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ΕΤΣΙ  ΘΑ 
ΖΗΣΟΥΝΕ ΑΥΤΟΙ 
ΚΑΛΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ…
Ειδικές μελέτες έχουν καταδείξει, πως για να μπορέσει ένας συνταξιούχος να διατηρήσει το επίπεδο 
ζωής του, πρέπει να λαμβάνει εισόδημα γύρω στο 70% του τελευταίου του μισθού. Την ίδια ώρα, η 

κρατική σύνταξη στην Κύπρο εκτιμάται πως ανέρχεται στο 50%-60% του τελευταίου μισθού για τους χα-
μηλόμισθους και μειώνεται σημαντικά, περίπου στο 20%, για τους υψηλόμισθους. Είναι προφανές, πως 

για να διασφαλιστεί η οικονομική ανεξαρτησία μετά τη συνταξιοδότηση, η κρατική σύνταξη πρέπει να 
ενισχυθεί από εισόδημα που προκύπτει από άλλες πηγές, επισημαίνει μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος των 

Αναλογιστών Κύπρου, Ανδρεανή Καλλιμάχου. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΩΡΑ ΠΑΜΠΟΥΛΟΥ

πρέπει να γίνονται συστηµατικά και να 
λαµβάνονται έγκαιρα οι κατάλληλες απο-
φάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια 
και η οικονοµική ευρωστία του ταµείου στα 
επόµενα χρόνια.
Πώς µπορούν να ενισχυθούν ο δευτερο-
γενής και ο τριτογενής τοµέας συνταξι-
οδότησης; 
Καταρχάς, τόσο η ενίσχυση του τρίτου όσο 
και του δεύτερου πυλώνα, είναι θέµα ασφα-
λιστικής συνείδησης και συνειδητοποίησης 
της ανάγκης να µεριµνήσει κάποιος από 
νωρίς για τη συνταξιοδότησή του. Στην 
κατεύθυνση αυτή και ειδικά για ένα µεγάλο 
ποσοστό των ανθρώπων νεότερων ηλικιών, 
έχουµε ακόµη δουλειά να κάνουµε στην 
Κύπρο. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι τα 
άτοµα αυτά έχουν ψηλά στις προτεραιότη-
τές τους τη διαχείριση της καθηµερινότη-
τας. Θεωρούν τη συνταξιοδότηση ως κάτι 
πολύ µακρινό, που ακόµα δεν τους αφορά. 
Ξέρουµε, όµως, ότι αν ξεκινήσει κάποιος 
νωρίς τον συνταξιοδοτικό του σχεδιασµό, 
τα ποσά αποταµίευσης θα είναι πολύ µειω-
µένα και άρα εύκολα διαχειρίσιµα. 
Πώς συµβάλλει το κράτος στην όλη 
προσπάθεια; 
Το κράτος παρέχει ήδη κίνητρα για να 
ενισχυθούν οι τοµείς αυτοί. Οι φοροαπαλ-
λαγές που παρέχονται στις εισφορές στα 
ταµεία προνοίας και στα οµαδικά συνταξι-
οδοτικά σχέδια, όπως και στα ασφαλιστικά 
συνταξιοδοτικά, νοουµένου ότι υπάρχει 
ασφαλιστική κάλυψη, είναι πιστεύω µια 
πολύ καλή αρχή. Επίσης, οι εξελίξεις ανα-
φορικά µε τη διαµόρφωση των κανονισµών 
για µεταφορά από ένα οµαδικό συνταξιο-
δοτικό σχέδιο σε άλλο, θα συµβάλουν στην 
ευρύτερη ανάπτυξη του τοµέα.
Ενδιαφέρονται, θα λέγατε, οι άνθρωποι 
νεότερων ηλικιών για το συνταξιοδοτικό 
τους µέλλον; 
Θα έλεγα ότι έχουµε ακόµα πολύ δρόµο 
να καλύψουµε, ώστε να ευαισθητοποιή-
σουµε τους νέους και να δηµιουργήσουµε 
τη συνείδηση του «µεριµνώ από νωρίς για 
τη συνταξιοδότησή µου». Τα κίνητρα που 
υπάρχουν βοηθούν, αλλά οι ανάγκες των 
σηµερινών νέων, µαζί µε τους σχετικά 
χαµηλούς αρχικούς µισθούς και τα έξοδα 
ενός νέου νοικοκυριού, δεν αφήνουν πολλά 
περιθώρια αποταµίευσης. Πρέπει, ταυτό-
χρονα, οι νεότερες ηλικίες να µάθουν να 
εκτιµούν την αξία των οµαδικών συνταξιο-
δοτικών σχεδίων ή των ταµείων προνοίας 
που προσφέρονται από τους εργοδότες και 
να τα λαµβάνουν σοβαρά υπόψη κατά την 
επιλογή του εργοδότη τους.

Πώς η πανδηµία αλλά και ο πόλεµος 
στην Ουκρανία επηρεάζουν τις αποδό-
σεις των ταµείων;
Η πανδηµία επηρέασε τις τιµές των τα-
µείων παροδικά, στους αρχικούς µήνες 
της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας 
που προκάλεσαν οι πρωτόγνωρες συνθή-
κες που ζήσαµε. Στη συνέχεια, τα ταµεία 
ανάκαµψαν, οι αποδόσεις του 2020 ήταν 
ικανοποιητικές και του 2021 πολύ θετικές. 
Ο πόλεµος στην Ουκρανία επιτάχυνε τον 
υψηλό πληθωρισµό, λόγω ανεπάρκειας 
αγαθών σε περιβάλλον αυξανοµένης ζήτη-
σης κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, µε 
περεταίρω ελλείψεις διαφόρων εµπορευ-
µάτων από τη Ρωσία και την Ουκρανία. 
Για παράδειγµα, ενέργεια, προϊόντα που 
σχετίζονται µε τρόφιµα, διάφορα µέ-
ταλλα, µικροτσίπ και άλλα οδηγούν τον 
πληθωρισµό σε ακόµα πιο ψηλά επίπεδα.                                                                                             
Το αποτέλεσµα των πιο πάνω είναι να 
επηρεάζονται αρνητικά οι τιµές των χρε-
ογράφων και των µετοχών κι αυτό συνε-
πάγεται µείωση των τιµών των ταµείων, 
που είναι επενδυµένα στις κατηγορίες των 
επενδύσεων αυτών.

Πώς αξιολογούνται αυτές οι επιπτώ-
σεις; 
Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι οι επεν-
δύσεις στα ταµεία αυτά είτε ασφαλιστικά 
είτε συνταξιοδοτικά είναι πολυετείς και 
οι αποδόσεις πρέπει να αξιολογούνται σε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Τα ταµεία αυτά 
έχουν διαχρονικά καλύτερες αποδόσεις 
από τα µετρητά αλλά µε µεγαλύτερες δια-
κυµάνσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περί-
οδοι κατά τις οποίες τα ταµεία έχουν επη-
ρεαστεί αρνητικά είναι οι καταλληλότερες 
για επιπλέον επένδυση χρηµάτων, αφού οι 
µονάδες αγοράζονται σε χαµηλότερη τιµή.
Τι ενέργειες κάνει ο Σύνδεσµος Αναλο-
γιστών, για να βοηθήσει τα µέλη του;
Ο Σύνδεσµος Αναλογιστών Κύπρου ξεκί-
νησε το 1991 από νέους επαγγελµατίες του 
χώρου και ιδρύθηκε σε σώµα το 1993. Εί-
ναι µέλος του ∆ιεθνούς Συνδέσµου Αναλο-
γιστών (International Actuarial Association) 
και του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Αναλο-
γιστών (Actuarial Association of Europe). 
Ρόλος του είναι να προωθήσει το δυναµικό 
επάγγελµα του αναλογιστή και να διαχύσει 
τις γνώσεις γύρω από αυτό στο ευρύ κοινό.                                                                                          
Στόχος είναι να συµβάλλει εποικοδοµητικά 
στις νοµοθεσίες και στις κοινές πρακτικές 
στους τοµείς των συντάξεων, της υγείας, 
των ασφαλειών, των επενδύσεων και της 
διαχείρισης κινδύνων. Ο σύνδεσµος απο-
τελεί, επίσης, το µέσο σύσφιξης σχέσεων 
και καλλιέργειας επικοινωνίας µεταξύ των 
αναλογιστών της Κύπρου, παρέχοντας και 
την ευκαιρία συµµετοχής σε εξειδικευµένα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα. Κάτι απαραί-
τητο για την επικαιροποίηση της γνώσης, 
σύµφωνα και µε τις συνεχείς διεθνείς εξελί-
ξεις στον τοµέα.
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Ανδρεανή Καλλιμάχου, 
πρόεδρος του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου 

ώς µπορεί, κατά τη γνώµη σας, 
ένα κράτος να αντεπεξέλθει στην 
πρόκληση της διασφάλισης της 
προστασίας του επιπέδου ζωής των 
συνταξιούχων; 
Το θέµα της βιωσιµότητας των σχε-
δίων σύνταξης αποτελεί µία από 
τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τις 
περισσότερες χώρες του κόσµου. Η 
αντιµετώπιση της πρόκλησης αυτής 
συνδέεται άµεσα µε τη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής και την προστα-
σία του επιπέδου ζωής µεγάλης οµά-
δας πολιτών. Οι σύγχρονες κοινωνίες 
βρίσκονται µπροστά σε νέα δεδοµένα, 
που επιβάλλουν διαφορετικές πολιτι-
κές και προσεγγίσεις σε σχέση µε το 
παρελθόν. Για παράδειγµα, η γήρανση 
του πληθυσµού, ως αποτέλεσµα της 
υπογεννητικότητας και της αύξησης 
του προσδόκιµου ζωής, δηµιουργεί µία 
νέα συνθήκη διαχείρισης και σχεδια-
σµού βάθους χρόνου. Αυτό ασφαλώς 
το διαπιστώνουµε και στην Κύπρο, 

καθώς αφορά και στο δικό µας σύστη-
µα κοινωνικών ασφαλίσεων. 
Για ποιους λόγους συµβαίνει αυτό; 
Οι λόγοι, για τους οποίους συµβαίνει 
αυτό, είναι δύο: Πρώτον, ενώ στο υφι-
στάµενο σύστηµα οι τρέχουσες εισφο-
ρές χρησιµοποιούνται για χρηµατο-
δότηση και πληρωµή των συντάξεων 
στους συνταξιούχους που τις δικαι-
ούνται, ταυτόχρονα το ποσοστό των 
ατόµων που καταβάλλουν εισφορές, 
σε σχέση µε αυτούς που δεν καταβά-
λουν, µειώνεται. ∆εύτερον, ο µε-
γαλύτερος µέσος όρος ζωής 
προϋποθέτει επιµήκυνση 
του χρονικού διαστήµατος 
καταβολής συντάξεων, 
κάτι που οδηγεί στην 
αναγκαιότητα ενός νέου 
βιώσιµου οικονοµικού 
µοντέλου του κρατικού 
συστήµατος ασφάλισης.                                                                                                
Μία άλλη συνιστώσα 
επίδρασης αφορά στα 

χαµηλά επιτόκια, που συνθέτουν µια 
πρόσφατη πραγµατικότητα. Αυτή 
προκαλεί έναν επιπρόσθετο παράγο-
ντα προβληµατισµού, καθώς οι απο-
δόσεις στο αποθεµατικό των κοινωνι-
κών ασφαλίσεων µειώνονται. 
Πώς θα µπορούσε να αντιµετωπι-
στεί το θέµα αυτό; 
Οι αναλογιστικές εκτιµήσεις, που 
γίνονται κατά καιρούς, προτείνουν 
διάφορες πιθανές λύσεις για αποτρο-
πή µίας δυσάρεστης κατάστασης στο 

µέλλον. Οι λύσεις αυτές βασίζονται 
σε συγκεκριµένες υποθέσεις για 

τα µελλοντικά δηµογραφικά 
και οικονοµικά δεδοµένα, 
που αφορούν, µεταξύ άλλων, 

στον πληθυσµό, στην 
οικονοµική ανάπτυξη 

και στο εργατικό δυ-
ναµικό. Ένα είναι 
βέβαιο. Η ενδελε-
χής παρακολούθη-
ση και αξιολόγηση 

ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΣΙΓΟΥΡΟ ΑΥΡΙΟ

Πόσο σημαντική είναι, τελικά, η συμ-
βολή των ιδιωτικών προγραμμάτων 

συνταξιοδότησης, για να επιτευχθεί μια 
ζωή με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία 

μετά από τη σύνταξη; 
Το κράτος παρέχει μια βασική, ελάχιστη 
σύνταξη. Για να διασφαλιστεί η οικονο-
μική ανεξαρτησία και η υποστήριξη του 

επιπέδου ζωής μετά τη συνταξιοδότηση, 
η κρατική σύνταξη (πυλώνας 1) πρέπει 
να ενισχυθεί από εισόδημα που προ-

κύπτει από άλλες πηγές. Τέτοιες είναι 
τα ομαδικά συνταξιοδοτικά σχέδια, που 
παρέχονται σε εργαζόμενους από τους 
εργοδότες (πυλώνας 2) ή προσωπικά 
ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχέδια, που ο 

καθένας από εμάς αποφασίζει να επιλέ-
ξει, ώστε να προνοήσει για μια ζωή με 
αξιοπρέπεια μετά τη συνταξιοδότηση 

(πυλώνας 3). Κατά την άποψη μου και οι 
τρεις πυλώνες είναι σημαντικοί, καθώς 
συντελούν ώστε όλοι μας, όταν συντα-
ξιοδοτηθούμε, να μπορούμε να απο-

λαύσουμε πολλά χρόνια με οικονομική 
σιγουριά. Εναπόκειται στον καθένα μας 
να προνοήσει μέσω των προγραμμάτων 
αυτών, αξιοποιώντας και τα κίνητρα που 

παρέχονται και επεξήγησα πιο πάνω, 
ώστε να εξασφαλίσει το επίπεδο ζωής 
που επιθυμεί και να μπορέσει να ζήσει 

με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία μετά τη 
συνταξιοδότησή του. Το πιο σημαντικό 
είναι να συνειδητοποιήσει την ανάγκη 
αυτή όσο πιο έγκαιρα γίνεται και να με-
ριμνήσει μέσα από τους πιο πάνω πυλώ-

νες να κτίσει για το μέλλον του.

ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  


