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Systemy emerytalne w Europie. Przypadek Grecji1

Streszczenie
Artyku≥ o systemie emerytalnym Grecji przedstawia jego rozwÛj historyczny
i stan obecny oraz wyzwania i przewidywane zmiany. Celem badawczym autora
jest prezentacja historycznych i aktualnych rozwiπzaÒ w systemie emerytalnym
Grecji w celu odnalezienia w tym systemie pomys≥Ûw, ktÛre warto wykorzystywaÊ
w miÍdzynarodowych porÛwnaniach. W podsumowaniu wskazano na funkcjonowanie Aktuariusza Krajowego, jako elementu wyrÛøniajπcego grecki system emerytalny na tle innych paÒstw.

Wprowadzenie
Globalizacja, rozwÛj komunikacji oraz telekomunikacji, rozwiπzania informatyczne i swoboda terytorialnego przemieszczania siÍ w przestrzeni europejskiej powodujπ coraz wiÍksze zainteresowanie moøliwoúciami osiπgania dochodÛw osobistych w innych krajach niø kraj urodzenia. To z kolei moøe byÊ zwiπzane z uczestniczeniem podmiotu ekonomicznego w systemach emerytalnych obcych paÒstw, ktÛre podlegajπ ciπg≥ym zmianom, wynikajπcym przede wszystkim
z przyczyn demograficznych, ale takøe ekonomicznych. Unia Europejska (UE),
dominujπca wspÛ≥czeúnie na mapie Europy, przewiduje funkcjonowanie w zakresie emerytur metody otwartej koordynacji, a zatem nie narzuca w tym obszarze
jedynie s≥usznego rozwiπzania. W paÒstwach, ktÛre nie przystπpi≥y do UE, rozwiπzania emerytalne jeszcze bardziej nacechowane sπ indywidualizacjπ. Stπd
1 Artyku≥ jest drugim z serii, poúwiÍconym systemom emerytalnym w wybranych krajach
Europy. Poprzedni ukaza≥ siÍ w nr 2/2007 WspÛ≥czesnej Ekonomii i dotyczy≥ Belgii.
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duøa rÛønorodnoúÊ systemÛw emerytalnych i niewielka o nich wiedza, nawet
w krÍgach specjalistÛw.
Analiza rÛønorodnych rozwiπzaÒ emerytalnych w poszczegÛlnych paÒstwach
UE prowadzi w konsekwencji do wyboru najlepszych rozwiπzaÒ systemowych.
Zatem celem badawczym artyku≥u jest prezentacja historycznych i aktualnych
rozwiπzaÒ w celu odnalezienia w tak rÛønorodnych systemach pomys≥Ûw, ktÛre
warto wykorzystywaÊ w tworzeniu jak najlepszych wzorcÛw.

1. OgÛlna informacja o analizowanym kraju
Republika Grecka jest paÒstwem po≥oøonym w po≥udniowo-wschodniej Europie, nad Morzem årÛdziemnym. Obejmuje po≥udniowπ czÍúÊ PÛ≥wyspu Ba≥kaÒskiego oraz Wyspy JoÒskie, KretÍ i archipelagi wysp: Sporady Po≥udniowe, Sporady PÛ≥nocne i Cyklady. Sk≥ada siÍ z 9 regionÛw, obejmujπcych 54 departamenty (Wielka Encyklopedia PWN, 2002: 410 i nast.). Jednostkπ monetarnπ jest euro. JÍzykiem urzÍdowym jest grecki. W lipcu 2007 r. GrecjÍ zamieszkiwa≥o
10 706 290 osÛb2 z nastÍpujπcπ strukturπ wiekowπ populacji: 0ñ14 lat ñ 14,3%,
15ñ64 lat ñ 66,7%, 65 lat i wiÍcej ñ 19,0%. PrzeciÍtna d≥ugoúÊ øycia wynosi≥a ogÛ≥em 79,38 lat, w tym mÍøczyzn ñ 76,85 lat, a kobiet ñ 82,06 lata. NajwiÍkszπ grupπ etnicznπ byli Grecy, stanowiπcy 93% populacji. NajwiÍkszπ grupÍ wyznaniowπ stanowili prawos≥awni, ktÛrych by≥o 98%. Natomiast 1,3% ludnoúci stanowili wyznawcy islamu. Zgodnie z konstytucjπ z 1975 r. g≥owπ paÒstwa jest prezydent, a rzπdem kieruje premier. Produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkaÒca w 2006 r. szacowany by≥ na 24 100 USD, a stopa wzrostu PKB na 4,2%.
Stopa bezrobocia wynios≥a 9,2%. D≥ug publiczny stanowi≥ 104,6% PKB. Bilans
p≥atniczy zamknπ≥ siÍ w 2006 r. deficytem w kwocie 21,37 mld USD.
Ziemie wspÛ≥czesnej Grecji3 zamieszka≥e by≥y od czasÛw prahistorycznych.
W staroøytnoúci na ziemiach tych rozwija≥a siÍ kolejno cywilizacja minojska
i mykeÒska, nastÍpnie wystπpi≥y: okres tzw. WiekÛw Ciemnych i okres geometryczny. Oko≥o 750 r. p.n.e. pojawi≥o siÍ pismo alfabetyczne, a zdarzenie to uznane jest za poczπtek epoki archaicznej. Po niej pojawia≥y siÍ kolejno epoki klasyczna i hellenistyczna, zwiπzane z podbojami wojennymi oraz rozwojem handlu. NastÍpnie trwa≥o na ziemiach greckich panowanie staroøytnego Rzymu, okres bizantyjski i okres cesarstwa ≥aciÒskiego. Dzieje nowoøytne rozpoczynajπ siÍ od
1453 r., kiedy to su≥tan turecki Mehmed II zdoby≥ Konstantynopol. Do 1460 r.
Turcy opanowali wszystkie ziemie greckie z wyjπtkiem Krety i Wysp JoÒskich,
ktÛre pozostawa≥y pod w≥adzπ Wenecjan. KretÍ Turcy opanowali w 1669 r., a Wyspy JoÒskie w 1815 r. przesz≥y pod kontrolÍ Wielkiej Brytanii. W latach domina2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html , dostÍp dnia 11
wrzeúnia 2007.
3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html, dostÍp dnia 11
wrzeúnia 2007 oraz Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2002, s. 418ñ420.
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cji tureckiej grecki koúciÛ≥ prawos≥awny by≥ ostojπ toøsamoúci narodowej GrekÛw.
W latach 1821ñ1829 trwa≥o narodowe powstanie greckie, w wyniku ktÛrego
w 1829 r., po dodatkowo przegranej przez TurkÛw wojnie z prawos≥awnπ Rosjπ,
Turcy zgodzili siÍ na autonomiÍ GrekÛw w ramach imperium osmaÒskiego.
W 1830 r. proklamowano niepodleg≥oúÊ okrojonej terytorialnie Grecji jako monarchii, uznanπ przez TurkÛw w 1832 r. W roku 1843 og≥oszono konstytucjÍ,
wprowadzajπcπ dwuizbowy parlament. W 1864 r. Grecja odzyska≥a od Wielkiej
Brytanii Wyspy JoÒskie. Liberalna konstytucja z 1911 r. przyzna≥a mieszkaÒcom
wiÍcej swobÛd obywatelskich. W wyniku wojen ba≥kaÒskich z lat 1912ñ1913 Grecja odzyska≥a Epir, czÍúÊ Macedonii, KretÍ i wiÍkszoúÊ wysp Morza Egejskiego.
Uczestnictwo Grecji w I wojnie úwiatowej rozpoczÍ≥o siÍ dopiero w 1917 r., kiedy
opowiedzia≥a siÍ ona po stronie Ententy. Nastroje republikaÒskie w latach dwudziestych XX wieku doprowadzi≥y do opuszczenia kraju w 1923 r. przez krÛla Jerzego II bez formalnej abdykacji, a w 1924 r. zosta≥ on zdetronizowany przez
Zgromadzenie Narodowe, ktÛre proklamowa≥o republikÍ. Seria puczÛw wojskowych w kolejnych latach doprowadzi≥a do przywrÛcenia monarchii w 1935 r. i powrotu do kraju Jerzego II. W II wojnie úwiatowej Grecja og≥osi≥a neutralnoúÊ, ale
w 1940 r. zosta≥a zaatakowana przez W≥ochy. Grecy obronili siÍ od napaúci w≥oskiej, ale w 1941 r. kraj najecha≥y wojska niemieckie. KrÛl i rzπd udali siÍ na
emigracjÍ do Egiptu. Powsta≥e w okresie okupacji ruchy partyzanckie doprowadzi≥y w 1944 r. do wyzwolenia 2/3 kraju i powo≥ania w w≥adz tymczasowych.
W tym samym czasie, w Egipcie, powsta≥ Rzπd Jednoúci Narodowej, ktÛry w paüdzierniku 1944 r. wraz z lπdowaniem w Grecji oddzia≥Ûw brytyjskich przyby≥ do
kraju. Bezpoúrednio po lπdowaniu BrytyjczykÛw, zaøπdali oni rozbrojenia oddzia≥Ûw partyzanckich, co spowodowa≥o walki wewnÍtrzne, zakoÒczone dopiero
w 1945 r. W wyniku przeprowadzonego w 1946 r. referendum zosta≥a utrzymana
monarchia. W tym samym roku rozpoczÍ≥a siÍ krwawa wojna domowa partyzantÛw komunistycznych z pÛ≥nocy, zorganizowanych w tzw. ArmiÍ Demokratycznπ,
z legalnπ w≥adzπ. Trwa≥a ona do koÒca 1949 r. i zakoÒczy≥a siÍ poraøkπ komunistÛw. W 1952 r. uchwalono nowπ konstytucjÍ i Grecja wstπpi≥a do NATO. W 1960
r. Grecja wyrazi≥a zgodÍ na uzyskanie niepodleg≥oúci przez Cypr, gdzie zamieszkiwa≥a wiÍkszoúÊ greckojÍzyczna. W 1967 r. w wyniku zamachu stanu do w≥adzy
dosz≥a grupa oficerÛw, ustanawiajπc tzw. Ñrzπdy junty czarnych pu≥kownikÛwî.
W 1973 r. proklamowano powstanie republiki i zniesiono stan wyjπtkowy. Po nieudanej interwencji na Cyprze w≥adza czarnych pu≥kownikÛw upad≥a i powo≥any
zosta≥ rzπd cywilny. W 1974 r. Grecja wystπpi≥a z NATO, na znak protestu przeciw zajÍciu czÍúci Cypru przez TurcjÍ ñ cz≥onka NATO. Nowy rzπd przywrÛci≥
konstytucjÍ z 1952 r., oznaczajπcπ restytucjÍ monarchii. Jednakøe w referendum
z grudnia 1974 r. wiÍkszoúÊ zdobyli zwolennicy republiki. W 1975 r. powsta≥a nowa konstytucja, ustanawiajπca republikÍ. W 1980 r. Grecja powrÛci≥a do NATO,
a w 1981 sta≥a siÍ cz≥onkiem Europejskiej WspÛlnoty Gospodarczej. W 2001 r.
Grecja przystπpi≥a do Unii Gospodarczo-Walutowej.
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2. RozwÛj historyczny systemu emerytalnego w Grecji
W 1861 r. pojawi≥ siÍ w Grecji pierwszy fundusz ubezpieczenia spo≥ecznego,
obejmujπcy urzÍdnikÛw paÒstwowych i osoby pracujπce w trudnych warunkach
(Triantafillou, 2007: 109), w tym weteranÛw wojennych ñ oficerÛw armii lπdowej
i marynarki wojennej. W 1882 r. powsta≥ Fundusz Ubezpieczeniowy GÛrnikÛw
(Fuduli, 1997). W 1914 r. powsta≥o pierwsze prawo o ubezpieczeniach wypadkowych (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006: 131). Regulacja prawna z 1922 r. okreúli≥a ubezpieczenia spo≥eczne jako obszar odpowiedzialnoúci paÒstwa (Triantafillou, 2007: 110) i w tym samym roku powsta≥o
pierwsze prawo, dotyczπce ubezpieczenia zdrowotnego (Social Security Programs
Throughout the World: Europe, 2006: 130). W 1925 r. powsta≥ pierwszy fundusz
emerytalny dla osÛb samozatrudniajπcych siÍ (Fuduli, 1997).
Poczπtki greckiego systemu emerytalnego siÍgajπ 1934 r., kiedy to powsta≥a
pierwsza ustawa o ubezpieczeniach emerytalnych (Owczarek, 2004: 133).
W 1937 r. w Atenach, Pireusie i Salonikach rozpoczπ≥ dzia≥alnoúÊ Instytut UbezpieczeÒ Spo≥ecznych (IKA), bÍdπcy g≥Ûwnπ instytucjπ w zakresie ubezpieczeÒ
spo≥ecznych w Grecji. Od 1945 r. zak≥adane by≥y rÛøne branøowe fundusze emerytalne o charakterze uzupe≥niajπcym (Fuduli, 1997). W 1951 r. wprowadzono
nowe prawo o ubezpieczeniach spo≥ecznych, ktÛre w zakresie emerytur znacznie
rozszerzy≥o zakres ubezpieczonych grup zawodowych, wprowadzi≥o nowπ formu≥Í obliczania emerytur, faworyzujπcπ osoby o niskich zarobkach, oraz wprowadzi≥o mechanizm indeksowania emerytur wzglÍdem inflacji (Triantafillou, 2007:
110), a dzia≥alnoúÊ IKA rozszerzono na ca≥y kraj (Fuduli, 1997). Wtedy takøe
wprowadzono pojÍcie emerytury minimalnej i zasadÍ op≥acania sk≥adek emerytalnych przez paÒstwo. W 1954 r. pojawi≥a siÍ pierwsza regulacja prawna w zakresie bezrobocia, a w 1958 r. w zakresie zasi≥kÛw rodzinnych (Social Security
Programs Throughout the World: Europe, 2006: 133). W 1961 r. powsta≥ system
emerytalny dla rolnikÛw zarzπdzany przez AgencjÍ Ubezpieczenia RolnikÛw
(OGA)4. System ten finansowany by≥ ze sk≥adek uczestnikÛw oraz z podatkÛw
i ce≥ ñ 10% úciπgniÍtego podatku dochodowego od osÛb fizycznych, 15% podatku
od firm oraz wp≥ywy z ce≥ na papierosy i wyroby luksusowe (Triantafillou, 2007:
110). W 1979 r. wydano regulacje prawne o funkcjonowaniu Uzupe≥niajπcego
Funduszu Ubezpieczeniowego PracownikÛw Najemnych (TEAM). W 1981 r.
wprowadzono prawo o specjalnych emeryturach bezsk≥adkowych (Owczarek,
2004: 133). W 1982 r. podwyøszono wartoúÊ emerytur wyp≥acanych przez schematy dla rolnikÛw z OGA (The Greek National Strategy Report on Pension,
2005: 12) oraz dla innych osÛb samozatrudniajπcych siÍ: rzemieúlnikÛw (instytucja TECE), w≥aúcicieli sklepÛw (instytucja TAE) i kierowcÛw (instytucja TSA).
Ponadto w 1982 r. wprowadzono emeryturÍ dla osÛb w wieku powyøej 70 lat, ktÛre nie mia≥y øadnych ürÛde≥ utrzymania (Triantafillou, 2007: 124). Od 1 lutego
1983 r. rozpoczÍ≥a dzia≥anie uzupe≥niajπca warstwa systemu publicznego w po4
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staci instytucji TEAM.5 W tym samym roku znowelizowano prawo o ubezpieczeniu zdrowotnym (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006:
130). W 1985 r. wprowadzono zasi≥ki dla bezrobotnych (Social Security Programs
Throughout the World: Europe, 2006: 133). W 1987 r. wprowadzono warstwÍ
uzupe≥niajπcπ w ubezpieczeniu emerytalnym rolnikÛw (Triantafillou, 2007: 124).
W 1990 r. mia≥ miejsce powaøny kryzys systemu zabezpieczenia spo≥ecznego
(Owczarek, 2004: 134), w wyniku ktÛrego dokonano parametrycznych reform
systemowych. Polega≥y one na nastÍpujπcych zmianach (Triantafillou, 2007:
119):
1) podwyøszeniu wieku emerytalnego do 65 lat dla mÍøczyzn i 60 lat dla kobiet,
2) podwyøszeniu minimalnego okresu zbierania sk≥adek emerytalnych,
3) wyd≥uøeniu okresu branego pod uwagÍ przy naliczaniu emerytury z 2 do
5 lat,
4) podwyøszeniu pu≥apu dochodÛw do naliczania sk≥adek emerytalnych,
5) wprowadzeniu redukcji wielkoúci emerytury przy wczeúniejszym przejúciu
na emeryturÍ,
6) wprowadzeniu sk≥adki emerytalnej dla urzÍdnikÛw paÒstwowych,
7) ustaleniu wieku emerytalnego urzÍdnikÛw paÒstwowych na poziomie 60
lat dla mÍøczyzn i 58 lat dla kobiet,
8) zniesieniu specjalnych funduszy emerytalnych w bankowoúci, telekomunikacji, energetyce i transporcie publicznym.
Reforma z 1992 r. podzieli≥a uczestnikÛw systemu na dwie grupy ñ ubezpieczonych przed 1 stycznia 1993 r. i wchodzπcych do systemu po tej dacie. Wiek
emerytalny dla pierwszej grupy okreúlono na poziomie 65 lat dla mÍøczyzn i 60
lat dla kobiet, a w przypadku drugiej grupy ujednolicono dla obydwu p≥ci na poziomie 65 lat. Ponadto zwiÍkszono wielkoúÊ sk≥adki urzÍdnikÛw paÒstwowych
oraz osÛb samozatrudniajπcych siÍ, wprowadzono stopÍ zastπpienia na poziomie
60% w warstwie bazowej oraz 20% w warstwie uzupe≥niajπcej i wykluczono specjalne bonusy z kalkulacji emerytur (Triantafillou, 2007: 120). W 1996 r. wprowadzono dodatek emerytalny o skrÛcie EKAS (Owczarek, 2004: 134). W 1997 r.
OGA sta≥a siÍ instytucjπ paÒstwowπ, bez dotychczasowej autonomii (Fuduli,
1997). W 1998 r. w przypadku pierwszej grupy (ubezpieczonych przed 1 stycznia
1993 r.) sk≥adka ubezpieczenia emerytalnego wynosi≥a 20%, z czego 13,33% p≥aci≥ pracownik, a 6,67% pracodawca, a w przypadku drugiej grupy (ubezpieczonych od 1 stycznia 1993 r.) sk≥adka wynosi≥a 30%, z czego 13,33% p≥aci≥ pracownik, a 6,67% pracodawca, a 10,00% paÒstwo (Owczarek, 2004: 137). W 1998 r.
zmianie uleg≥y zasady funkcjonowania OGA.6 W 1999 r. ostatecznie podniesiono
wiek emerytalny kobiet do 65 lat (Triantafillou, 2007: 120) oraz w≥πczono kilkanaúcie instytucji emerytalnych osÛb samozatrudniajπcych siÍ do TEVE. Od tej
pory osoby samozatrudniajπce siÍ odprowadza≥y sk≥adki emerytalne do jednej
5
6

http://www.ika.gr/en/english.doc dostÍp z 16 wrzeúnia 2007.
http://www.oga.gr/ dostÍp z dnia 16 wrzeúnia 2007.
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z trzech instytucji: TEVE, TAE lub TAS. W 2001 r. funkcjonowa≥o 170 funduszy
emerytalnych, z czego 63 dostarcza≥y emeryturÍ bazowπ i dodatkowπ (Triantafillou, 2007: 112).
Reforma z 2002 r. ustanowi≥a instytucjÍ Aktuariusza Krajowego (Owczarek,
2004: 148), umoøliwi≥a funkcjonowanie dobrowolnych zak≥adowych programÛw
emerytalnych, zarzπdzanych przez partnerÛw spo≥ecznych, stanowiπcych w Grecji tzw. II filar systemu emerytalnego (Triantafillou, 2007: 113). Ponadto wiek
emerytalny okreúlono na poziomie 65 lat dla wszystkich funduszy, a wymagany
do uzyskania pe≥nej emerytury okres op≥acania sk≥adek emerytalnych zwiÍkszono z 35 do 40 lat. Wyd≥uøono takøe okres brany pod uwagÍ przy naliczaniu emerytury z 5 do 10 lat (Triantafillou, 2007: 121). W 2002 r. wydatki na publiczne
emerytury stanowi≥y 12% PKB (Holzmann, MacKellar, Rutkowski, 2003: 31).
Wtedy to IKA obs≥ugiwa≥a 33,96% emerytÛw, OGA ñ 46,25%, a TEVE ñ 5,79%
(Triantafillou, 2007: 111). Od 1 stycznia 2005 r. emerytura naliczana jest na podstawie zarobkÛw z piÍciu najlepszych lat z ostatniej dekady (The Greek National
Strategy Report on Pension, 2005: 11), a dotychczasowy TEAM zmieni≥ nazwÍ na
ETAM. W lipcu 2005 r., w miejsce dotychczasowych 11 programÛw emerytalnych
powsta≥ wspÛlny system emerytalny dla sektora bankowego (Greek Parliament
Passes New Bank Pension Funds Law, 2005). Od poczπtku 2007 r. rozpoczÍ≥a
dzia≥alnoúÊ nowa formu≥a emerytalna dla osÛb samozatrudniajπcych siÍ o skrÛcie OAEE7, ktÛra zastπpi≥a dotychczas dzia≥ajπce TEVE, TAE i TAS.

3. Obecny system emerytalny w Grecji.
Stan na 1 wrzeúnia 2007 roku
Grecki system emerytalny sk≥ada siÍ z trzech filarÛw (Owczarek, 2004: 135):
1) publicznego obowiπzkowego systemu emerytalnego,
2) dobrowolnych zak≥adowych programÛw emerytalnych,
3) dobrowolnych indywidualnych planÛw emerytalnych.
Publiczny obowiπzkowy system emerytalny sk≥ada siÍ z dwÛch warstw:
bazowej oraz uzupe≥niajπcej. Warstwa bazowa funkcjonuje w formule pay-as-you-go, a wysokoúÊ emerytury obliczana jest wed≥ug zasady zdefiniowanego
úwiadczenia (ang. defined benefit DB). Istnieje wiele funduszy funkcjonujπcych
w ramach tego systemu. NajwiÍkszπ instytucjπ w tym obszarze jest IKA, ktÛra
prowadzi plany emerytalne dla wiÍkszoúci pracownikÛw sektora prywatnego.
Obok niej osobne plany emerytalne majπ niektÛre grupy zawodowe (Owczarek,
2004: 136): wybranych pracownikÛw sektora prywatnego (np. pracownicy sektora bankowego czy dziennikarze), zatrudnionych w sektorze paÒstwowym i grupy
traktowane na rÛwni z nimi (np. pracownicy s≥uøby cywilnej czy pracownicy
przedsiÍbiorstw paÒstwowych), osÛb samozatrudniajπcych siÍ (OAEE ñ tutaj
7 http://www.go-online.gr/training/enot2/kef4/math2/html/3-3-2.html?PHPSESSID=a0ff3a388e308d15 dostÍp z dnia 16 wrzeúnia 2007.
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plan standardowy obejmuje rzemieúlnikÛw, kupcÛw oraz osoby handlujπce i naprawiajπce samochody), marynarzy i rolnikÛw (OGA). èrÛd≥a finansowania IKA
to sk≥adki (78,3%), podatki socjalne (13,74%), sk≥adka op≥acana przez paÒstwo
(4,5%), aktywa systemu (0,5%) oraz inne ürÛd≥a (2,93%) (Triantafillou, 2007:
112). Sk≥adka emerytalna wynosi 30% wynagrodzenia brutto, z czego pracodawca op≥aca 13,33%, pracownik 6,67%, a paÒstwo 10,0% (Social Security Programs
Throughout the World: Europe, 2006: 127). Minimalny okres sk≥adkowy wynosi
4500 dni pracy,8 a okres wymagany do otrzymania pe≥nej emerytury 11 100 dni
pracy (Whitehouse, 2007: 77). W systemie nie ma minimalnego poziomu wynagrodzenia, do ktÛrego nie op≥aca siÍ sk≥adek emerytalnych, ale istnieje poziom
maksymalny.9 Wiek emerytalny dla osÛb, ktÛre przystπpi≥y do systemu przed
1 stycznia 1993 r., okreúlony jest na poziomie 65 lat dla mÍøczyzn i 60 lat dla kobiet, a w przypadku osÛb przystÍpujπcych do systemu od tej daty jest ujednolicony dla obydwu p≥ci na poziomie 65 lat (Owczarek, 2004: 139). Moøliwe jest wczeúniejsze przechodzenie na emeryturÍ: dla osÛb, ktÛre przystπpi≥y do systemu
przed 1 stycznia 1993 r., w wieku od 53 do 57 lat dla kobiet i w wieku od 53 do
62 lat dla mÍøczyzn, a dla osÛb przystÍpujπcych do systemu od tej daty w wieku
60 lat niezaleønie od p≥ci. SzczegÛ≥owy wiek wczeúniejszego przejúcia na emeryturÍ zaleøy od staøu w systemie oraz innych czynnikÛw.10 Dodatkowo taka wczeúniejsza emerytura moøe byÊ w pe≥nej lub obniøonej wysokoúci. WartoúÊ emerytury zaleøy od wysokoúci zarobkÛw oraz od liczby lat sk≥adkowych. Dla osÛb, ktÛre wesz≥y na rynek pracy po 1 stycznia 1993 r., emerytura wynosi 2% za kaødy
rok pracy, ale nie wiÍcej niø 35 lat, od przeciÍtnej zarobkÛw z piÍciu ostatnich lat
pracy przed emeryturπ (Whitehouse, 2007: 77). W systemie istnieje emerytura
minimalna oraz emerytura maksymalna.11 Emerytury sπ wyp≥acane 14 razy
w roku ñ dwie bonusowe p≥atnoúci wyp≥acane sπ w rÛønych terminach w roku
(Whitehouse, 2007: 77). Osoby o niskim dochodzie, ktÛrych dochÛd roczny nie
przekroczy≥ 7452,32 EUR, otrzymujπ dodatek emerytalny EKAS w wysokoúci od
48,79 EUR do 195,15 EUR miesiÍcznie.12 Wyp≥acane emerytury podlegajπ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osÛb fizycznych na zasadach ogÛlnych.
Emeryci nie p≥acπ jednak sk≥adek na ubezpieczenia spo≥eczne (Whitehouse,
2007: 78).
Warstwa uzupe≥niajπca obs≥ugiwana przez ETAM obejmuje wszystkich
pracownikÛw podlegajπcych IKA, ktÛrzy nie uczestniczπ w innym programie dodatkowym. Warstwa ta jest w pe≥ni obowiπzkowa (Triantafillou, 2007: 112). Zak≥ada siÍ, øe powinna ona stanowiÊ 20% dochodÛw emeryta (Whitehouse, 2007:
77). Sk≥adka na ETAM wynosi 6% wynagrodzenia i jest w rÛwnych czÍúciach fihttp://www.ika.gr/en/english.doc dostÍp z dnia 16 wrzeúnia 2007 r.
W 2006 r. dla osÛb, ktÛre wesz≥y do systemu od 1 stycznia 1993 r., wynosi≥ on 68 337,92
EUR rocznie (Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2006: 127).
10 SzczegÛ≥owo zasady te opisane sπ w pracy: Owczarek, 2004: 140.
11 W 2002 r. minimalna emerytura wynosi≥a 377 EUR, a maksymalna 2144 EUR miesiÍcznie (Whitehouse, 2007: 77).
12 http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/pensions/ekas.cfm dostÍp z dnia 16 wrzeúnia 2007 r.
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nansowana przez pracodawcÍ i pracownika (Triantafillou, 2007: 116). Jednoczeúnie funkcjonuje kilkanaúcie innych funduszy emerytalnych w warstwie uzupe≥niajπcej (Triantafillou, 2007: 112).
Dobrowolne zak≥adowe programy emerytalne organizowane sπ przez
pracodawcÛw i sπ w pe≥ni fakultatywne. Programy mogπ byÊ prowadzone na zasadzie repartycyjnej lub kapita≥owej, w zaleønoúci od wyboru dokonanego przez
pracodawcÍ. W wiÍkszoúci programÛw sk≥adki sπ op≥acane wy≥πcznie przez pracodawcÛw. Zyski kapita≥owe ze úrodkÛw emerytalnych sπ zwolnione od podatku
dochodowego. Natomiast wyp≥acane emerytury opodatkowane sπ na zasadach
ogÛlnych. Do zak≥adowych programÛw emerytalnych w 2003 r. naleøa≥o jedynie
5% osÛb aktywnych zawodowo (Owczarek, 2004: 138).
Dobrowolne indywidualne plany emerytalne realizowane sπ w postaci
przystπpienia do programu emerytalnego, oferowanego przez zak≥ad ubezpieczeÒ na øycie. åwiadczenia realizowane sπ najczÍúciej w postaci wyp≥aty jednorazowej. Sporadycznie oferowane sπ wyp≥aty doøywotnie (Owczarek, 2004: 138).

4. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym
Grecji
Najwaøniejszym wyzwaniem, przed ktÛrym stoi system emerytalny Grecji,
jest odbudowanie zaufania do publicznych systemÛw zabezpieczenia spo≥ecznego
po kryzysie z 1990 r. (Owczarek, 2004: 145). Innym istotnym elementem wp≥ywajπcym na system emerytalny jest starzenie siÍ spo≥eczeÒstwa. Wynika ono
z dwÛch przyczyn: po pierwsze ze zmniejszajπcej siÍ liczby urodzeÒ, a po drugie
z wzrastajπcej d≥ugoúci øycia (The Greek National Strategy Report on Pension,
2005: 8). Przewiduje siÍ, øe w 2035 r. przede wszystkim z tego powodu wydatki
na publiczne emerytury zwiÍkszπ siÍ do poziomu 25% PKB (Holzmann, MacKellar, Rutkowski, 2003: 31). Kolejnym problemem jest duøa fragmentaryzacja
i brak jednolitoúci rozwiπzaÒ emerytalnych, co skutkuje otrzymywaniem drastycznie rÛønych úwiadczeÒ przy op≥acaniu sk≥adki w takiej samej wysokoúci.
Szeroka gama przywilejÛw emerytalnych jest kolejnym problemem, z ktÛrym
Grecy bÍdÍ musieli zmierzyÊ siÍ w przysz≥oúci. P≥ynnoúci systemu emerytalnego
nie sprzyja takøe wysoki poziom bezrobocia, szczegÛlnie wúrÛd kobiet (The Greek
National Strategy Report on Pension, 2005: 8).

Zakoñczenie
Przedstawiony w artykule rozwÛj historyczny, stan aktualny i perspektywy
zmian systemu emerytalnego Grecji pozwalajπ sformu≥owaÊ nastÍpujπce wnioski:
1. System emerytalny w Grecji charakteryzuje siÍ duøym rozdrobnieniem instytucjonalnym, funkcjonowaniem Ñstarychî i Ñnowychî emerytur oraz
brakiem zainteresowania rozwiπzaniami kapita≥owymi.
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2. Prawie ca≥a populacja ludzi starszych jest objÍta publicznym systemem
emerytalnym (Pensions, 2007), co w funkcjonujπcym rozwiπzaniu pay-as-you-go, finansowanym w czÍúci z podatkÛw, skutkuje duøymi obciπøeniami dla budøetu, szczegÛlnie w sytuacji zmniejszajπcej siÍ liczby osÛb pracujπcych zawodowo. Stan systemu emerytalnego w Grecji powszechnie
uwaøany jest za niemoøliwy do utrzymania w d≥uøszej perspektywie.13
3. Reforma z 2002 r. mia≥a ograniczony zakres, mimo øe stanowi≥a waøny element, ale jedynie parametrycznych zmian (Synthesis Report on Adequate
and Sustainable Pensions. Annex. Country Summaries, 2006: 35). Kolejne
systemowe zmiany w zakresie systemu emerytalnego w wielu komentarzach medialnych (Greek Prime Minister Vows to Proceed with Reforms if
Re-elected, 2007; Ferliel, 2007) traktowane sπ jako najwaøniejsze zadanie
dla rzπdu tworzonego po przyspieszonych wyborach parlamentarnych
z wrzeúnia 2007 r.
4. SpoúrÛd ciekawych rozwiπzaÒ w greckim systemie emerytalnym moøna
w porÛwnaniach miÍdzynarodowych wskazaÊ istnienie instytucji Aktuariusza Krajowego.
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Pension Systems in Europe. Case of Greece
Summary
The article presents an insight into the old age pension system in Greece. The
introduction is followed by four topic paragraphs: 1. the general information about the country, 2. the historical development of its pension system, 3. the present
situation, and 4. challenges and foreseen changes. There, the authorís goal was to
present both past and present solutions employed by the Greeceís pension system,
in search for ideas worth consideration in international comparisons. In the summary, the author highlights as a particular Greek approach, on the background
of other countries, the fact of existing in the Greek reality The National Actuary.
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