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Στη δεύτερη αυτή έκδοση των «Συντάξεων µε µια µατιά» ενηµερώνονται όλοι οι 

σηµαντικοί δείκτες των συστηµάτων συνταξιοδότησης που καταρτίστηκαν για την πρώτη 
έκδοση. Οι τιµές όλων των παραµέτρων του συνταξιοδοτικού συστήµατος 
αντικατοπτρίζουν την κατάσταση έτσι όπως ήταν διαµορφωµένη κατά το 2004. 
Υιοθετείται «µικροοικονοµική» γενική προσέγγιση υπό την οποία εξετάζονται τα 
προσδοκώµενα ατοµικά συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που εκχωρούνται από τα συστήµατα 
συντάξεων των 30 χωρών µελών του ΟΟΣΑ.  

Η έκθεση ξεκινά µε την παρουσίαση των διαφορετικών σχηµάτων από τα οποία 
απαρτίζεται το εθνικό σύστηµα παροχής συνταξιοδοτικών εισοδηµάτων,  
συµπεριλαµβανοµένης µίας περίληψης των παραµέτρων και των κανόνων των 
συστηµάτων συνταξιοδότησης. Κατόπιν ακολουθούν οι οκτώ κύριοι δείκτες του 
συνταξιοδοτικού εισοδήµατος που υπολογίζονται µε τη χρήση προσοµοιώσεων σύνταξης 
που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ. Το τεύχος αυτό περιέχει επίσης δύο ειδικές αναλύσεις σχετικά µε 
τις µεταρρυθµίσεις των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και τις ιδιωτικές συντάξεις, οι 
οποίες χρησιµοποιούν τις προσοµοιώσεις σύνταξης του ΟΟΣΑ για να διερευνήσουν σε 
βάθος τα κύρια ζητήµατα της πολιτικής για τις συντάξεις στο πλαίσιο του εθνικού 
διαλόγου. Τέλος, η έκθεση παρέχει λεπτοµερείς βασικές πληροφορίες για το καθεστώς 
συνταξιοδοτικού εισοδήµατος κάθε χώρας µέλους.  

Για τους εργαζοµένους µε µέσες αποδοχές το µέσο µεικτό ποσοστό αναπλήρωσης - 
δηλαδή ο λόγος των συνταξιοδοτικών παροχών προς τις αποδοχές πριν από τη 
συνταξιοδότηση - από τις υποχρεωτικές συντάξεις στις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται στο 
58,7%. Όµως οι φόροι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη της τρίτης ηλικίας.  
Οι συνταξιούχοι συχνά δεν καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και, καθώς οι 
φόροι εισοδήµατος φυσικών προσώπων είναι προοδευτικοί και τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώµατα είναι συνήθως χαµηλότερα από τις αποδοχές πριν τη συνταξιοδότηση, 
πληρώνουν συνήθως λιγότερους φόρους. Για τα άτοµα µε µέσες αποδοχές το καθαρό 
ποσοστό αναπλήρωσης στις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται σχεδόν στο 70% κατά µέσο όρο, 
δηλαδή κάπου 11 εκατοστιαίες µονάδες υψηλότερο από το µέσο µεικτό ποσοστό 
αναπλήρωσης.  
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Για τα άτοµα µε χαµηλές αποδοχές το µέσο καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης στις χώρες 
του ΟΟΣΑ ανέρχεται στο 83%. Όµως υπάρχουν διαφορές ανά περιφέρεια: στις 
Σκανδιναβικές χώρες το καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης για τους εργαζοµένους των 
οποίων οι αποδοχές ανέρχονται στο ήµισυ του µέσου όρου είναι 95%, ενώ στις 
αγγλόφωνες χώρες του ΟΟΣΑ το ποσοστό ισούται µε το 76% των προηγούµενων 
καθαρών αποδοχών. 

Ωστόσο, αυτό που έχει σηµασία για τις κυβερνήσεις δεν είναι µόνο το ποσοστό 
αναπλήρωσης, αλλά και η αξία της συνολικής συνταξιοδοτικής υπόσχεσης. Τούτη 
µετριέται µε το δείκτη «συνταξιοδοτικής περιουσίας» (pension wealth) που συνυπολογίζει 
το προσδόκιµο ζωής και την τιµαριθµική αναπροσαρµογή των καταβαλλόµενων 
συντάξεων. Σύµφωνα µε το δείκτη αυτό, η πιο ακριβή συνταξιοδοτική υπόσχεση απαντά 
στο Λουξεµβούργο. Κατά µέσο όρο, κάθε άνδρας συνταξιούχος θα εισπράξει το 
αντίστοιχο των 920.000 δολαρίων ΗΠΑ και κάθε γυναίκα πάνω από 1 εκατοµµύριο 
δολάρια. ∆εύτερες κατατάσσονται οι Κάτω Χώρες και τρίτη η Ελλάδα. Τα πιο λιτά 
συνταξιοδοτικά συστήµατα είναι αυτά του Βελγίου, της Ιρλανδίας της Ιαπωνίας, του 
Ηνωµένου Βασιλείου και των Ηνωµένων Πολιτειών όπου ο δείκτης «συνταξιοδοτικής 
περιουσίας» διαµορφώνεται στα 2/3 περίπου του µέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ. Τη 
χαµηλότερη θέση καταλαµβάνει το Μεξικό όπου η συνταξιοδοτική υπόσχεση αντιστοιχεί 
σε 34.000 δολάρια ΗΠΑ για τους άνδρες και σε 32.000 δολάρια για τις γυναίκες. 

Από το 1990 και έπειτα όλες σχεδόν οι 30 χώρες µέλη του ΟΟΣΑ προέβησαν σε 
µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων σύνταξης. Ως εκ τούτου, η µέση συνταξιοδοτική 
υπόσχεση σε 16 χώρες (των οποίων οι µεταρρυθµίσεις εξετάζονται σ’αυτήν την έκθεση) 
µειώθηκε κατά 22%. Για τις γυναίκες η µείωση έφτασε το 25%. Μόνο σε δύο από τις 
16 χώρες – στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ουγγαρία – η συνταξιοδοτική υπόσχεση 
αυξήθηκε κατά µέσο όρο. 

Πώς οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν διαφορετικές οµάδες ατόµων; Μερικές χώρες – 
όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο – στρέφονται προς την καλύτερη 
στόχευση των δηµόσιων συντάξεων στους χαµηλόµισθους ενισχύοντας έτσι το δίχτυ 
ασφάλειας. Άλλες - όπως η Πολωνία και η Σλοβακία - επέλεξαν τη σύσφιξη του δεσµού 
µεταξύ των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και των αποδοχών, που ενδεχοµένως να φέρει 
τους χαµηλόµισθους αντιµέτωπους µε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Στη Γερµανία, την 
Ιαπωνία, το Μεξικό, την Πολωνία και τη Σλοβακία, για παράδειγµα, τα καθαρά 
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα ενός εργαζοµένου µε πλήρη σταδιοδροµία και αποδοχές στο 
ήµισυ του µέσου όρου ανέρχονταν στο 41% περίπου των µέσων αποδοχών πριν από τη 
µεταρρύθµιση, δηλαδή λίγο χαµηλότερα από το µέσο όρο του ΟΟΣΑ ως σύνολο. Οι 
µεταρρυθµίσεις θα µειώσουν το ποσοστό αυτό σε µόνο 32,5%. Αντίθετα, η Γαλλία, το 
Ηνωµένο Βασίλειο, η Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Ουγγαρία και η Φινλανδία προστάτεψαν 
τους χαµηλόµισθους εργαζοµένους από τις περικοπές των παροχών κατά τις 
συνταξιοδοτικές µεταρρυθµίσεις. 

Η έντονη µεταρρυθµιστική δραστηριότητα στις χώρες του ΟΟΣΑ σηµαίνει ότι σήµερα 
οι εργαζόµενοι θα πρέπει να κάνουν περισσότερα από µόνοι τους για να προετοιµάσουν 
τη µελλοντική τους αποχώρηση. Σε ορισµένες χώρες η προσπάθεια αποταµίευσης που 
είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το µέσο ποσοστό αναπλήρωσης του ΟΟΣΑ είναι 
ουσιώδης, ακόµα κι αν οι εργαζόµενοι αποταµιεύουν κατά τη διάρκεια όλου του 
επαγγελµατικού βίου. Εάν οι νέοι εργαζόµενοι δεν αποταµιεύσουν κατά τα πρώτα 10 ή 15 
έτη της σταδιοδροµίας τους λόγω άλλων οικονοµικών απαιτήσεων, θα δυσκολευτούν 
ακόµα περισσότερο να επιτύχουν ένα επαρκές επίπεδο σύνταξης. Η έκθεση αυτή 

                PENSIONS AT A GLANCE: PUBLIC POLICIES ACROSS OECD COUNTRIES 2007 EDITION ISBN-92-64- 032150 © OECD 2007 – 2 



απεικονίζει πόσο σηµαντικό είναι οι εργαζόµενοι να αποταµιεύουν από νωρίς και σε 
τακτική βάση.  
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