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ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΩΦΕΛΗΜΕΝΗ

• Ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει και ο Ελληνικός 
ακόμα περισσότερο. Βρισκόμαστε στην δεύτερη θέση 
μετά την Ιταλία σε γηράσκοντα πληθυσμό ενώ όλες οι 
έρευνες δείχνουν ότι πολύ σύντομα –το 2030- θα εί-
μαστε πρώτοι

• Το σημερινό αναδιανεμητικό σύστημα, όπου οι σημερι-
νοί εργαζόμενοι πληρώνουν τους σημερινούς συνταξι-
ούχους, δομήθηκε όταν η αναλογία ήταν 4 εργαζόμενοι 
προς 1 συνταξιούχο, ενώ τώρα η αναλογία είναι 1,4 προς 
1 (3,88εκ εργαζόμενοι, 2,75εκ συνταξιούχοι) Οπότε οδη-
γούμαστε σε διαρκώς μειούμενες συντάξεις εκτός αν το 
κράτος συμπληρώνει συνεχώς τις διαφορές, όπως κάνει 
μέχρι σήμερα, οδηγώντας όμως την υπόλοιπη οικονομία 
σε υποπαραγωγικότητα και υστέρηση.

• Δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων είναι 1,24εκ συντα-
ξιούχοι, ενώ εισφορές πληρώνουν 3,3εκ εργαζόμενοι. 
Δηλαδή η αναλογία είναι 2,75 εργαζόμενοι προς 1 συ-
νταξιούχο. Το 2050 η αναλογία προβλέπεται να γίνει 
1,7 προς 1. Για να γίνει κατανοητό, σήμερα η εισφορά 
υπέρ του επικουρικού ταμείου είναι 6,5% επί του μι-
σθού και 6% μετά το 2022.  Σε μισθό 1000€ η εισφο-
ρά είναι 65€. Εφόσον 2,75 εργαζόμενοι πληρώνουν 1 
συνταξιούχο σημαίνει ότι αυτός μπορεί να λαμβάνει 
65€Χ2,75=178,75€. Όταν η αναλογία θα γίνει 1,7 προς 1 
τότε θα λαμβάνει 65€Χ1,7=110,5€. Η ποσοστιαία διαφο-
ρά είναι τεράστια (-38%)

ΜΕΓΑΛΕΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
H Nέα Γενιά πολλαπλά ωφελημένη
Το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος Επικουρικής Ασφάλισης, με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
για τη νέα γενιά», φέρνει μεγάλες προσδοκίες δημιουργίας θετικής αποταμιευτικής κουλτούρας στον Έλληνα πολί-
τη, κάτι που ως τώρα ανιχνεύεται σε ιχνοστοιχεία ως ‘’σπάνια γαία’’ στην χώρα  μας. Έπρεπε  να περάσουν πολλά 
χρόνια άκαρπων φιλοσοφικών αναζητήσεων έως ότου καταλήξουμε σε κάποια αυτονόητα συμπεράσματα που μας 
τα δείχνει εμφατικά η ίδια η ζωή και τα απλά μαθηματικά:

Θα πει κάποιος ποιος ζει και ποιος πεθαίνει ως το 2050. Η απάντηση είναι: οι σημερινοί νέοι, οι οποίοι έχουν μια θαυ-
μάσια ευκαιρία να αποκτήσουν όπλα αποταμίευσης που οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν. Ένα από αυτά τα όπλα δίνει 
το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, αν και θα μπορούσε ταυτόχρονα να διευρύνει το οπλοστάσιο με μια πιο ολοκληρωμένη 
μεταρρύθμιση η οποία θα συμπεριλάμβανε και φορολογικά κίνητρα για την ασφαλιστική αποταμίευση.

Ας εστιάσουμε όμως στο παρόν και να δούμε - στα πλαίσια που μας επιτρέπει ο χώρος του newsletter- το νέο ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο.

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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ΟΙ ΝΕΟΙ  
ΜΠΟΡΟΥΝ  
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ  
ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ  
& ΑΣΦΑΛΕΙΣ  
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ο πρώτος είναι η διασπορά του ρίσκου. Είναι προτιμότερο να έχεις τα χρήματά σου σε διαφοροποιη-
μένες τοποθετήσεις παρά όλα μαζί σε μία, το επίπεδο ασφάλειας διαφοροποιείται. Η σύνταξη θα έχει 3 
σημεία αναφοράς και εν δυνάμει 5:  Την εθνική σύνταξη η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογι-
σμό, την διανεμητική σύνταξη η οποία λειτουργεί σήμερα και χρηματοδοτείται από τις εισφορές των εν 
ενεργεία ασφαλισμένων και την επικουρική που δημιουργείται με τον νέο νόμο και θα χρηματοδοτείται 
από τις εισφορές του ίδιου του εργαζομένου. Η εθνική σύνταξη ενέχει το δημοσιονομικό ρίσκο, δηλαδή 
αν το κράτος έρθει σε αδυναμία πληρωμών τότε το ύψος, ή ακόμα και η ύπαρξή της διακυβεύεται. Η 
διανεμητική σύνταξη υπάγεται στον δημογραφικό κίνδυνο ο οποίος είναι εξόφθαλμος και ορατός αφού 
όλο και λιγότερο εργαζόμενοι πληρώνουν για τις συντάξεις όλο και περισσότερων συνταξιούχων. Η νέα 
επικουρική σύνταξη θα υπάγεται στον κίνδυνο των αγορών και θα αναφερθούμε πιο κάτω σε αυτό. 

Ο δεύτερος λόγος είναι σχετικός με το ύψος της σύνταξης. Οι μελέτες στις χώρες με κεφαλαιοποιη-
τικά συστήματα όπως αυτό που εισάγεται δείχνουν ότι οι αποδόσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Για την 
περίοδο 1995-2019 η μέση ετήσια απόδοση για την διανεμητική ασφάλιση ήταν 1,7%, ενώ για την κε-
φαλαιοποιητική ασφάλιση 4,2%. Με άλλα λόγια, σε αυτή την περίοδο, το κεφάλαιο του διανεμητικού 
συστήματος αυξήθηκε κατά 52% ενώ αυτό του κεφαλαιοποιητικού κατά 180%. Επομένως, αναμένουμε 
ότι οι συντάξεις του νέου συστήματος θα είναι υψηλότερες σε σχέση με τις συντάξεις του υφιστάμενου 
συστήματος, με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα ζωής για τους μελλοντικούς ασφαλισμένους. 

Ο τρίτος λόγος, είναι έμμεσος αλλά καθόλου αμελητέος.  Έγκειται στο γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος 
των εισφορών του νέου συστήματος θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Κάτι τέτοιο θα τονώσει 
την παραγωγικότητα, τους μισθούς, την εργασία και το ΑΕΠ, δίνοντας ώθηση και στις μελλοντικές συ-
ντάξεις. Υπολογίζεται ότι τα αποθεματικά του νέου ταμείου θα αυξάνονται κάθε χρόνο και το 2070 θα 
ξεπεράσουν το 30% του ΑΕΠ! Η αύξηση των επενδύσεων κάνει πιο πλούσιο το κράτος και τα ταμεία. 
Το ιδανικό βέβαια θα ήταν να λυθεί έστω και μερικώς το δημογραφικό πρόβλημα έτσι ώστε οι δουλειές 
να απορροφώνται κυρίως από Έλληνες πολίτες.

 

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://k-2.gr/
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ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΧΑΘΕΙ
Η επικουρική ασφάλιση που εισάγεται είναι τρισυπόστατη και διφασική.

Ο ασφαλισμένος θα επιλέγει να τοποθετηθούν τα χρήματά του εντός τριών προφίλ επενδύσεων: συντηρητικό, 
ισορροπημένο και επιθετικό –τρεις υποστάσεις- ενώ όσο μεγαλώνει η ηλικία του ασφαλισμένου θα μειώνεται 
το ρίσκο  της επένδυσης –δύο φάσεις.

Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει σε ποιο χαρτοφυλάκιο θα επενδυθούν τα χρήματά του – θα μπορεί να 
κάνει και μίξη χαρτοφυλακίων, ενώ αλλαγή επενδυτικής πολιτικής θα μπορεί να κάνει κάθε τρία χρόνια. Αυτή 
η επιλογή νομίζουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει και να μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος της δυνατότητας αλλαγής 
σύνθεσης χαρτοφυλακίου.

Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων αυτών θα γίνεται 
από ειδικούς επαγγελματίες της αγοράς που θα στε-
λεχώσουν το Ταμείο και που πιστεύουμε ότι θα επι-
λεγούν με αμιγώς αξιοκρατικά κριτήρια. Η θέση ευ-
θύνης τους και η διαχρονικότητα τους άλλωστε δεν  
επιτρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά γι αυτό. 

Όπως προαναφέρθηκε οι μακροχρόνιες αποδόσεις 
αυτών των ταμείων διεθνώς είναι πολύ μεγάλες και 
επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να ελπίζει σε μια πολύ 
ικανοποιητική σύνταξη. Αυτό επιτυγχάνεται διότι οι ει-
σφορές του κάθε μήνα αγοράζουν μερίδια επένδυσης 
σε διαφορετικές τιμές. Αυτό έχει ως συνέπεια όταν 
οι αποδόσεις πέφτουν, σε εκείνο το χρονικό σημείο 
να αγοράζονται περισσότερα μερίδια με αποτέλεσμα 
όταν και πάλι ισορροπούν να προκύπτει μεγαλύτερο 
κέρδος. Οπότε αν δεν υπάρχει κάποιο καταστροφικό 
γεγονός την στιγμή που κάποιος θα παίρνει την σύ-
νταξή του τότε θα αποκομίσει σημαντικό κέρδος από 
την επένδυση των χρημάτων του. Ακόμα όμως και 
στην απειροελάχιστη περίπτωση που θα προκύψει 
αρνητικό αποτέλεσμα, το κράτος εγγυάται την ονο-
μαστική αξία των χρημάτων που θα έχουν εισφέρει οι 
ασφαλισμένοι στο ταμείο.

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης θα είναι υπο-
χρεωτικό για το σύνολο των μισθωτών και αυτοαπα-

σχολούμενων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην 
αγορά εργασίας από 1η Ιανουαρίου 2022 και είναι 
υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης.  Πρόκειται για τους 
μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, 
τους δικηγόρους και τους μηχανικούς. Προαιρετικά, 
αν δηλαδή το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν σε 
αυτό ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών οι οποίοι είτε 
δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση (π.χ. 
ένας λογιστής), είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφι-
στάμενο σύστημα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιος 
ασφαλιζόμενος θα μπορεί να κάνει κάποια έκτακτη 
καταβολή επιπλέον των τακτικών εισφορών του, πι-
στεύουμε ότι θα ήταν πολύ σημαντικό.

Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι θα πρέπει με αυτή την 
ευκαιρία να προχωρήσει παράλληλα η ανάπτυξη 
και των άλλων 2 πυλώνων του συστήματος, δηλα-
δή των επαγγελματικών ταμείων και της ατομικής 
ασφάλισης έτσι ώστε να εναρμονιστούμε πλήρως 
με τα συνταξιοδοτικά / αποταμιευτικά  συστήματα 
που λειτουργούν στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευ-
ρώπης. Ιδιαίτερα η θέσπιση φορολογικών κινήτρων 
στα ατομικά ασφαλιστήρια θα ήταν μα εξαιρετι-
κή εξέλιξη που θα ενδυνάμωνε την αποταμιευτική 
κουλτούρα του Έλληνα η οποία έχει ατονήσει τις 
τελευταίες δεκαετίες.  

https://k-2.gr/
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Η ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΕΣ 
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΗ  
ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ!
Οι επιστήμονες οραματίζονται την οργανωμένη παρουσία ανθρώπων στον Άρη 
εδώ και χρόνια, ενώ ήδη υπάρχουν τα σχέδια των αποικιών μας στον Κόκκι-
νο Πλανήτη, καθώς και πτυχές των δραστηριοτήτων μας σε αυτές. Εκτός των 
άλλων, ο Άρης θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους λάτρεις της ορειβασίας και 
της αναρρίχησης. Αυτό γιατί ο Κόκκινος Πλανήτης διαθέτει γιγάντια όρη και 
ηφαίστεια, ανάμεσα στα οποία ο Όλυμπος που έχει ύψος περίπου 25 χλμ και 
διάμετρο 600 χλμ! 

Έτσι λοιπόν έχουν αρχίσει οι δοκιμές για το είδος της στολής που απαιτείται για 
την προσαρμογή των αποίκων στις συνθήκες του πλανήτη. Πολλές υπάρχου-
σες διαστημικές στολές είναι δυσκίνητες και περιπλέκουν την κατάσταση. Όταν 
ρωτήθηκε ο ορειβάτης Tresch για το πώς θα ήταν η αναρρίχηση στον Άρη με 
την στολή που έχει διαμορφωθεί κάτω από τις δικές του οδηγίες, είπε τα εξής:

«Σίγουρα θα είναι μια πολύ έντονη εμπειρία. Από τα πρώτα βήματα η καρδιά σας 
θα χτυπά τόσο έντονα, που θα νομίζετε ότι ακούγεται έξω από το στήθος σας. 
Θα ιδρώνετε υπερβολικά, καθώς θα υπάρχει μόνο ένα πολύ υποτυπώδες σύστη-
μα ψύξης του αέρα που θα κυκλοφορεί μέσα στη στολή. Τα δάχτυλα των χεριών 
σας δεν θα έχουν σχεδόν καμία πρόσφυση και τα γάντια δεν θα σας επιτρέπουν 
την ίδια κίνηση όπως με τα γυμνά σας χέρια.

Η βαρύτητα στον Άρη είναι περίπου 62% χαμηλότερη από τη Γη. Εάν ζυγίζε-
τε 100 κιλά στη Γη, εκεί θα είστε περίπου 38 κιλά. Μερικές από τις δυσκολίες 
της αναρρίχησης στη Γη θα μπορούσαν να μην υπάρχουν λόγω του μειωμένου 
βάρους, ωστόσο όμως μέσα στην στολή υπάρχει συγκεκριμένη ατμοσφαιρική 
πίεση. Θα εξακολουθεί λοιπόν να υπάρχει δυσκολία στη μετακίνηση, καθώς το 
σώμα σας πρέπει να πολεμήσει αυτόν τον περιορισμό. Μπορώ να πω ότι η αναρ-
ρίχηση στον Άρη θα μοιάζει με ορειβασία του δέκατου ένατου αιώνα. 

Οι στολές των αποίκων θα είναι το κλειδί για την εξερεύνηση γιατί θα πρέπει να 
είναι κατάλληλες για πεζοπορία και αναρρίχηση, ενώ θα πρέπει να αντέχουν και 
στη σκόνη και στον πάγο. Στον Άρη οι βράχοι είναι ως επί το πλείστον ψαμμίτες, 
σχιστόλιθοι, βασάλτες και πολλά άλλα είδη. Νομίζω δε ότι οι καλύτερες αναρρι-
χήσεις στον Άρη, θα γίνουν σε στήλες βασάλτη, καθώς υπάρχουν σε αφθονία».

Δείτε μια απόπειρα προσομοίωσης αναρρίχησης στον Άρη. 

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://k-2.gr/
https://player.vimeo.com/video/568325202
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