίπονες συνθήκες, ωστόσο, η νόµιµη ηλικία
συνταξιοδότησης που απαιτείται είναι 12 έτη πλήρους ασφάλισης35. Η µείωση της ηλικίας
συνταξιοδότησης και η περίοδος που απαιτείται για πλήρη συνταξιοδότηση µπορεί να είναι από ένα
έως οκτώ έτη ανάλογα µε το αν το άτοµο εργάστηκε σε δύσκολες ή πολύ δύσκολες συνθήκες για µία
ελάχιστη περίοδο διάρκειας από έξι έως 35 έτη36. Παρ 'όλα αυτά, η ηλικία συνταξιοδότησης δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από 55 έτη για τους άνδρες και 50 έτη για τις γυναίκες.
Οι ειδικές αυτές διατάξεις ισχύουν για τους εργαζόµενους σε πολύ δύσκολες συνθήκες37. Οι
εργαζόµενοι που έχουν τουλάχιστον είκοσι ένα έτη συνεισφορά σε πολύ επίπονες και / ή ειδικές
συνθήκες (όπως η εξόρυξη, η πυρηνική ενέργεια, η πολιτική αεροπορία και ορισµένα καλλιτεχνικά
επαγγέλµατα) µπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος που καταβάλλεται στα 45 έτη της
ηλικίας.

35

Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τους εργαζόµενους σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι

εργαζόµενοι που έχουν τουλάχιστον είκοσι έτη ασφάλισης σε πολύ δύσκολες και / ή ειδικές
συνθήκες (όπως η εξόρυξη, η πυρηνική ενέργεια κ.α.) είναι πιο πιθανό να διεκδικήσουν συντάξεις
αναπηρίας λόγω εργασιακών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. Θα πρέπει επίσης να
σηµειωθεί ότι πριν από το 1989 στη Ρουµανία ένα σχετικά µεγάλο µέρος του ενεργού πληθυσµού
εργαζόταν σε βιοµηχανικούς τοµείς, όπως η µεταλλουργία και η εξόρυξη.
36

Η µείωση αυτή είναι ένα έτος εάν η ασφαλιστική περίοδος αφορά εργασία υπό πολύ

δύσκολες και έξι έτη αν αφορά εργασία υπό πολύ δύσκολες και επίπονες συνθήκες. Η µείωση αυτή
επεκτείνεται κατά 0,5 έτη για κάθε δύο επιπλέον χρόνια µέχρι να φτάσει το µέγιστο των οκτώ ετών
σε 35 χρόνια ασφάλισης υπό αυτές τις συνθήκες.
37

Η περιοχή της Baia Mare στη Maramures County και το Copsa Mica στην κοµητεία Sibiu

επλήγησαν σοβαρά από τη βιοµηχανική ρύπανση κατά τη διάρκεια του κεντρικού σχεδιασµού του
Σοβιετικού κράτους. Για περιορισµένο χρονικό διάστηµα µετά την εφαρµογή του νόµου περί
συντάξεων το 2000, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών είχαν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν
πρόωρα, χωρίς καµία ποινή λόγω της µακράς τους έκθεσης σε επικίνδυνες συνθήκες.
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Οι εργαζόµενοι µε τουλάχιστον 15 έτη εισφορών στους εργασιακούς χώρους µε υψηλή
έκθεση σε ακτινοβολία (Ζώνη 1) ή 17 έτη ασφάλισης στους χώρους εργασίας µε έκθεση σε
ακτινοβολία (Ζώνη 2) µπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Παρ 'όλα αυτά, η διαφορά ανάµεσα στην ηλικία συνταξιοδότησής τους και στη νόµιµη ηλικία
συνταξιοδότησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 12 έτη.
Οι µη ανταποδοτικές περίοδοι περιλαµβάνουν τη στρατιωτική θητεία (που ήταν υποχρεωτική
µέχρι το 2007, όταν η Ρουµανία µετέτρεψε το στρατό σε µισθοφορικό και η στρατιωτική θητεία είναι
πλέον εθελοντική), τις πανεπιστηµιακές σπουδές, την άδεια µητρότητας και τη φροντίδα των
παιδιών. Ο κρατικός προϋπολογισµός καλύπτει τις εισφορές για τις περιόδους της στρατιωτικής
θητείας και της εκπαίδευσης38.

3.3.1.2 Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση και κατά τη συνταξιοδότηση

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων δεκαετιών, το προσδόκιµο ζωής έχει αυξηθεί
σηµαντικά στη Ρουµανία. Το προσδόκιµο ζωής και για τα δύο φύλα αυξήθηκε κατά περισσότερο από
δύο έτη µεταξύ του 1970 (67,33 χρόνια) και 1989 (69,42 χρόνια). Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής
περιόδου της δεκαετίας του 1990, το προσδόκιµο ζωής έφθασε µόλις στα 69,74 χρόνια το 1999. Στη
δεκαετία του 2000 παρατηρείται µια απότοµη αύξηση στον µέσο όρο ζωής. Όπως παρουσιάζεται
στον Πίνακα 3.4, το προσδόκιµο ζωής αυξήθηκε κατά 2,8 έτη, από 70,53 χρόνια το 2000 σε 73,33
χρόνια το 2009 (69,68 χρόνια για τους άνδρες και 77,09 χρόνια για τις γυναίκες), σύµφωνα µε τα
στοιχεία που παρέχονται από το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.
Κατά συνέπεια, οι εθνικές στατιστικές δείχνουν ότι η αύξηση του προσδόκιµου ζωής σε
άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών µεταξύ 2000 και 2008 ήταν 0,8 έτη για τους άνδρες και 1,22 έτη για
τις γυναίκες. Είναι πιθανό ότι το προσδόκιµο ζωής στην ηλικία των 65 στη Ρουµανία θα προσεγγίσει
τα επίπεδα των βιοµηχανικών χωρών και, συνεπώς, ως αποτέλεσµα θα έχουµε και την αύξηση των

38

Η µέση διάρκεια της στρατιωτικής θητείας µειώθηκε από το ένα έτος στην αρχή της

δεκαετίας του 1990 στους έξι µήνες το 2007.
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συνταξιοδοτικών δαπανών. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη να αυξηθεί περαιτέρω η νόµιµη ηλικία
συνταξιοδότησης µε σκοπό να αντισταθµιστεί αυτή την αύξηση του προσδόκιµου ζωής.

Πίνακας 3.4 Το προσδόκιµο επιβίωσης κατά τη γέννηση και σε ηλικία 65 ετών, 2000-2009
ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΜΟ

ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ

ΤΗ ΤΟ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ

ΓΕΝΝΗΣΗ (ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ)

Και τα δύο φύλα

ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 65 (ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ)

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

2000

70,53

67,03

74,20

13,01

15,54

2005

71,76

67,69

74,84

13,61

16,44

2008

73,03

69,49

76,88

13,81

16,76

2009

73,33

69,68

77,09

Πηγή:Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (NIS)

3.3.1.3 Υπολογισµός των συντάξεων

Ο τύπος για τον υπολογισµό της δηµόσιας σύνταξης βασίζεται στο "σηµείο σύνταξης". Η
σύνταξη αυτή προσδιορίζεται ως γινόµενο του µέσου συνολικού αριθµού σηµείων σύνταξης ενός
ατόµου µε την αξία του σηµείου σύνταξης.
Η αξία του σηµείου σύνταξης αναπροσαρµόζεται ετησίως και εξαρτάται από τον
προϋπολογισµό κοινωνικής ασφάλισης. Ο µέσος αριθµός των σηµείων σύνταξης εξαρτάται από τη
βάση συµβολής ενός ατόµου που συσσωρεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του.
Υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω βήµατα.
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•

Για κάθε µήνα της περιόδου συµµετοχής του ασφαλισµένου, το σηµείο σύνταξης
προσδιορίζεται ως ο λόγος της ατοµικής βάσης συνεισφοράς προς τον εθνικό µέσο όρο
ακαθάριστων αποδοχών για τον ίδιο µήνα, σύµφωνα µε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής
(NIS). Ο συνολικός αριθµός των σηµείων σύνταξης προκύπτει διαιρώντας το άθροισµα των
(µηνιαίων) σηµείων που συσσωρεύτηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου και δια
12.

•

Στη συνέχεια, ο µέσος αριθµός των σηµείων σύνταξης καθορίζεται διαιρώντας το συνολικό
αριθµό των σηµείων σύνταξης µε τον αριθµό των εκ του νόµου συνολικών ετών καταβολής
εισφορών, έχοντας κατά νου ότι η πλήρης περίοδος εισφορών ορίζεται διαφορετικά για τα
άτοµα που εργάζονται σε επίπονες ή πολύ επίπονες συνθήκες εργασίας.

Για τις περιόδους των πανεπιστηµιακών σπουδών, τις περιόδους της υποχρεωτικής
στράτευσης στις ένοπλες δυνάµεις πριν από το 2007, ή τις περιόδους που κάποιος διένυσε ως
αιχµάλωτος πολέµου, το σηµείο σύνταξης είναι το 25 τοις εκατό του εθνικού µέσου ακαθάριστου
µισθού για την αντίστοιχη περίοδο. Για τις περιόδους ανεργίας, το σηµείο σύνταξης υπολογίζεται µε
βάση το ύψος του επιδόµατος ανεργίας39.
Για τα µέλη των ιδιωτικών ταµείων συνταξιοδότησης µε υποχρεωτική συµµετοχή, το σηµείο
σύνταξης υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη την αφαίρεση της εισφοράς για το ιδιωτικό
συνταξιοδοτικό ταµείο υποχρεωτικής ασφάλισης.

39

Επί του παρόντος, το επίδοµα ανεργίας υπολογίζεται ως ένα κατ' αποκοπή ποσό ίσο µε το 75

τοις εκατό του εθνικού ακαθάριστου µισθού συν ένα ελάχιστο ποσό που υπολογίζεται συναρτήσει
της περιόδου που καταβλήθηκαν εισφορές από τον ασφαλισµένο και την συµβολή της βάσης. Από το
2011, το κατ 'αποκοπή ποσό υπολογίζεται ως το 75 τοις εκατό του «δείκτη εθνικής κοινωνικής
αναφοράς", που επί του παρόντος ορίζεται σε 500 Λέι.
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Πίνακας 3.5 Αξία του σηµείου σύνταξης, 2001-2010
ΈΤΟΣ

ΑΞΙΑ ΤΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

(%)

ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

(ΣΕ ΛΕΙ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ

(ΕΤΗΣΙΟΣ

ΜΙΣΘΟΥ (%)
∆ΟΛΑΡΙΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ)

ΕΥΡΩ €

ΗΠΑ $
2001

173

59,5

66,5

41,1

2002

212

22,5

64,1

67,8

39,8

2003

240

13,2

72,3

63,9

40,3

2004

274

14,1

83,8

67,5

33,2

2005

295

7,6

101,3

81,4

31,3

2006

325,8

19,5

125,6

100,1

28,3

2007

478,5

35,6

196,3

143,4

34,5

2008

639,4

33,6

254,1

173,6

36,7

2009

725,6

13,4

237,9

171,6

38,4

2010

732,8

0,9

252,6

178,7

38,5

Πηγή: Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικών Συστηµάτων Συντάξεων (CSSPP).

Επί του παρόντος, οι συντάξεις για τα πρώην µέλη των γεωργικών συνεταιρισµών
καλύπτονται από το δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι συντάξεις αυτές δεν έχουν υπολογιστεί εκ
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νέου, αν και για κάθε συνταξιούχο έχει υπολογισθεί ένας υποθετικός αριθµός σηµείων σύνταξης
διαιρώντας το ποσό της σύνταξης µε την αξία του σηµείου σύνταξης. Οι συντάξεις αυτές
αναπροσαρµόζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης.
3.3.1.4 Οι ελάχιστες και οι µέγιστες συντάξεις

Προ του έτους 2009 δεν υπήρχε ελάχιστη σύνταξη στη Ρουµανία. Τον Απρίλιο του 2009,
όµως, θεσπίστηκε µία µορφή ελάχιστης σύνταξης, που ονοµάζεται «κοινωνική σύνταξη γήρατος».
Αρχικά ορίστηκε στα 300 Λέι (73 ευρώ) και στη συνέχεια αυξήθηκε σε 350 Λέι (85 ευρώ) από την
1η Σεπτεµβρίου 2009. Από το 2011, το ποσό αυτό δεν έχει αυξηθεί, λόγω των εθνικών µέτρων
λιτότητας. Όλες οι συντάξεις δεν θα πρέπει να είναι µικρότερες από αυτό το ελάχιστο ποσό.
Το συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ρουµανίας δεν θέτει ένα µέγιστο ύψος στη σύνταξη, ως
µέρος του υπολογισµού των συντάξεων. Ωστόσο, λόγω του ανώτατου ορίου της βασικής εισφοράς, ο
αριθµός των σηµείων σύνταξης ανά έτος ήταν δυνατόν να φτάσει το πολύ το τριπλάσιο του βασικού
µισθού µεταξύ του 2001 και 2005, το πολύ το πενταπλάσιο του βασικού µισθού µεταξύ 2005 και
2007, και το τριπλάσιο εκ νέου από το 2010 και µετά.
Σήµερα περισσότερο από τα δύο τρίτα των συντάξεων βρίσκονται µεταξύ 700 Λέι και 900
Λέι (λιγότερο από 50 τοις εκατό του εθνικού µέσου ακαθάριστου µισθού). Ωστόσο, ακόµα υπάρχουν
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ποσών των συντάξεων, δεδοµένου ότι υπάρχουν συντάξεις που
ανέρχονται σε περισσότερα από 20.000 Λέι (11 φορές ο εθνικός µέσος όρος του µικτού µισθού).

3.3.1.5 Οι συντάξεις αναπηρίας και θανάτου

Η περίοδος εισφορών που απαιτείται για τη χορήγηση συντάξεως αναπηρίας εξαρτάται από
την ηλικία του αιτούντος κατά το χρόνο που συνέβη η αναπηρία. Η απαιτούµενη περίοδος εισφορών
είναι πέντε έτη, εάν ο αιτών είναι κάτω των 25 ετών, οκτώ χρόνια, αν ο αιτών είναι ηλικίας 25-31
χρόνων, 11 χρόνια αν είναι ηλικίας 31-37 χρόνων, 14 χρόνια αν είναι ηλικίας 37-43 ετών, 18 ετών
εφόσον είναι ηλικίας 43 -49 χρόνια, 22 χρόνια αν είναι ηλικίας 49-55 ετών, και 25 χρόνια εφόσον
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είναι ηλικίας 5 ετών και άνω40. Στην περίπτωση των πολύ σοβαρών ασθενειών, δεν απαιτείται
ελάχιστη περίοδος εισφορών.
Οι συντάξεις αναπηρίας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της αναπηρίας
(ή την απώλεια της ικανότητας προς εργασία). Ο πρώτος βαθµός χαρακτηρίζει την πλήρη απώλεια
της ικανότητας προς εργασία. Στην περίπτωση αυτή, η αποζηµίωση καταβάλλεται σε αυτόν που
φροντίζει το άτοµο µε µόνιµη αναπηρία41. Ο δεύτερος και ο τρίτος βαθµός ορίζει µια µορφή µερικής
απώλειας. Οι δικαιούχοι του δεύτερου και του τρίτου βαθµού αναπηρίας µπορούν να εργάζονται και
εποµένως να συγκεντρώνουν περιόδους καταβολής εισφορών και συνταξιοδοτικά µόρια.
Οι συντάξεις αναπηρίας υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία όπως και οι
συντάξεις γήρατος. Ωστόσο, για τις συντάξεις αναπηρίας, στα σηµεία σύνταξης συµµετέχει και η
περίοδος που ο ασφαλισµένος κατέβαλε εισφορές µέχρι τη στιγµή που προέκυψε η αναπηρία και η
«πιθανή περίοδος συµβολής» τους που είναι η διαφορά µεταξύ της νόµιµης ηλικίας συνταξιοδότησης
και της ηλικίας αυτών, όταν προέκυψε η αναπηρία.

40

Το 2011, οι απαιτούµενες περίοδοι καταβολής εισφορών είχαν διαµορφωθεί ως εξής: ένα

έτος εάν ο αιτών ήταν κάτω των 20 ετών, δύο χρόνια, αν ο αιτών ήταν ηλικίας 20-23 ετών, τριών
ετών, εφόσον ο αιτών ήταν ηλικίας 23-25 ετών, έξι ετών, εάν ο αιτών ήταν ηλικίας 25-29 ετών, εννέα
χρόνια αν ο αιτών ήταν ηλικίας 29-33 χρόνων, 11 χρόνια αν ο αιτών ήταν ηλικίας 33-37 χρόνων, 14
χρόνια αν ο αιτών ήταν ηλικίας 37-41, 17 χρόνια αν ο αιτών ήταν ηλικίας 41-45, 20 ετών, εφόσον ο
αιτών ήταν ηλικίας 45-49, 23 ετών αν ο αιτών ήταν ηλικίας 49-53, 25 έτη ηλικίας, εφόσον ο αιτών
ήταν 53-57, 26 έτη αν ο αιτών ήταν ηλικίας 57 έως 60, και 27 ετών, εφόσον ο αιτών ήταν ηλικίας 60
ετών και άνω.

41

Το ποσό της αποζηµίωσης ορίζεται σε ετήσια βάση από το νόµο και συµµετέχει στην

κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισµού. Από την 1η Ιουλίου 2010, το ποσό µειώθηκε κατά 15 τοις
εκατό, σύµφωνα µε τα µέτρα λιτότητας. Το 2011, το ποσό αυτό ανήλθε στο 80 τοις εκατό της αξίας
του σηµείου σύνταξης. Οι διάφορες αποζηµιώσεις χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
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Για κάθε έτος της περιόδου που καταβλήθηκαν εισφορές, το σηµείο σύνταξης είναι ίσο µε
0,75 για τον πρώτο βαθµό αναπηρίας, 0,6 για τον δεύτερο βαθµό, και 0,5 για τον τρίτο βαθµό. Εάν
κάποιος που λαµβάνει σύνταξη λόγω αναπηρίας συµπληρώσει τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης
και ως εκ τούτου καθίσταται επιλέξιµος για σύνταξη γήρατος, τότε θα λάβει την υψηλότερη από τις
δύο συντάξεις. Οι συντάξεις αναπηρίας υπόκεινται σε περιοδικές αναθεωρήσεις, βάσει του κρατικού
προϋπολογισµού.
Σε περιπτώσεις θανάτου λόγω εργασιακών ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών, ο
επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη επιζώντος, εάν το εισόδηµά του είναι µικρότερο από το 35 τοις
εκατό του ακαθάριστου εθνικού µέσου µισθού. Σε άλλες περιπτώσεις, οι συντάξεις των επιζώντων
χορηγούνται στους επιζώντες συζύγους για διάστηµα έως και έξι µήνες µετά το θάνατο του
ασφαλισµένου µόνο αν το εισόδηµά του επιζώντος είναι µικρότερο από το 35 τοις εκατό του
ακαθάριστου εθνικού µέσου µισθού. Οι συντάξεις των επιζώντων που χορηγούνται στα τέκνα δεν
υπόκεινται σε εισοδηµατικούς περιορισµούς.
Οι συντάξεις επιζώντων υπολογίζονται µε βάση τα συνταξιοδοτικά µόρια που
συσσωρεύτηκαν από τον θανόντα εργαζόµενο ή συνταξιούχο. Το συνολικό ποσό της συντάξεως
επιζώντος είναι 50 τοις εκατό της βασικής σύνταξης για έναν επιζώντα, το 75 τοις εκατό για δύο
επιζώντες και 100 τοις εκατό, αν υπάρχουν τρεις ή περισσότεροι επιζώντες. Το συνολικό αυτό ποσό
κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ των επιλέξιµων επιζώντων µελών της οικογενείας.

3.3.1.6 Πρόωρη συνταξιοδότηση

Πλήρεις πρόωρες συντάξεις καταβάλλονται σε άτοµα που έχουν καταβάλει εισφορές για
τουλάχιστον οκτώ χρόνια42 περισσότερο από την πλήρη περίοδο εισφορών και η ηλικία τους είναι το

42

Προηγουµένως, η περίοδος που καταβλήθηκαν εισφορές θα έπρεπε να υπερβαίνει το

συνολικό απαιτούµενο χρονικό διάστηµα ασφάλισης κατά τουλάχιστον δέκα χρόνια.
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πολύ πέντε έτη µικρότερη από τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης. Η σύνταξη υπολογίζεται
σύµφωνα µε την µέθοδο για τον υπολογισµό των συντάξεων γήρατος χωρίς µειώσεις. Ωστόσο, οι
περίοδοι κατά τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές από τον κρατικό προϋπολογισµό (όπως οι περίοδοι
της στρατιωτικής θητείας ή των πανεπιστηµιακών σπουδών) λαµβάνονται υπόψη κατά τον
υπολογισµό της σύνταξης.
Πρόωρες συντάξεις καταβάλλονται και σε άτοµα των οποίων η διάρκεια ασφάλισης
υπερβαίνει το σύνολο των απαιτήσεων ασφάλισης κατά οκτώ χρόνια και οι οποίοι δεν είναι
περισσότερο από πέντε έτη νεότεροι από την προβλεπόµενη από το νόµο ηλικία συνταξιοδότησης. Η
σύνταξη υπολογίζεται ανάλογα, αλλά µε ένα ποσοστό µείωσης που εφαρµόζεται για κάθε µήνα που
υπολείπεται µέχρι τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης. Το ποσοστό µείωσης είναι 0,5 τοις εκατό ανά
µήνα που υπολείπεται, εάν η διαφορά µεταξύ του χρόνου καταβολής εισφορών και του χρόνου που
απαιτείται για πλήρη συνταξιοδότηση είναι µικρότερη του ενός έτους. Το ποσοστό αυτό µειώνεται
κατά 0,05 ποσοστιαίες µονάδες για κάθε έτος πέραν του χρόνου καταβολής εισφορών µέχρι να
φτάσει το 0,05 τοις εκατό για κάθε µήνα µεταξύ εννέα και δέκα ετών.
Όπως προαναφέρθηκε, η νοµοθεσία προβλέπει µικρότερη ηλικία συνταξιοδότησης για τους
εργαζόµενους σε δύσκολες ή πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ο αριθµός των συνταξιούχων µε το καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης και των
συντάξεων αναπηρίας αυξήθηκε δραµατικά κατά τη διάρκεια της µεγάλης κλίµακας βιοµηχανικής
αναδιάρθρωσης στη δεκαετία του 1990. Αντιµέτωποι µε τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την
έλλειψη κατάλληλων θέσεων εργασίας ή προγραµµάτων επανακατάρτισης των εργαζοµένων, η
πρόωρη συνταξιοδότηση και οι συντάξεις αναπηρίας συχνά θεωρήθηκαν από τους εργαζοµένους ως
η µόνη απτή λύση. Για να αποκτήσουν δικαίωµα οι εν λόγω εργαζόµενοι για πλήρη πρόωρη
συνταξιοδότηση σε µικρότερη ηλικία από την προβλεπόµενη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης,
αρκετοί εργαζόµενοι εντάχθηκαν παρανόµως στις κατηγορίες βαρέων επαγγελµάτων43.
43

Οι συνταξιούχοι που δικαιώθηκαν πρόωρης συνταξιοδότησης µε µικρότερες περιόδους

ασφάλισης δηµιούργησαν προβλήµατα ακόµα και στις διαδικασίες επανυπολογισµού των συντάξεων
που πραγµατοποιήθηκαν το 2004. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί δηµοσίων συντάξεων
(Νόµος 19/2000), τα σηµεία συντάξεων υπολογίστηκαν εκ νέου λαµβάνοντας υπόψη τις περιόδους
ασφάλισης και τις βάσεις εισφορών καθ’ όλη την επαγγελµατική σταδιοδροµία του ατόµου. Ως
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Όπως είδαµε παραπάνω, η ισχύουσα νοµοθεσία επιβάλλει αρκετά αυστηρούς όρους για την
πρόωρη συνταξιοδότηση. Κατά το 2010, η κυβέρνηση ανέστειλε όλες τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις
ως µέρος του προγράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης της στο πλαίσιο της συµφωνίας µε το ∆ΝΤ,
η οποία επικεντρώθηκε κυρίως στην µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος.
Ο νέος ενιαίος νόµος περί συντάξεων (Νόµος 263/2010) περιόρισε τις απαιτήσεις για πλήρη
πρόωρη συνταξιοδότηση, µε µείωση της απαίτησης σε οκτώ χρόνια µετά την πλήρη περίοδο µε
εισφορές. Ωστόσο, αύξησε το ποσοστό µείωσης των πρόωρων συντάξεων σε 0,75 τοις εκατό για
κάθε µήνα αναµονής.

3.3.1.7 Τιµαριθµική αναπροσαρµογή των συντάξεων

Στη Ρουµανία, η τιµαριθµική προσαρµογή των συντάξεων γίνεται µέσω της προσαρµογής της
αξίας του σηµείου σύνταξης, το οποίο καθορίζεται σε ετήσια βάση από το κράτος µέσω του
προϋπολογισµού.
Βάσει του νόµου περί συντάξεων (Νόµος 19/2000) τίθεται ως προϋπόθεση ο ορισµός της
αξίας του σηµείου σύνταξης να βρίσκεται µεταξύ 30 και 50 τοις εκατό του εθνικού µέσου
ακαθάριστου µισθού. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3.5, η αξία του σηµείου σύνταξης βρίσκεται
εντός αυτής της ζώνης. Με αυτό τον τρόπο, τα επίπεδα της σύνταξης παραµένουν συνδεδεµένα µε το
µέσο µισθό.
Το 2008, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, η κυβέρνηση ενέκρινε µια αύξηση
στην τιµή του σηµείου συντάξεως στο 37,2 τοις εκατό του ακαθάριστου εθνικού µέσου µισθού, και
µεταγενέστερα στο 45 τοις εκατό του εθνικού µέσου µισθού. Ταυτόχρονα, το ποσοστό συµµετοχής
αποτέλεσµα αυτού, οι περισσότεροι από αυτούς τους συνταξιούχους δεν επωφελήθηκαν από τον
επανυπολογισµό, δεδοµένου ότι οι περίοδοι που είχαν καταβάλλει εισφορές ως ασφαλισµένοι ήταν
µικρότερες από την πλήρη περίοδο καταβολής εισφορών. Ωστόσο, η κυβέρνηση, που ενεργούσε και
υπό πίεση της κοινής γνώµης, µείωσε την απαιτούµενη περίοδο για πλήρη σύνταξη.
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µειώθηκε περαιτέρω στο 27,25 τοις εκατό. Ως αποτέλεσµα αυτών, ο προϋπολογισµός του δηµόσιου
συνταξιοδοτικού συστήµατος µετατράπηκε σε ελλειµµατικό. Το 2009, η νέα κυβέρνηση αύξησε το
ποσοστό συµµετοχής στο 31,3 τοις εκατό. Αυτό ήταν όµως ανεπαρκές, και λόγω αυτού, το 2009 η
αξία του σηµείου συνταξιοδότησης αναπροσαρµόστηκε σε συνάρτηση µε τις αυξήσεις των τιµών. Το
2010, που η δηµοσιονοµική θέση της Ρουµανίας συνέχισε να επιδεινώνεται, η αξία του σηµείου
σύνταξης πάγωσε στα 732 λέι (174 ευρώ).
Σύµφωνα µε τον σχετικό Νόµο 263/2010, από το 2011 και µετά, η τιµαριθµική
αναπροσαρµογή των συντάξεων παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, ενώ καµία τιµαριθµική
αναπροσαρµογή των συντάξεων δεν έγινε το 2011. Από το 2012 έως το 2020, οι συντάξεις θα
αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τις αυξήσεις των τιµών (σύµφωνα δηλαδή µε τον ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή) συν το 50 τοις εκατό της πραγµατικής αύξησης του εθνικού µέσου ακαθάριστου
µισθού. Από το 2021, ο ρυθµός αύξησης σαν συνάρτηση των µέσων ακαθάριστων αποδοχών θα
πρέπει να µειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες κάθε χρόνο (π.χ. 45 τοις εκατό το 2021, 40 τοις
εκατό το 2022, 35 τοις εκατό το 2023 και ούτω καθεξής). Από το 2030 και µετά, οι συντάξεις θα
αναπροσαρµόζονται µόνο σε συνάρτηση µε τις αυξήσεις των τιµών.
Παρά το γεγονός ότι οι συντάξεις θα προσαρµόζονται ανάλογα µε τις τιµές, οι συντάξεις δεν
θα συνδέονται πλέον µε τις αυξήσεις των µισθών. Αυτό προκαλεί µια γενική ανησυχία πρόκλησης
ενός αυξανόµενου κινδύνου φτώχειας στα γηρατειά, κυρίως για τους εργαζόµενους µε χαµηλή βάση
εισφορών.
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3.3.2 Υποχρεωτικό συνταξιοδοτικό σύστηµα

3.3.2.1 Βασική δοµή

Η βασική νοµοθεσία που ρυθµίζει την υποχρεωτική συνταξιοδότηση σε ιδιωτικούς φορείς
(που αναφέρεται επίσης ως ο δεύτερος πυλώνας), είναι υποχρεωτική βάσει του Νόµου 411/2004 για
τις συντάξεις.
21. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, έγινε µια προσπάθεια να µειωθεί η αξία του σηµείου σύνταξης
κατά 15 τοις εκατό το 2010. Αυτό κρίθηκε όµως αντισυνταγµατικό από το Συνταγµατικό
∆ικαστήριο.
Κατά την ηµεροµηνία της εφαρµογής του νόµου την 1η Ιανουαρίου 2007, οι ασφαλισµένοι
στο πλαίσιο του δηµόσιου συνταξιοδοτικού συστήµατος, που ήταν ηλικίας µικρότερης των 35 ετών
ήταν υποχρεωµένοι να ενταχθούν στην υποχρεωτική ιδιωτική σύνταξη. Πιο συγκεκριµένα, στους
ασφαλισµένους ηλικίας µεταξύ 35 και 45 ετών, δόθηκε η δυνατότητα να συµµετάσχουν στο ιδιωτικό
συνταξιοδοτικό σύστηµα ή να παραµείνουν στο δηµόσιο σύστηµα. Οι ασφαλισµένοι ηλικίας 45 ετών
και άνω δεν είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο υποχρεωτικό ιδιωτικό συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Σε κάθε µέλος του συστήµατος αυτού αντιστοίχησε ένας ατοµικός λογαριασµός στον οποίο
καταβάλλονται οι εισφορές. Ο λογαριασµός τοκίζεται αφότου το συνταξιοδοτικό ταµείο λάβει
εισφορές για τουλάχιστον 24 µήνες. Το ταµείο αυτό παρέχει συντάξεις γήρατος µόνο, ενώ το
δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα παραµένει υπεύθυνο για την παροχή των συντάξεων αναπηρίας
και θανάτου. Ωστόσο, εάν ένα µέλος χάσει οριστικά την πλήρη ικανότητα για εργασία δεν έχει
αρκετά χρόνια ασφάλισης για να δικαιούται συντάξεως από το ιδιωτικό ταµείο, λαµβάνει ένα ποσό
που αντιστοιχεί στις καταβληθείσες εισφορές εφάπαξ ή σε δόσεις σε ένα διάστηµα έως πέντε ετών,
σύµφωνα µε αίτηµα του δικαιούχου. Σε περίπτωση θανάτου ενός µέλους, η παροχή χορηγείται στους
νόµιµους κληρονόµους µέσω µεταφοράς των ποσών σε ατοµικούς λογαριασµούς των κληρονόµων ή
µε τη µορφή ορισµένου χρόνου παροχής για διάστηµα έως πέντε ετών.
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Το υποχρεωτικό ιδιωτικό συνταξιοδοτικό σύστηµα χρηµατοδοτείται από τις καταβληθείσες
εισφορές και από τις εισφορές που καταβάλλονται στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι
συνολικές εισφορές που εισπράττονται από τον Οργανισµό Εθνικής Φορολογικής ∆ιοίκησης
µεταβιβάζονται πρώτα στο Εθνικό Σώµα Συντάξεων και Άλλων ∆ικαιωµάτων Κοινωνικής
Ασφάλισης (CNPAS).
Το Μάιο του 2008, καθορίστηκε το ποσοστό εισφοράς αρχικά σε 2 τοις εκατό για τον
δεύτερο πυλώνα, και προβλεπόταν να αυξάνεται κατά 0,5 ποσοστιαίες µονάδες για κάθε χρόνο µέχρι
να φτάσει το επίπεδο του 6 τοις εκατό το 2016. Ωστόσο, λόγω της αύξησης του ελλείµµατος του
δηµόσιου συνταξιοδοτικού ταµείου, το ποσοστό εισφοράς καθορίστηκε και το 2009 στο επίπεδο του
2008. Για τον δεύτερο πυλώνα το ποσοστό συµµετοχής αυξήθηκε σε 2,5 τοις εκατό το 2010 και θα
συνεχίσει να αυξάνεται κατά 0,5 ποσοστιαίες µονάδες ανά έτος, πράγµα που σηµαίνει ότι το
ποσοστό εισφοράς θα φτάσει το 6 τοις εκατό το 2017 (ένα χρόνο αργότερα από ό, τι είχε αρχικά
προγραµµατιστεί).

3.3.2.2

Σύνθεση και περιουσιακά στοιχεία των συνταξιοδοτικών ταµείων υποχρεωτικής
ασφάλισης

Στον πίνακα 3.6 παρουσιάζεται η σύνθεση και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν τα
ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης. Σήµερα υπάρχουν εννέα ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά ταµεία. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν είτε σε µεγάλες τράπεζες είτε σε
ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων το µερίδιο υπερβαίνει το 70 τοις εκατό της εγχώριας
χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Μόλις ένα άτοµο εγγραφεί στο ιδιωτικό συνταξιοδοτικό σύστηµα, δεν
µπορεί να αποσυρθεί µέχρι τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης. Ωστόσο, οι συµµετέχοντες έχουν τη
δυνατότητα να αλλάξουν το ταµείο συντάξεων τους, εφόσον ειδοποιήσουν τουλάχιστον 30 ηµέρες
πριν για την αποχώρησή τους και παρουσιάσουν συµβόλαιο µε το νέο ταµείο ασφάλισης.
∆εδοµένου ότι το σύστηµα εφαρµόστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2008, η αξία των
κεφαλαίων αυξάνεται συνεχώς. Τον Νοέµβριο του 2010, η συνολική αξία των περιουσιακών
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στοιχείων των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταµείων υποχρεωτικής ασφάλισης ήταν περίπου 3,9
δισεκατοµµύρια Λέι (ή 925 εκατοµµύρια ευρώ), που ισοδυναµεί µε 0,84 τοις εκατό του ΑΕΠ.

Πίνακας 3.6 Στοιχεία για τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία υποχρεωτικής ασφάλισης, 1η
Νοεµβρίου 2010
ΤΑΜΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΜΕΛΩΝ

ΜΕΡΙ∆ΙΟ (%)

ΚΑΘΑΡΑ

ΜΕΡΙ∆ΙΟ (%)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ
ΕΚΑΤ. ΛΕΙ)

ALICO

320.763

6,3

276

7,1

ARIPI

487.542

9,5

313

8,0

ΑΖΤ

1.282.722

25,0

910

23,4

BCR

326.073

6,4

198

5,1

BRD

135.726

2,7

95

2,4

EUREKO

362.129

7,1

210

5,4

1.656.674

32,3

1522

39,1

VIVA

376.626

7,4

256

6,6

VITAL

170.565

3,3

102

2,6

Σύνολο

5.118.820

100,0

3.886

100,0

ING

Πηγή: Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικών Συστηµάτων Συντάξεων (CSSPP).
Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζεται η συµµετοχή του ιδιωτικού συστήµατος υποχρεωτικής
συνταξιοδότησης κατά φύλο και ηλικία. Σήµερα υπάρχουν περίπου 5,1 εκατοµµύρια µέλη στο
ιδιωτικό συνταξιοδοτικό σύστηµα που αντιπροσωπεύουν το 91 τοις εκατό του συνολικού αριθµού
των ασφαλισµένων στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Ο αριθµός των ανδρών και των γυναικών
στο σύστηµα είναι σχεδόν ίσος.
Όσον αφορά την ηλικιακή κατάταξη, σχεδόν το 70 τοις εκατό των µελών είναι ηλικίας
µικρότερης των 35 ετών. Αυτή η ηλικιακή οµάδα αποτελείται από τους ασφαλισµένους για τους
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οποίους η συµµετοχή ήταν υποχρεωτική. Από την άλλη πλευρά, περισσότερο από 30 τοις εκατό των
µελών είναι άτοµα ηλικίας 35-44 και είναι αυτοί που συµµετέχουν εθελοντικά στα ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά ταµεία. Αυτό οφείλεται εν µέρει στην επιθετική εκστρατεία µάρκετινγκ που
πραγµατοποιήθηκε από τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία µε στόχο αυτές τις οµάδες, καθώς και
όσους εργαζοµένους έχουν ήδη πολυετή επαγγελµατική σταδιοδροµία, κατά κανόνα λαµβάνουν
υψηλότερους µισθούς και είναι λιγότερο πιθανό να χάσουν τις δουλειές τους σε σχέση µε τους
νεότερους εργαζόµενους.
Πίνακας 3.7 Συµµετοχή του ιδιωτικού συστήµατος υποχρεωτικής ασφάλισης κατά φύλο και
ηλικία, την 1η Νοεµβρίου 2010
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝ∆ΡΕΣ
Αριθµός

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ποσοστό

συνταξιούχων %
15-24

Αριθµός

ΣΥΝΟΛΟ
Ποσοστό

συνταξιούχων %

Αριθµός

Ποσοστό

συνταξιούχων %

745.652

28,3

622.211

25,2

1.376.863

26,9

1.085.451

41,2

1.049.384

42,4

2.134.835

41,7

805.657

30,6

801.645

32,4

1.607.122

31,4

2.636.760

100,0

2.473.240

100,0

5.118.820

100,0

ετών
25-34
ετών
35-44
ετών
Σύνολο

Πηγή: Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικών Συστηµάτων Συντάξεων (CSSPP)
Τα υψηλά επίπεδα συµµετοχής του δεύτερου πυλώνα έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική
µείωση του ποσού των εισφορών που καταβάλλονται στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα, λόγω
των ιδιωτικών ταµείων συνταξιοδοτήσεων. Η σχεδιαζόµενη αύξηση της συµµετοχής του δεύτερου
πυλώνα, θα εντείνει περαιτέρω την απώλεια λόγω του κόστους µετάβασης. Ως εκ τούτου, το δηµόσιο
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συνταξιοδοτικό ταµείο αντιµετωπίζει έλλειµµα από το 2008 και ως εκ τούτου, πρέπει να βασίζεται
ολοένα και περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισµό για να καλύψει το έλλειµµά του.
H Επιτροπή Εποπτείας του Ιδιωτικού Συστήµατος Συντάξεων (Comisia pentru Supravegherea
Sistemului de Pensii Private, CSSPP) ιδρύθηκε ως αυτόνοµη διοικητική µονάδα επιφορτισµένη µε
την επίβλεψη τόσο των υποχρεωτικής όσο και των προαιρετικής υπαγωγής ιδιωτικών
συνταξιοδοτικών ταµείων.
Η Επιτροπή λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ρουµανικού Κοινοβουλίου και προς το παρόν
διοικείται από ένα Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε µέλη, συµπεριλαµβανοµένου ενός
προέδρου και ενός αντιπροέδρου. Τα µέλη, δύο εκ των οποίων προτείνονται από την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή, διορίζονται από την µικτή κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον προϋπολογισµό
και τις τράπεζες. Η Επιτροπή διορίζεται από το Συµβούλιο και υπάγεται στο Συµβούλιο της
Επιτροπής Εποπτείας.

3.3.2.3 Απόδοση των επενδύσεων

Σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις, οι επενδύσεις των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταµείων
βασίζονται στα ακόλουθα αυστηρά κριτήρια.
•

Το µεγαλύτερο µερίδιο των περιουσιακών στοιχείων των ταµείων πρέπει να επενδύεται σε
κρατικά οµόλογα ή σε άλλα οµόλογα αλλά πάντοτε µε την εγγύηση του κράτους. Έτσι, µέχρι
το 70 τοις εκατό του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου ενός ταµείου µπορεί να
επενδυθεί σε κρατικά οµόλογα που εκδίδονται από το ρουµανικό υπουργείο Οικονοµικών ή
από κράτη µέλη της ΕΕ.

•

Έως 20 τοις εκατό της περιουσίας των ταµείων µπορεί να επενδυθεί σε συνάλλαγµα, όπως
για παράδειγµα σε τραπεζικές καταθέσεις σε ξένο νόµισµα.

•

Έως και 30 τοις εκατό της περιουσίας των ταµείων µπορεί να επενδυθεί σε οµόλογα που
εκδίδονται από τις τοπικές αρχές της Ρουµανίας ή από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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•

Έως και 50 τοις εκατό της περιουσίας των ταµείων µπορεί να επενδυθεί σε µετοχές που είναι
εισηγµένες σε οργανωµένες αγορές (π.χ. στο χρηµατιστήριο) της Ρουµανίας ή άλλων κρατών
µελών της ΕΕ.

•

Έως και 15 τοις εκατό της περιουσίας των ταµείων µπορεί να επενδυθεί σε κρατικά οµόλογα
που εκδίδονται από χώρες εκτός της ΕΕ.

•

Έως 10 τοις εκατό της περιουσίας των ταµείων µπορεί να επενδυθεί σε οµόλογα που
εκδίδονται από τις τοπικές αρχές χωρών εκτός της ΕΕ, υπό τον όρο ότι αυτά αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές.

•

Έως και 5 τοις εκατό της περιουσίας των ταµείων µπορεί να επενδυθεί σε µετοχές ή οµόλογα
που εκδίδονται από µη κυβερνητικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές.

Επί του παρόντος, κάθε συνταξιοδοτικό ταµείο δύναται να προσφέρει µόνο ένα σχέδιο
επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Σήµερα περισσότερο από 66 τοις εκατό των στοιχείων του ενεργητικού
είναι επενδυµένο σε οµόλογα του ταµείου της Ρουµανίας, το οποίο σηµαίνει ότι τα ιδιωτικά
συνταξιοδοτικά ταµεία χρηµατοδοτούν σε µεγάλο βαθµό το δηµόσιο χρέος. Το κυβερνητικό
έλλειµµα της Ρουµανίας ξεπέρασε το 5 τοις εκατό του ΑΕΠ µεταξύ 2008 και 2010, και το δηµόσιο
χρέος έφτασε πάνω από 30 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2010.
Ο Πίνακας 3.8 συγκρίνει τα ποσοστά κέρδους των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταµείων
υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας τους. Το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης
(που ανακοινώθηκε από την µηνιαία έκθεση του CSSPP) έχει οριστεί σε 7,22 τοις εκατό, το οποίο
είναι υψηλότερο από το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ρουµανίας (6,25 τοις εκατό κατά το
τρίτο τρίµηνο του 2010), αλλά χαµηλότερο από την απόδοση των οµολόγων (περίπου 10 τοις εκατό).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλα τα ταµεία κατέγραψαν κέρδη µεγαλύτερα από τον ελάχιστο συντελεστή
κέρδους. Το µέσο σταθµικό επιτόκιο της απόδοσης για τους τελευταίους 24 µήνες (Νοέµβριος 2008Οκτώβριος 2010) ήταν 14,74 τοις εκατό. Ωστόσο, η ρουµανική αγορά παραµένει µικρή και
εξαιρετικά ασταθής, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας.
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Πίνακας 3.8 Ποσοστά απόδοσης των υποχρεωτικών ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταµείων,
Οκτώβριος 2010
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ

ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ( ΓΙΑ ΟΛΑ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 24

ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΗΝΕΣ) (%)

%

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (%)
ALICO

17,24

Μεσαία

7,22

ARIPI

17,14

Υψηλή

5,78

ΑΖΤ

17,30

Μεσαία

7,22

BCR

15,64

Μεσαία

7,22
14,74

BRD

14,30

Μεσαία

7,22

EUREKO

15,43

Μεσαία

7,22

ING

16,88

Μεσαία

7,22

VIVA

13,70

Μεσαία

7,22

VITAL

12,37

Μεσαία

7,22

Πηγή : Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικών Συστηµάτων Συντάξεων (CSSPP). Οι ταξινοµήσεις του
κινδύνου έγιναν σύµφωνα µε τους κανόνες της Ελεγκτικής Επιτροπής του ιδιωτικού συστήµατος
συντάξεων.
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3.3.2.4 Καταβολή των εισφορών

Στον δεύτερο πυλώνα των συντάξεων, η σύνταξη είναι πληρωτέα όταν ένα µέλος φτάσει τη
νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης για µια δηµόσια σύνταξη44. Το σύνολο των εισφορών και η διάρκεια
ασφάλισης ενός ατόµου θα πρέπει κατ 'αρχάς να αποδώσουν στον συνταξιούχο ισόβιο µέρισµα,
παρόλο που αυτή η ρύθµιση αυτή δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ. Όσον αφορά τα άτοµα µε περίοδο
ασφάλισης µικρότερη της προβλεπόµενης για σύνταξη, ή τους δικαιούχους αναπηρίας ή τους
δικαιούχους λόγω θανάτου, η παροχή που χορηγείται είναι είτε ένα εφάπαξ ποσό είτε ένα πενταετές
µέρισµα, Στις περιπτώσεις αυτές, οι παροχές δίνονται από το δηµόσιο συνταξιοδοτικό ταµείο.

3.3.3 Συνταξιοδοτικά ταµεία προαιρετικής ασφάλισης

Η βασική νοµοθεσία που διέπει την προαιρετική ιδιωτική σύνταξη (που αναφέρεται επίσης
και ως τρίτος πυλώνας) προβλέπεται αναλυτικά από τον νόµο για τις συντάξεις (Νόµος 204/2006).
Κάθε πρόσωπο µπορεί να υπαχθεί στο προαιρετικό σύστηµα συνταξιοδότησης. Η εγγραφή
στο σύστηµα αυτό είναι απολύτως προαιρετική και δεν περιορίζεται από τις εργασιακές σχέσεις, τη
συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας. Οι εισφορές
µπορούν να καταβάλλονται είτε από τα µέλη είτε από τους εργοδότες τους.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουµε τη σύνθεση των συνταξιοδοτικών ταµείων
προαιρετικής ασφάλισης ανά φύλο και ηλικία.

44

Σε περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης, ο νόµος ορίζει ότι τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά

δικαιώµατα σωρεύονται µέχρι το άτοµο να πληροί τα κριτήρια για σύνταξη γήρατος (δηλαδή να έχει
ολοκληρώσει µια πλήρη περίοδο εισφορών και να έχει συµπληρώσει τη νόµιµη ηλικία
συνταξιοδότησης, όπως καθορίζονται στον Νόµο 263/2010).
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Πίνακας 3.9 Σύνθεση των συνταξιοδοτικών ταµείων προαιρετικής ασφάλισης κατά φύλο
και ηλικιακή οµάδα, ∆εκέµβριος 2010
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

16-29 ετών

36.294

16,4

30-44 ετών

114.032

51,5

71.274

32,2

221.600

100,0

45 ετών και άνω
Σύνολο

109.518

112.082

Πηγή: Επιτροπή εποπτείας ιδιωτικού συνταξιοδοτικού συστήµατος

3.3.4 Επάρκεια των παροχών

Όσον αφορά τον αριθµό των συνταξιούχων, το έτος 2009 υπήρχαν 5.670.000 συνταξιούχοι
και 5,52 εκατοµµύρια ευρώ στο τέλος του Οκτωβρίου 2010. Μετά την αύξηση του αριθµού των
συνταξιούχων το 2003 σε 6,3 εκατοµµύρια ευρώ, ο αριθµός των συνταξιούχων µειώθηκε σταδιακά
λόγω των αυστηρών όρων επιλεξιµότητας και τη σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης
Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος είναι οι περισσότεροι, και συγκεκριµένα είναι 3,1
εκατοµµύρια άτοµα, που µεταφράζεται στο 55,2 τοις εκατό του συνολικού αριθµού των
συνταξιούχων, τα 2,26 εκατοµµύρια από τους οποίους ή το 60 τοις εκατό έχουν πλήρη περίοδο
καταβολής εισφορών. Το 2009, η µέση σύνταξη γήρατος ήταν 761 Λέι (180 ευρώ), ενώ η µέση
σύνταξη γήρατος µε τη συµβολή ολόκληρης της περιόδου ήταν 936 Λέι (221 ευρώ). Ο αριθµός των
πρόωρα συνταξιοδοτηµένων σήµερα αγγίζει τους 119.000, που αποτελούν το 2,1 τοις εκατό του
συνολικού αριθµού των συνταξιούχων. Μόνο 9.000 εξ αυτών έχουν ολοκληρώσει πλήρως την
περίοδο συµµετοχής. Οι δικαιούχοι συντάξεων λόγω αναπηρίας είναι 910.000 ή 16 τοις εκατό του
συνολικού αριθµού των συνταξιούχων. Η µέση σύνταξη αναπηρίας είναι 550 Λέι (130 ευρώ). Οι
συνταξιούχοι λόγω θανάτου είναι συνολικά 570.000 ή 10 τοις εκατό του συνολικού αριθµού των
συνταξιούχων. Η µέση σύνταξη τους είναι 336 Λέι (79 ευρώ).
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Υπάρχουν επίσης 790.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι πρώην µέλη των γεωργικών
συνεταιρισµών. Ο µέσος όρος των συντάξεων που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισµό,
είναι ίσος µε την κατώτατη σύνταξη (σήµερα ορίζεται σε 300 Λέι ή 70 ευρώ). Εκτιµάται επίσης ότι
το 1,59 εκατοµµύριο (28 τοις εκατό) των συνταξιούχων έχει ασφαλιστεί για ορισµένη περίοδο σε
γεωργικούς συνεταιρισµούς.
Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 2.000 δικαιούχοι κοινωνικών παροχών γήρατος. Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται και οι βετεράνοι πολέµου, οι ανάπηροι πολέµου καθώς και οι χήρες πολέµου, που
είναι συνολικά περίπου 13.000 άτοµα. Οι συντάξεις αυτές καταβάλλονται ως επικουρικές συντάξεις
πέραν των κυρίων στρατιωτικών συντάξεων που καταβάλλονται επίσης από το κράτος.
Η µέση σύνταξη αυξήθηκε σηµαντικά κατά την τελευταία δεκαετία και αυτό οφείλεται σε
διάφορα µέτρα που έχουν ληφθεί για το δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Σε πραγµατικούς όρους,
σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Σώµατος Συντάξεων και Άλλων ∆ικαιωµάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης (CNPAS), η µέση σύνταξη το 2000 µειώθηκε σε 44,3 τοις εκατό αυτής του
1990, και αυξήθηκε σε 120 τοις εκατό το ∆εκέµβριο του 2008 και 123 τοις εκατό το ∆εκέµβριο του
2009.
Οµοίως, η µέση σύνταξη ως ποσοστό του εθνικού µέσου ακαθάριστου µισθού (που
αναφέρεται ως το µέσο ποσοστό αναπλήρωσης του συστήµατος) µειώθηκε δραµατικά στη διάρκεια
της δεκαετίας του 1990, από 43,1 τοις εκατό το 1990 σε περίπου 25 τοις εκατό το 2000. Από τότε,
όµως, αυξανόταν συνεχώς, µε τα υψηλότερα επίπεδα να συναντώνται τα τελευταία χρόνια της
ισχυρής οικονοµικής ανάπτυξης που προηγήθηκαν της κρίσης του 2008. Τα ποσοστά αναπλήρωσης
αυξήθηκαν παράλληλα µε τον ακαθάριστο µέσο εθνικό µισθό, µε µια εντυπωσιακή αύξηση της
τάξεως των 6 ποσοστιαίων µονάδων µεταξύ του 2004 και του 2007. Το 2007 το ποσοστό
αναπλήρωσης έφθασε το 30 τοις εκατό, κυρίως λόγω του νέου υπολογισµού των συντάξεων. Οι
αυξήσεις στις τιµές των σηµείων συνταξιοδότησης ως συνάρτηση του µέσου ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος έγιναν µε το ποσοστό αναπλήρωσης στο 33 τοις εκατό το 2008. Λόγω των µέτρων
λιτότητας που έχουν οδηγήσει τους µισθούς είτε σε πάγωµα στα επίπεδα του 2008 είτε σε περαιτέρω
µειώσεις, τα ποσοστά αναπλήρωσης έφτασαν µέχρι και 40 τοις εκατό το 2010.
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Θέµατα της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωµένων

Η συχνότητα εµφάνισης ατόµων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας µεταξύ των
συνταξιούχων ήταν µάλλον υψηλή κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου της δεκαετίας του
1990. Ωστόσο, η συχνότητα αυτή µειώθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια της ισχυρής οικονοµικής
ανάπτυξης την περίοδο µεταξύ του 2000 και του 2008. Το απόλυτο ποσοστό της φτώχειας,
λαµβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες βασικές ανάγκες ενός νοικοκυριού µε βάση τη µεθοδολογία της
Παγκόσµιας Τράπεζας, µειώθηκε από 35,9 τοις εκατό το 2000 σε περίπου 5 τοις εκατό το 2008.
Το εισόδηµα ενός νοικοκυριού συνταξιούχων (ή το διπλάσιο της µέσης σύνταξης) ήταν κάτω
από το όριο της φτώχειας κατά απόλυτη τιµή στη δεκαετία του 1990. Το εισόδηµα του νοικοκυριού
των συνταξιούχων αυξήθηκε σηµαντικά από 57 τοις εκατό του ορίου της φτώχειας το 2000 σε 159
τοις εκατό το 2008, αν και τώρα έχει µειωθεί στο 134 τοις εκατό, λόγω της τιµαριθµικής
αναπροσαρµογής που εφαρµόστηκε το 2009 και το 2010.
Στον Πίνακα 3.10 παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των µεταβολών στο ποσοστό φτώχειας
ανά ηλικιακή οµάδα για το διάστηµα 2001-2008. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Εθνικό Ινστιτούτο
Στατιστικής καθορίζει το επίπεδο φτώχειας ως το 60 τοις εκατό του εθνικού διαµέσου εισοδήµατος.
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Πίνακας 3.10 Επιδράσεις των κοινωνικών µεταβολών στη συχνότητα εµφάνισης της φτώχειας
ανά ηλικιακή οµάδα, 2001-2008 (ποσοστό %)
2001

2005

2006

2007

2008

Ηλικία 0-15
Πριν από τις κοινωνικές µεταβολές

37,0

39,9

40,9

40,1

41,9

Μετά

στη

30,8

33,8

35,2

34,6

34,5

Μετά από όλες τις κοινωνικές

22,1

24,9

25,4

24,7

25,9

Πριν από τις κοινωνικές µεταβολές

35,8

36,0

34,3

33,6

34,5

Μετά

στη

25,7

27,5

26,2

25,2

24,9

Μετά από όλες τις κοινωνικές

19,9

22,2

21,2

20,5

20,9

Πριν από τις κοινωνικές µεταβολές

27,9

29,5

29,2

29,0

29,6

Μετά

στη

20,1

21,8

21,7

21,6

21,3

Μετά από όλες τις κοινωνικές

14,8

16,3

16,5

16,5

16,9

από

τις

µεταβολές

σύνταξη

µεταβολές
Ηλικία 16-24

από

τις

µεταβολές

σύνταξη

µεταβολές
Ηλικία 25-49

από

τις

µεταβολές

σύνταξη

µεταβολές
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2001

2005

2006

2007

2008

Ηλικία 50-64
Πριν από τις κοινωνικές µεταβολές

53,8

49,2

48,8

48,9

48,4

Μετά

στη

14,4

16,2

17,1

17,8

15,6

Μετά από όλες τις κοινωνικές

11,8

13,2

14,5

14,9

13,5

Πριν από τις κοινωνικές µεταβολές

74,2

76,6

77,1

79,1

80,7

Μετά

στη

21,8

20,2

21,3

22,1

18,8

Μετά από όλες τις κοινωνικές

18,8

17,2

18,7

19,4

16,2

από

τις

µεταβολές

σύνταξη

µεταβολές
Ηλικία 65 ετών και άνω

από

τις

µεταβολές

σύνταξη

µεταβολές
Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (NIS)

Στη Ρουµανία, το συνταξιοδοτικό σύστηµα παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη µείωση της
φτώχειας για τους ηλικιωµένους. Το 2008, η συχνότητα εµφάνισης της φτώχειας για άτοµα ηλικίας
65 ετών και άνω πριν από οποιαδήποτε µεταβολή ανήλθε σε 80,7 τοις εκατό του πληθυσµού.
Οµοίως, για τα άτοµα ηλικίας 50-64 ετών, οι µεταβολές των συντάξεων µείωσαν το αντίστοιχο
ποσοστό από 48,4 τοις εκατό σε 32,8 ποσοστιαίες µονάδες. Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι, καθώς ήταν
άλλωστε αναµενόµενο, αν γίνει µια σηµαντική περικοπή των συντάξεων θα αυξηθεί σηµαντικά το
ποσοστό φτώχειας µεταξύ των ηλικιωµένων.
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Όλες οι συντάξεις έως το όριο των 1.000 Λέι (245 ευρώ) υπόκεινται σε 16 τοις εκατό φόρο
εισοδήµατος. Όλες οι συντάξεις υπόκεινται σε εισφορά ασφάλισης ασθενείας ύψους 9,5 τοις εκατό.
Παρότι δεν υπάρχουν φορολογικά κίνητρα που να εφαρµόζονται για τις εισφορές αυτών που
υπάγονται στο υποχρεωτικό ιδιωτικό συνταξιοδοτικό σύστηµα, υπάρχει µία µικρή ελάφρυνση στο
φόρο εισοδήµατος λόγω των εισφορών που καταβάλλονται στο προαιρετικό σύστηµα ιδιωτικής
συνταξιοδότησης.

3.4 ∆απάνες και χρηµατοδότηση

3.4.1 Ποσοστά εισφορών

Το ποσοστό της εισφοράς, η οποία ήταν σχεδόν µηδαµινή στις αρχές της δεκαετίας του 1990,
αυξήθηκε σταδιακά για να αντιµετωπίσει τον πληθωρισµό που προκλήθηκε από τις διαδοχικές
αυξήσεις και απελευθερώσεις των τιµών, τη µείωση του αριθµού των εργαζοµένων, και την
αποδυνάµωση της ικανότητας των εργαζοµένων να πληρώσουν τις εισφορές45. Το ποσοστό
συµµετοχής ανήλθε στο 35 τοις εκατό µέχρι το 2000.
Από την ψήφιση του νόµου περί δηµοσίων συντάξεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2001, το
ποσοστό εισφοράς καθορίζεται κάθε χρόνο από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του νόµου που διέπει
την κρατική κοινωνική ασφάλιση. Ο πίνακας 3.11 παρουσιάζει τα ποσοστά συµµετοχής των
εργαζοµένων στην κανονική ασφάλιση καθώς και σε κατηγορίες βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελµάτων.

45

Στη δεκαετία του 1990, µια συµπληρωµατική εισφορά από τρία έως πέντε τοις εκατό

επιβλήθηκε επί των αποδοχών των εργαζοµένων.
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Πίνακας 3.11 Ποσοστά εισφορών, 2000-2009 (%)
ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΓΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΠΟΝΕΣ

ΕΠΙΠΟΝΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2000

30,00

—

2001

35,00

2002

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΥ

—

35,00

40,00

23,33

11,67

40,00

45,00

35,00

23,33

9,50

40,00

45,00

2003

34,00

24,50

9,50

39,00

44,00

2004

31,50

22,00

9,50

36,50

41,50

2005

31,50

22,00

9,50

34,50

41,50

2006

29,25

19,75

9,50

34,25

39,25

2007

29,00

19,50

9,50

34,00

39,00

2008

27,25

18,00

9,50

32,50

37,50

2009

31,30

20,80

10,50

36,30

41,30

Σηµείωση: Κατά γενικό κανόνα, το ποσοστό συµµετοχής είναι πέντε τοις εκατό υψηλότερο για τους
εργαζόµενους σε δύσκολες συνθήκες και δέκα τοις εκατό υψηλότερο για τους εργαζόµενους σε πολύ
δύσκολες συνθήκες. Το πρόσθετο ποσοστό εισφοράς καταβάλλεται από τους εργοδότες.
Πηγή: Εθνικό Σώµα Συντάξεων και Άλλων ∆ικαιωµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης (CNPAS)

Όταν η ρουµανική οικονοµία βρισκόταν σε ανάκαµψη τη δεκαετία του 2000, η Κυβέρνηση
αποφάσισε τη µείωση του ποσοστού εισφοράς, καθότι το υψηλό ποσοστό εισφορών θεωρήθηκε ότι
παρεµπόδιζε την ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, το ποσοστό
συµµετοχής µειώθηκε σταδιακά από 35 τοις εκατό το 2002 µε 27,25 τοις εκατό το 2008. Έτσι, χάρη
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και στη µείωση της εισφοροδιαφυγής και στην αύξηση της απασχόλησης, το 2007 επετεύχθη για
πρώτη φορά η κατάρτιση ισοσκελισµένων προϋπολογισµών από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Οι βασικοί παράγοντες που τόνωσαν την ανάπτυξη και, σε κάποιο βαθµό ενθάρρυναν τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ήταν:
I. η αυξηµένη εισροή κεφαλαίων στις αναδυόµενες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης,
II.

η θέσπιση φόρων της τάξης του 16 τοις εκατό που ελάφρυνε τη φορολογική

επιβάρυνση τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, και
III.

η αύξηση των πιστώσεων, µε τη βραχυπρόθεσµη πίστωση να αυξάνεται από 1 τοις

εκατό του ΑΕΠ το 2004 σε 26 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2007.
Όταν οι απότοµες περικοπές στο ποσοστό των εισφορών συνέπεσαν µε την αύξηση της αξίας
του σηµείου συντάξεων και την αφαίρεση κατά δύο τοις εκατό των εισφορών από τον υποχρεωτικό
ιδιωτικό πυλώνα συνταξιοδότησης, το κοινωνικό συνταξιοδοτικό ταµείο εµφάνισε έλλειµµα το 2008.
Τον Φεβρουάριο του 2009, λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη έλλειψη των εσόδων του ταµείου, η
κυβέρνηση αύξησε το ποσοστό συµµετοχής σε 31,3 τοις εκατό και ανέστειλε την αύξηση των 0,5
ποσοστιαίων µονάδων που προβλεπόταν να εφαρµοστεί στα υποχρεωτικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά
ταµεία.
Η κυβέρνηση δεν υποχρεούται να καταβάλλει θεσµοθετηµένες εισφορές στο συνταξιοδοτικό
σύστηµα (πέρα από τις εργοδοτικές εισφορές για τους δηµοσίους υπαλλήλους). Ωστόσο, καλύπτει τα
ακόλουθα στοιχεία µέσω µεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισµό:
• εισφορές για τις περιόδους της στρατιωτικής θητείας και της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης
• επιδοτήσεις για τα ειδικά συνταξιοδοτικά σχήµατα 46

46

Μέχρι το 2010, οι στρατιωτικές συντάξεις καταβάλλονταν από τον κρατικό προϋπολογισµό.

Με την εφαρµογή του ενιαίου νόµου περί συντάξεων, η καταβολή των συντάξεων των στρατιωτικών
έχει ενσωµατωθεί πλέον στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Ωστόσο, η κυβέρνηση πληρώνει τις
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• κατώτατες συντάξεις
• συντάξεις των µελών των πρώην αγροτικών συνεταιριστικών 47
• τυχόν ελλείµµατα που παρουσιάζονται στο δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα.

3.4.2 Ταµείο εργασιών

Οι δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από το 6,3 τοις εκατό το 1996 σε
περίπου 6,6 τοις εκατό µεταξύ 1999 και 2001. Στα επόµενα χρόνια, µειώθηκαν σταδιακά, αγγίζοντας
το 5,1 τοις εκατό το 2006. Ταυτόχρονα πραγµατοποιήθηκε τόσο ο νέος υπολογισµός των συντάξεων
όσο και η απότοµη αύξηση της αξίας του σηµείου σύνταξης που επέστρεψε στο 6,48 τοις εκατό το
2008. Παρά τα αυστηρά µέτρα περιορισµού του κόστους, οι επιπρόσθετες συνταξιοδοτικές δαπάνες
αυξήθηκαν στο 8,25 τοις εκατό το 2009 και 8,57 τοις εκατό το 2010. Η πρόσφατη αύξηση των
συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ εξηγείται από την µείωση του ΑΕΠ κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου.
Στον πίνακα 7.12 παρουσιάζονται τα ελλείµµατα και τα ποσοστά εξάρτησης του δηµόσιου
συνταξιοδοτικού συστήµατος για την περίοδο 2004 - 2010.

εργοδοτικές εισφορές για το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό, όπως και για τους δηµοσίους
υπαλλήλους.
47

Από το ένα εκατοµµύριο πρώην µέλη των γεωργικών συνεταιρισµών, περίπου 850.000 έχουν

αποκτήσει δικαίωµα για συντάξεις που επιδοτήθηκαν από το κράτος, µε τα υπόλοιπα άτοµα να
λαµβάνουν συντάξεις από τις εισφορές που κατέβαλαν οι ίδιοι ως µισθωτοί.
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Πίνακας 3.12 Το έλλειµµα και το ποσοστό εξάρτησης του από το δηµόσιο συνταξιοδοτικό
ταµείο, 2004-2010
ΈΤΟΣ
Έλλειµµα (σε εκατ. Λέι)
Έλλειµµα (ως ποσοστό % του

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.978

624

0

12

2.911

6.459

7.056

0,83

0,22

0,0

0,0

0,58

1,31

1,34

1,31

1,02

1,01

0,98

0,97

1,03

1,01

ΑΕΠ)
Ποσοστό εξάρτησης
(εργαζόµενοι / συνταξιούχοι)

Το δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα κατέγραψε ένα πλεόνασµα στις αρχές της δεκαετίας
του 1990, που οφείλεται στο γεγονός ότι το ονοµαστικό ποσό των εισφορών αυξήθηκε λόγω του
πληθωρισµού και της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των συντάξεων αλλά απέτυχε να συµβαδίσει µε
την αύξηση των τιµών. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και µέχρι τις αρχές του 2000, το
έλλειµµα του δηµοσίου συνταξιοδοτικού συστήµατος αυξήθηκε λόγω του µεγάλου αριθµού των
εργαζοµένων που αποχώρησαν από την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της µεγάλης κλίµακας
αναδιάρθρωσης των κρατικών επιχειρήσεων. Σε όρους ΑΕΠ, το έλλειµµα του δηµόσιου
συνταξιοδοτικού συστήµατος αυξήθηκε από 0,45 τοις εκατό το 1995 µε 1,60 τοις εκατό το 1998. Στη
συνέχεια υποχώρησε σταδιακά και σχεδόν µηδενίστηκε τα έτη 2006 και 2007.
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, το δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα παρουσίασε έλλειµµα
ύψους 0,58 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2008. Αν και ποικίλα µέτρα ελήφθησαν το 2009 µε σκοπό να
αυξηθεί το ποσοστό εισφοράς για το δηµόσιο ταµείο συντάξεων και να παραµείνει σταθερό το
ποσοστό εισφοράς για τα υποχρεωτικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταµεία καθώς και ο δείκτης της
αξίας του σηµείου σύνταξης να καθορίζεται αυστηρά από τις αυξήσεις των τιµών, το έλλειµµα του
δηµόσιου συνταξιοδοτικού ταµείου διευρύνθηκε σε 1,31 τοις εκατό του ΑΕΠ. Το έλλειµµα αυτό
αυξήθηκε ελαφρώς το 2010 και έφτασε το 1,34 τοις εκατό του ΑΕΠ, λόγω κυρίως της µείωσης των
εισφορών. Αυτό συνέβη παρά την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να µην αυξήσει την τιµή του
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σηµείου συντάξεων καθώς και να αναστείλει πλήρως την καταβολή πρόωρων συντάξεων και να
επιθεωρήσει εκ νέου τις συντάξεις αναπηρίας.

3.4.3 Μελλοντικές προβλέψεις

Τα πληθυσµιακά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής δείχνουν µία σταδιακή
αύξηση του µέσου όρου ηλικίας του πληθυσµού και µία γήρανση αυτού, καθώς η αναλογία του
πληθυσµού ηλικίας 65 ετών και άνω σε σχέση µε τον πληθυσµό ηλικίας µεταξύ 20 και 64 ετών
αυξήθηκε από 17,9 τοις εκατό σε 1990 σε 23,3 τοις εκατό το 2009. Οι µελλοντικές προβλέψεις της
Eurostat δείχνουν ότι το ποσοστό εξάρτησης των ηλικιωµένων θα φθάσει το 32,9 τοις εκατό από το
2030 και τελικά θα αγγίξει το 71,0 τοις εκατό το 2060.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής έχει επίσης πραγµατοποιήσει προβλέψεις του πλήθους των
ατόµων που ανήκουν στην κατηγορία του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και του απασχολούµενου
πληθυσµού µε βάση την Έρευνα για το Εργατικό ∆υναµικό. Τα αποτελέσµατα των προβλέψεων
δείχνουν ότι το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού αναµένεται να µειωθεί ποσοστιαία
κατά 7 έως 8 τοις εκατό, από 10 εκατοµµύρια περίπου σε 9,2-9,3 εκατοµµύρια άτοµα, και ο
απασχολούµενος πληθυσµός αναµένεται να µειωθεί ποσοστιαία από 6,5 έως 7,5 τοις εκατό, δηλαδή
από 9,3 εκατοµµύρια σε περίπου 8,67 εκατοµµύρια, έως το 2025. Σε σχέση µε την ηλικία, η µείωση
των ποσοστών συµµετοχής στην αγορά εργασίας παρατηρείται στις ηλικιακές οµάδες 15-24 ετών και
25-34 ετών. Μια µέτρια αύξηση στο ποσοστό συµµετοχής αναµένεται στις οµάδες ηλικίας 35-44
ετών και 45-54 ετών. Για τις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες δεν αναµένουµε καµία σηµαντική
µεταβολή όσον αφορά τα ποσοστά συµµετοχής τους στο εργατικό δυναµικό της χώρας.
Οι προβλέψεις για τις συντάξεις στην ΕΕ, βάσει της έκθεσης της ΕΕ το 2009 για τη
δηµογραφική γήρανση, δείχνουν σαφή αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών, από 6,6 τοις εκατό
του ΑΕΠ το 2007 σε 17,7 τοις εκατό του ΑΕΠ µέχρι το 2060. Ο σηµαντικότερος παράγοντας που
συντελεί σε αυτή την αύξηση είναι η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού, όπως αναλύθηκε
παραπάνω. Θα πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο ότι οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στην παραδοχή ότι
οι συνταξιοδοτικοί νόµοι που εφαρµόζονται είναι αυτοί που ισχύουν από το 2007, χωρίς να
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λαµβάνονται υπόψη πιθανές µελλοντικές νοµοθετικές αλλαγές (ιδίως όσον αφορά τη µέθοδο
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής και τους όρους επιλεξιµότητας για την πρόωρη συνταξιοδότηση και
τις συντάξεις αναπηρίας) ή πιθανά µελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από την αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ακριβείς προβλέψεις για τα έσοδα σε τόσο
µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα.

3.5 Συµπεράσµατα

Το συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ρουµανίας είναι ο πυρήνας του συστήµατος κοινωνικής
πολιτικής και συνδέεται άρρηκτα µε την εξασφάλιση της σταθερότητας της οικονοµίας. Σε κάθε
περίπτωση, η συνταξιοδότηση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως το τέλος του ενεργού βίου του ατόµου.
Ταυτόχρονα, το συνταξιοδοτικό σύστηµα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο των
µέτρων κοινωνικής πολιτικής για την απασχόληση σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης και κοινωνικής
δυσφορίας. Τόσο η συνταξιοδοτική πολιτική και όσο και η πολιτική που αφορά την εργασία
αποτελούν µέρος της γενικότερης έννοιας της «ευελιξίας µε ασφάλεια», η οποία βρίσκεται στον
πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασµού για την εργασία στην ΕΕ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου,
τα συνταξιοδοτικά συστήµατα πρέπει να παρέχουν επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές καθώς και να
εφαρµόζουν µέτρα που ενισχύουν τη βιωσιµότητα τους.
Το συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ρουµανίας έχει υποστεί βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές τα
τελευταία 20 χρόνια. Η εφαρµογή των τριών πυλώνων σε συνδυασµό µε άλλες µεταρρυθµίσεις, όπως
η πρόσφατη κατάργηση των προνοµίων των ειδικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων, η αύξηση της
νόµιµης ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, και η εναρµόνιση της βάσης τιµαριθµικής
αναπροσαρµογής συντάξεων µε τις αυξήσεις των τιµών, υπήρξαν σηµαντικά επιτεύγµατα για την
διασφάλιση της βιωσιµότητας του συνταξιοδοτικού συστήµατος τη χώρας. Το Εθνικό Σώµα για τις
δηµόσιες συντάξεις (CNPP) εκτιµά ότι αν εφαρµοστούν τα παραπάνω µέτρα, η δηµόσια σύνταξη θα
οδηγήσει σε µία βαθµιαία µείωση του ελλείµµατος και σε αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής
ισορροπίας του συνταξιοδοτικού συστήµατος µέχρι το 2025. Ωστόσο, µια πιο µακροπρόθεσµη
πρόβλεψη δείχνει ότι το ταµείο αναµένεται να εµφανίσει και πάλι ελλείµµατα το έτος 2032, όταν
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αυτοί που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1965-70 και 1980-1990 θα ξεκινήσουν να
συνταξιοδοτούνται.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το συσσωρευµένο έλλειµµα του κοινού συνταξιοδοτικού
συστήµατος είναι αποτέλεσµα της ανισορροπίας µεταξύ εισφορών και παροχών. Έτσι, η κρίση
συνέβαλε µόνο στην επίσπευση της εµφάνισης του προβλήµατος και όχι στη γέννησή του. Σήµερα,
είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς µε ακρίβεια τόσο το µέλλον της Ενωµένης Ευρώπης στο σύνολό
της όσο και το µέλλον της Ρουµανίας, που είναι µία από τις αναδυόµενες οικονοµίες της ένωσης.
Εάν η ρουµανική οικονοµία δεν ανακάµψει γρήγορα από την τρέχουσα κρίση, η χώρα δεν θα
µπορέσει να επιτύχει τους στόχους που προβλέπονται από την ΕΕ για το έτος 2020. Αυτό όµως θα
επηρεάσει και το συνταξιοδοτικό σύστηµα και αν η πρόσφατη µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού
συστήµατος δεν έχει τελικά σηµαντικές επιπτώσεις στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας του, θα
χρειαστεί να ληφθούν πιο δραστικά µέτρα ώστε να µειωθούν περισσότερο οι παροχές και να
αυξηθούν οι εισφορές.
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