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Η επαγγελματική ασφάλιση αποτελεί 
τον αρχαιότερο πυλώνα ασφάλισης, 
με τη μακροβιότερη ιστορία, περίπου 

δυόμισι αιώνες από την ίδρυση του πρώτου 
ΤΕΑ στις ΗΠΑ, έναν αιώνα σχεδόν πριν την 
εγκαθίδρυση της κοινωνικής ασφάλισης στη 
Γερμανία.
Η επαγγελματική ασφάλιση παγκοσμίως 
αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Μάλιστα 
είναι χαρακτηριστικό το ότι την τελευταία 
δωδεκαετία –από την κρίση του 2008 έως το 
2020– έχει υπερδιπλασιαστεί (x 2,35 φορές) 

η αξία των περιουσιακών στοιχείων των ΤΕΑ, 
αντιπροσωπεύοντας σε ποσοστό το 64% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ ή, σε ονομαστικούς όρους, 
τα 54,1 τρισ. δολ., όταν το παγκόσμιο ΑΕΠ, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, ήταν 84,5 τρισ. δολ. σε τρέχουσες 
τιμές. Βέβαια, περισσότερα από τα μισά περι-
ουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε συνταξιοδο-
τικά ταμεία των ΗΠΑ. 
Εντυπωσιακό είναι το στατιστικό στοιχείο ότι 
σε 9 χώρες του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τη μελέτη 
OECD Global Pension Statistics (2021), το 

ενεργητικό των επαγγελματικών ταμείων ξε-
περνούσε το 100% του μεγέθους της οικονο-
μίας τους σε όρους ΑΕΠ στα τέλη του 2020. 
Σε τρεις χώρες ήταν υψηλότερο από 200%. 
Αυτές είναι η Δανία, η Ολλανδία και η μικρή 
σε μέγεθος Ισλανδία. Το παραπάνω δείχνει 
μια σημαντική ροπή προς μακροχρόνια απο-
ταμίευση των νοικοκυριών των εν λόγω 
χωρών, συγκριτικά με τη χώρα μας, όπου η 
καθαρή αποταμίευση κατέγραφε αρνητικό 
πρόσημο ολόκληρη τη δεκαετία 2010-2019 
και ήταν θετική, αλλά ασθμαίνουσα, την τε-

λευταία διετία. 
Σύμφωνα με τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία 
που δημοσιεύτηκαν 
στην έκθεση του World 
Pension Al l iance, 
μ ε  τ ί τ λ ο  “ 2 0 2 2 
Sustainable Finance”, 
τα περιουσιακά στοι-
χεία των συνταξιοδο-
τικών ταμείων στον 
ΟΟΣΑ εκτιμάται ότι 
σήμερα υπερβαίνουν 
τα 54 τρισ. δολ., με τα 
συνταξιοδοτικά κεφά-
λαια υπό διαχείριση 
να αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 10% των 
παγκόσμιων χρηματο-
οικονομικών περιουσι-
ακών στοιχείων. 
Τα παγκόσμια στοι-
χεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική του θεσμού, 
που προασπίζεται το «κοινωνικό συμβό-
λαιο», δηλαδή τη σύμπραξη των εργοδοτών 
και των εργαζομένων για τη διασφάλιση της 
ευημερίας και ενός υψηλότερου μελλοντι-
κού βιοτικού επιπέδου κατά την περίοδο της 
συνταξιοδότησης, με την έμπρακτη υποστή-
ριξη των εργοδοτών τους. 
Ταυτόχρονα, συνιστούν έναν δυναμικό 
θεσμικό επενδυτή, που πρωταγωνιστεί στην 
ενίσχυση των παγκόσμιων επενδύσεων και 
της μελλοντικής ανάπτυξης. Πρώτιστος 
στόχος βέβαια των ΤΕΑ δεν είναι άλλος από 
την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέρο-
ντος των ασφαλισμένων τους μελών μέσα 
από την άσκηση αποτελεσματικών μακρο-
χρόνιων επενδυτικών πολιτικών για την 
επίτευξη υπεραξιών στους ατομικούς συντα-
ξιοδοτικούς λογαριασμούς. 
Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η ασφά-
λεια, η ποιότητα, η ρευστότητα και η κερδοφο-
ρία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του καθώς 
και η κάλυψη των τεχνικών αποθεματικών για 
τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές. 
Κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματί-
σουν τα ΤΕΑ και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ-
κής Πράσινης Μετάβασης και του Green Deal 
μέσω του EU Taxonomy και της Κλιματικής 
Στρατηγικής της Ευρώπης για το 2030 και το 
2050. Στη σταδιακή ανάπτυξη ενός Συστήμα-
τος Ταξινόμησης στην ΕΕ για περιβαλλοντικά 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες τα ΤΕΑ 

θα έχουν βαρύνοντα ρόλο ως σημαντικοί θε-
σμικοί επενδυτές. 
Η συμβολή τους αναμένεται να είναι ουσι-
αστική στην επίτευξη των στόχων, καθώς 
θα πρέπει να αποδεικνύουν τις ανάλογες 
πολιτικές εξυπηρέτησης των στόχων που 
υιοθετούν, αποκαλύπτοντας το μερίδιο των 
επενδύσεών τους σε δραστηριότητες που 
θεωρούνται βιώσιμες (screening) και να 
ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό. 
Οι στόχοι ESG (Περιβαλλοντικοί-Κοινωνι-
κοί-Διακυβέρνησης) σηματοδοτούν τη νέα 
φιλοσοφία που θα διέπει τις επενδυτικές απο-
φάσεις των επενδυτικών φορέων, με γνώμονα 
τις βιώσιμες επενδύσεις και την αειφόρο ανά-
πτυξη. Διαδραματίζοντας πιο ενεργό ρόλο στη 
χρηματοδότηση της μετάβασης, στην οικοδό-
μηση και υποστήριξη των βιώσιμων επενδύ-
σεων, στην αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας 
του χρηματοπιστωτικού τομέα ως θεσμική 
υποδομή χρηματοδότησης. 
Τέλος, η δομή και η λειτουργία των ΤΕΑ συμ-
βάλλει με θετικό πρόσημο στην κοινωνική 
ταξινόμηση, ήτοι στην αξιοπρεπή εργασία και 
συνταξιοδότηση, με σεβασμό, υποστήριξη και 
προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στη 
διασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου 
και στην ευημερία των μελών τους, καθώς και 
στην οικοδόμηση υγιών κοινοτήτων και βιώσι-
μων κοινωνιών, χωρίς αποκλεισμούς.
Ωστόσο η εικόνα στη χώρα μας διαφέρει 
σημαντικά. Η ισχύς και το μέγεθος των ΤΕΑ 

δεν αντιστοιχεί στην παγκόσμια εικόνα του 
θεσμού. Τα βασικά αίτια είναι πολλά: το 
έντονο δημογραφικό πρόβλημα και η αβεβαι-
ότητα της πολιτικής, η παντοδυναμία του 1ου 
πυλώνα, που μέχρι πρότινος λειτουργούσε 
μόνο με το αναδιανεμητικό μοντέλο χρημα-
τοδότησης, και τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
αναπλήρωσης των συντάξεων, η χαμηλή 
καταναλωτική συνείδηση, η έλλειψη των 
απαραίτητων γνώσεων των πολιτών ώστε 
να εμπιστευτούν έναν από τους υγιέστερους 
θεσμούς ως όχημα αποταμίευσης κ.ά. 
Η χώρα μας, δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, 
παραμένει ουραγός μεταξύ των χωρών 
του ΟΟΣΑ στη διείσδυση των επαγγελματι-
κών ταμείων στο ασφαλιστικό σύστημα. Το 
μέγεθος των ΤΕΑ σε όρους αξίας περιου-
σιακών στοιχείων (ενεργητικού) για τα 26 
ΙΕΣΠ-ΤΕΑ ανέρχεται σε μόλις 0,1% του ΑΕΠ, 
ενώ, συνυπολογίζοντας και τα 4 ΤΕΑ υποχρε-
ωτικής ασφάλισης, το αντίστοιχο ποσοστό δι-
αμορφώνεται μόλις στο 1,1% του ΑΕΠ ή 1,83 
δισ. σε ονομαστικούς όρους, το 2021. 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι το ότι 
τα ΤΕΑ στη χώρα μας φαίνεται να βρίσκονται 
σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της τελευταίας διετίας, εντός 
του 2021 ιδρύθηκαν τρία νέα Ταμεία Επαγ-
γελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και το 2022 
προστέθηκαν άλλα δύο, εκείνα της Eurobank 
και της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική. 
Οι νέες εισαγωγές ΤΕΑ φανερώνουν το τε-

του δρος Χρήστου Π. Νούνη, προέδρου 
της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ), προέδρου 
του ΔΣ του Ταμείου Επαγγελματικής 
Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)

Η επίδραση της ανάπτυξης 
του 2ου πυλώνα στο ΑΕΠ και 
την ελληνική οικονομία σε 
ετήσια και μακροχρόνια βάση
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ράστιο ενδιαφέρον από πλευράς των ελ-
ληνικών ασφαλιστικών εταιρειών και των 
πιστωτικών ιδρυμάτων. Με πρωτοβουλία 
μάλιστα των εργοδοτριών εταιρειών των συ-
γκεκριμένων εταιρειών, θα αναπτυχθούν τα 
πολλαπλά οφέλη και τα μοναδικά οφέλη και 
κίνητρα για όλους τους ενδιαφερομένους.
Το ενθαρρυντικό και ταυτόχρονα αισιόδο-
ξο στοιχείο είναι το αυξημένο ενδιαφέρον 
εργοδοτών να δημιουργήσουν ΤΕΑ. Το 
momentum για την ίδρυση ΤΕΑ είναι περισ-
σότερο έντονο από ποτέ άλλοτε κατά τη δι-
άρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, μετά την 
καθιέρωσή του και στην Ελλάδα. 
Ελπίζουμε ότι το περιβάλλον θα αλλάξει 
μετά την επικείμενη μεταρρύθμιση και ότι 
το επερχόμενο νομοσχέδιο θα δώσει μια πιο 
δυναμική χροιά στον θεσμό των ΤΕΑ, ιδίως 
μέσω της απλοποίησης και επιτάχυνσης των 
αδειοδοτικών διαδικασιών, και τη δυνατότη-
τα ίδρυσης πολυεργοδοτικών ΤΕΑ. 
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα στατιστικά 
στοιχεία της αγοράς, το συνολικό τους ενερ-
γητικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2021, 
φτάνει μόλις σε 1,834 δισ. ευρώ, από 1,643 
δισ. ευρώ στα τέλη του 2020, αυξημένο κατά 
11,69%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το 
ενεργητικό έφτασε τον Μάρτιο του 2022 
τα 1,799 δισ. ευρώ, λόγω της διόρθωσης 
των αγορών, με υψηλή μεταβλητότητα και 
έντονη οικονομική αβεβαιότητα. 

Η μέση ετήσια σταθμική απόδοση του χαρ-
τοφυλακίου των ελληνικών ΤΕΑ το 2021 
έφτασε στο 6,14%. Η απόδοση είναι σημαντι-
κά υψηλότερη από τα μέσα επίπεδα επιτοκί-
ων που επικράτησαν στις αγορές χρήματος, 
αναδεικνύοντας τα οφέλη της μακροχρόνιας 
τακτικής και επαρκώς διαφοροποιημένης 
επένδυσης μέσω της αξιοποίησης της υψηλής 
ποιότητας επαγγελματικής διαχείρισης. 
Όσον αφορά τη συνεισφορά του 2ου πυλώνα 
στην ελληνική οικονομία και τον τομέα των 
επενδύσεων και της ανάπτυξης της κεφαλαι-
αγοράς, βασικό σημείο αναφοράς αποτελεί η 
πρόσφατη εμπεριστατωμένη κλαδική μελέτη 
του ΙΟΒΕ για την επαγγελματική ασφάλιση. 
Μια μελέτη που ανατέθηκε θεσμικά από την 
ένωση και παρουσιάστηκε στις αρχές του 
τρέχοντος έτους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
αναδεικνύοντας την τρέχουσα και δυνητική 
συνεισφορά της επαγγελματικής ασφάλισης 
στην ελληνική οικονομία. 
Στην έκθεση τονίζεται ότι η συνεισφορά του 
2ου πυλώνα μπορεί να είναι πολλαπλασια-
στική με τις κατάλληλες στοχευμένες θεσμι-
κές και ευρύτερες παρεμβάσεις (όπως την 
απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του 
διαχειριστικού κόστους, τη θεσμοθέτηση της 
δυνατότητας σύστασης «πολυ-εργοδοτι-
κών» ΤΕΑ), για την ενίσχυση του θεσμού της 
επαγγελματικής ασφάλισης και την παροχή 

κινήτρων για τη συμμετοχή των εργαζομέ-
νων σε ευρεία κλίμακα. Πιο αναλυτικά, τα 
οφέλη είναι:

Δημιουργούνται αποθεματικά έως και 27 
δισ. ευρώ στην εικοσαετία με πολλαπλασια-
στικά οφέλη για την πραγματική οικονομία.

Ενισχύεται η εγχώρια παραγωγική δομή, με 
το νέο πάγιο κεφάλαιο να εκτιμάται έως και 
7 δισ. ευρώ υψηλότερο στην εικοσαετία.

Αυξάνεται σημαντικά η παραγωγικότητα 
της εργασίας.

Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται, κατά μέσο 
όρο, περί το 1 δισ. ευρώ υψηλότερο σε 
πραγματικούς όρους (τιμές 2019) στην ει-
κοσαετία. Η μακροπρόθεσμη ενίσχυση του 
ετήσιου ΑΕΠ μπορεί να ξεπεράσει τα 2,7 
δισ. ευρώ, σε πραγματικούς όρους.

Η επαγγελματική ασφάλιση, με βάση τα 
σενάρια που αναπτύχθηκαν, μπορεί να συνει-
σφέρει στην ελληνική οικονομία, σε όρους 
ΑΕΠ, έως και 2,7 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση. 
Μια τεράστια δυνητικά συνεισφορά για την 
εθνική μας οικονομία και το σύνολο της 
κοινωνίας. Αναδεικνύει, δηλαδή, για άλλη 
μία φορά, όπως και η μελέτη της Επιτροπής 
Πισσαρίδη, που παρουσιάστηκε πέρσι από 

τον ίδιο τον νομπελίστα καθηγητή στο 2ο 
Συνέδριό μας, τον ρόλο του κεφαλαιοποι-
ητικού συστήματος μέσω της επαγγελμα-
τικής ασφάλισης ως αναπτυξιακού μοχλού 
της εθνικής οικονομίας, πυλώνα για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
ισχυροποίησης της κεφαλαιαγοράς, εγγυητή 
της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της 
χώρας μας. 

Τέλος, η πολυεπίπεδη αυτή μελέτη ολοκλη-
ρώνεται με την καταγραφή των προτάσεων 
των ερευνητών του ΙΟΒΕ για μέτρα πολιτικής 
και πρωτοβουλίες με στόχο την ισχυροποίηση 
του ιστορικότερου πυλώνα ασφάλισης, ενώ 
αποτυπώνεται και ο ενδεχόμενος αντίκτυπος 
και τα πολλαπλά οφέλη του θεσμού της συ-
μπληρωματικής ασφάλισης για την οικονομία 
σε όρους επενδύσεων και ανάπτυξης.
Η επαγγελματική ασφάλιση έχει μεγάλα πε-
ριθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας, καθώς 
σήμερα είναι πολύ λιγότερο διαδεδομένη 
στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Με την άρση των εμποδίων και των 
περιορισμών και, φυσικά, με την παροχή 
οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση της 
αποταμίευσης σε ασφαλισμένους και εργοδό-
τες που θα επιτρέπουν την υγιή και βιώσιμη 
ανάπτυξη του θεσμού, σε ένα σταθερό και 
διαφανές φορολογικό πλαίσιο. Αδιαμφισβή-
τητα, η επαγγελματική ασφάλιση μπορεί να 
διαδραματίσει ρόλο αναπτυξιακού μοχλού 
στην ελληνική οικονομία και την ενίσχυση της 
εγχώριας αγοράς χρήματος και κεφαλαίου. 

Οι προσδοκώμενοι καρποί από την έμπρα-
κτη στήριξη του 2ου πυλώνα είναι σαφείς:

Διάχυση του ασφαλιστικού κινδύνου 
μεταξύ των τριών πυλώνων.

Η ανάπτυξη των ΤΕΑ ισοδυναμεί με ενίσχυ-
ση της αποταμίευσης, με τη  νέα αποταμί-
ευση να κινητοποιεί νέες επενδύσεις, μέρος 
των οποίων είναι εγχώριες επενδύσεις.

Αύξηση των επενδύσεων και της παραγω-
γικότητας.

Βιώσιμο ασφαλιστικό, με βελτίωση της 
επάρκειας των συνταξιοδοτικών παροχών 
και επομένως βελτίωση του βιοτικού επι-
πέδου των εργαζομένων κατά τη μετα-ερ-
γασιακή περίοδο. • • •


