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Πεξίιεςε: ε Παλειιαδηθή έξεπλα γλψκεο πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο ζπγγξαθείο ζε 

επνρή ζρεηηθήο εξεκίαο γηα ην αζθαιηζηηθφ (Μάηνο 2009) εηέζεζαλ ζεηξά εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζε αιιαγέο ζε ζπληάμεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο αιιά 

θαη ζηελ ζηάζε απέλαληη ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή ηδησηηθή αζθάιηζε. Η πξνηεηλφκελε 

κειέηε εζηηάδεη ζε δχν ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα γλψκεο: (α) ζην 

πνηνο έρεη ηδησηηθή αζθάιηζε θαη (β) νη ζηάζεηο απέλαληη ζηελ δηαζχλδεζε κεηαμχ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηδησηηθήο.  ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε εμεηάδνληαη, 

πέξαλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, ε επίδξαζε ηνπ 

βαζκνχ θαηαλφεζεο ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ν βαζκφο δηαιιαθηηθφηεηαο 

απέλαληη ζε πηζαλέο αιιαγέο. εκεία πξνβιεκαηηζκνχ είλαη: (α) ην θαηά πφζνλ ηα 

άηνκα ηνπ δείγκαηνο εμεηάδνπλ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε σο ζπκπιεξσκαηηθή ή 

αληαγσληζηηθή ηεο θνηλσληθήο (β) ε επίπησζε πνπ έρεη ε δηεξεχλεζε „αηνκηθψλ 

ιχζεσλ‟ ζηηο ζηάζεηο απέλαληη ζε αιιαγέο ηνπ θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ. 
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1. Δηζαγσγή: Ζ θξίζε θαη ην ζύζηεκα πνιιαπιώλ ππιώλσλ 
Ο αλαπηπγκέλνο θφζκνο πεξηδηλείηαη απφ ην 2007 ζε κηα θξίζε ρξένπο.  ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ζην ΗΒ αιιά θαη αιινχ εκθαλίζηεθε πξσηνγελψο σο 

ππεξδαλεηζκφο εθ κέξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

δηαζψζεθε ην 2008 κέζσ ηεο αλάιεςεο  κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο απφ 

ην δεκφζην.  Απφ ην 2010 θαη κεηά ην πξφβιεκα κεηεμειίρζεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα αληεπεμέιζεη ην Γεκφζην ζηα επηπιένλ ρξέε πνπ ε δηάζσζε δεκηνχξγεζε. 

Αληηζέησο, ζηελ Διιάδα θαη αιινχ ζην Νφην ηεο Δπξψπεο, ην πξφβιεκα επξίζθεην 

εμαξρήο ζην κεγάιν χςνο ηνπ εζληθνχ ρξένπο, έλα χςνο πνπ (κε ηελ επηδείλσζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κεηά ην 2007) δχζθνια εμππεξεηείηαη. 

 

Η γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ δελ έπαημε άκεζν ξφιν ζηελ εθδήισζε θαη εμέιημε ηεο 

θξίζεο.  Αληηζέησο, ην φηη ε ζπληαμηνδφηεζε απφ ην 2010 θαη κεηά ηνπ πνιππιεζνχο 

ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ „έθξεμε ησλ γελλήζεσλ‟ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 50, εγείξεη αλεζπρίεο φηη ε έμνδνο απφ ηε θξίζε είλαη, πηζαλφλ, 

λαξθνζεηεκέλε.  Δίλαη επξχηαηα γλσζηφ  φηη ε γήξαλζε ζπλεπάγεηαη ηάζεηο κείσζεο 

θαη ξεπζηνπνίεζεο απνηακηεχζεσλ, πξάγκα πνπ ζα αληηζηξαηεχεηαη ζηαζεξά ηηο 

πξνζπάζεηεο δεκνζηνλνκηθήο  ζηαζεξνπνίεζεο. 

 

Η ζπλήζεο αληαπφθξηζε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο 

δεκφζησλ ζπληάμεσλ  είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο πνιιαπιψλ ππιψλσλ.  Με ιίγα 

ιφγηα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φζα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα λα 

θξνληίζνπλ γηα κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο δηθήο ηνπο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κεηά ηελ 

ζπληαμηνδφηεζε.  Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ηδησηηθή απνηακίεπζε απνδεζκεχεη πφξνπο 

ηνπ δεκνζίνπ πνπ αιιηψο ζα ήηαλ δεζκεπκέλα ζηελ ζηήξημε πςειψλ εηζνδεκάησλ
1
. 

Με άιια ιφγηα αλαδεηείηαη κηα λέα „θαηαλνκή εξγαζίαο‟ κεηαμχ ηδησηηθήο θαη 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Mitchell and Zeldes, 1996, Zweifel 2000) Οη πφξνη απηνί 

κπνξνχλ λα θαηεπζπλζνχλ αιινχ ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ή απιψο λα βνεζήζνπλ 

ζηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα. 

 

                                                

1
 Αιιά δεκηνπξγεί θαη δήηεζε γηα θξαηηθά ρξεψγξαθα σο νρήκαηα απνηακίεπζεο δηεπθνιχλνληαο θαη 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 
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Η θεληξηθή ηδέα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ρψξν ησλ ζπληάμεσλ ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα είρε απηήλ ηελ ζηφρεπζε.  Γειαδή λα δεκηνπξγήζνπλ νη αιιαγέο ηηο ζπλζήθεο 

θαη λα πξνζθέξνπλ ην απαξαίηεην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα επέηξεπε απηήλ ηελ 

κεηαηφπηζε επζχλεο.  Με άιια ιφγηα, θηινδνμνχλ λα νηθνδνκήζνπλ έλα πιαίζην 

ζπλεξγαζίαο  θαη ζπκπιήξσζεο ηνπ θξαηηθνχ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ/ επαγγεικαηηθνχ 

ππιψλα – δειαδή ηεο ηδησηηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο
2
.  Ο δεχηεξνο ππιψλαο 

επηθάζεηαη, ζπκπιεξψλεη θαη ζηεξίδεη ηνλ πξψην θξαηηθφ. 

 

Αληηζέησο, αλ δελ πξνβιεθζεί κηα „δνκηθή‟ αιιεινζπκπιεξσλφκελε ζρέζε κεηαμχ 

θξαηηθήο θαη ηδησηηθήο είλαη πηζαλφλ νη ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ λα είλαη 

αληαγσληζηηθέο.  ηελ πην ζπλήζε εθδνρή ην επηρείξεκα γηα ελεξγνπνίεζε ηεο 

ηδησηηθήο αζθάιηζεο ηξνθνδνηείηαη απφ θφβνπο φηη ε θξαηηθή αζθάιηζε δελ ζα είλαη 

ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηεί ηηο ππνζρέζεηο πνπ έρεη ρνξεγήζεη θαη ρνξεγεί. 

 

Οη ζηάζεηο  φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο θνηλσληθήο θαη ηδησηηθήο αζθάιηζεο κπνξεί 

ζπλεπψο λα επλννχλ ηηο αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο ηνπ θξαηηθνχ ππιψλα.  Μπνξνχλ 

φκσο λα πξνεμνθινχλ ηηο ζεκεξηλέο δνκέο θαη λα απνηεινχλ έλα αθφκε ιφγν 

ζπληεξεηηζκνχ θαη αληίζηαζεο ζε πξνσζνχκελεο αιιαγέο. 

 

Η κειέηε απηή εμεηάδεη απηφ ην ζέκα – ην πψο νη ζηάζεηο αιιά θαη ε χπαξμε 

ηδησηηθήο αζθάιηζεο επεξεάδεη ηηο ζέζεηο θαη απφςεηο γηα ην αζθαιηζηηθφ.  

 

ηελ Διιάδα, ν Ν3029/02 δεκηνχξγεζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην γηα επαγγεικαηηθέο 

ζπληάμεηο, ελψ δηαθεξχμεηο πνιηηηθήο αλέθεξαλ ην ζθεπηηθφ γηα ηελ ζέζπηζή ηνπο.  

Όκσο, παξά ηηο δηαθεξχμεηο αθφκε θαη κεηά ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 2010, ην ζχζηεκα 

παξακέλεη ακηγψο θξαηηθφ (Σήληνο 2010).  Δλψ ππάξρεη  απμαλφκελε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζηνλ ρψξν ησλ ζπληάμεσλ, νη θαλφλεο κειινληηθήο 

ζπλεξγαζίαο παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηνη θαη αζαθείο.  Η καθξά πεξίνδνο 

αβεβαηφηεηαο δεκηνπξγεί άξα θαη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο  αληαγσληζηηθψλ ζρέζεσλ.    

 

                                                

2
 Η δηεχξπλζε ηνπ  πεδίνπ αηνκηθήο επηινγήο, εγείξεη φκσο θαη  αλεζπρίεο κήπσο απηή ε 

„ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ξίζθνπ‟ ελέρεη θηλδχλνπο γηα ηα κειινληηθά επίπεδα θηψρεηαο. (Burtless 2009) 
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Σν πψο ζα εμειηρζεί ε ζρέζε απηή, ζπλεπψο, παξακέλεη δεηνχκελν. ην πιαίζην απηφ 

έρεη ζεκαζία λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θνηλή γλψκε πξνζεγγίδεη ην ζέκα 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θνηλσληθήο θαη ηδησηηθήο αζθάιηζεο:  Αληίζεζε ή ζπλεξγαζία;  

Δίλαη ε ηδησηηθή αζθάιηζε έλα πηζαλφ ζηήξηγκα ηεο θξαηηθήο ή απιψο κηα ηδησηηθή 

νδφο δηαθπγήο απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα; 

 

Σν πψο ε θνηλή γλψκε θαηαλνεί θαη „δηαβάδεη‟ ην πξφβιεκα ησλ ζπληάμεσλ  θαη 

αληηδξά ζε πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ηνπ είλαη ζην θέληξν αλαιχζεσλ θαη ζέζεσλ γηα 

ην αζθαιηζηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε ην πεξίπινθν ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ απνθάζεσλ 

θαη ε χπαξμε παγίδσλ θαζηζηνχλ ηηο ζπληάμεηο θαη ην πψο νη απνθάζεηο ζε απηέο 

εθθεχγνπλ απφ ην απζηεξφ νξζνινγηθφ κέηξν ζεκαληηθφ πεδίν γηα εθαξκνγήο ησλ 

„Οηθνλνκηθψλ ηεο πκπεξηθνξάο. (π.ρ. Thaler and Sunstein 2009
2
). Η θαηάξηηζε 

ζρεηηθά κε ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα είλαη πεξίνπην ηκήκα ηνπ δηεζλνχο ζπληνληζκνχ 

γηα ηνλ „ρξεκαηννηθνλνκηθφ αιθαβεηηζκφ‟ – financial literacy (OECD 2011).   

 

Σέινο, δεδνκέλνπ φηη νη φπνηεο αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ζπλίζηαληαη ζε αιιαγή ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ γελεψλ, ην αλ πξνυπάξρεη ε εκπηζηνζχλε ζην 

Κξάηνο θαη ηη απαηηείηαη γηα λα εκπεδσζεί απηή είλαη ζεκεία πνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

αγλννχληαη. Η πνηφηεηα δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηνπο Barr and Diamond 2010 

είλαη o απνθαζηζηηθφο παξάγσλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ζπληάμεσλ, επηζθηάδνληαο πην 

„ηερληθά ζέκαηα‟.  Μηα „Μεηαξξχζκηζε κε Γφζεηο‟ αθνχ αλαηξεί ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα ηηο δεζκεχζεηο ηεο πξνεγνχκελεο δφζεο, λαξθνζεηεί ηελ εκπηζηνζχλε 

θαη  ππνζθάπηεη  ηηο ίδηεο ηηο πξννπηηθέο. Οη O‟Donnel and Tinios, 2003, εμεηάδνληαο 

παιαηφηεξε Διιεληθή δεκνζθφπεζε θαηαιήγνπλ φηη νη απφςεηο νη ζηάζεηο ηεο θνηλήο 

γλψκεο είλαη νη ίδηεο πξντφλ ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν πξφθεηηαη λα αιιάμεη θαη έηζη 

δεκηνπξγνχλ έλα είδνο „δέζκεπζεο πνξείαο‟ – path dependence- δειαδή κηα 

θαηάζηαζε φπνπ ζεζκνί απηφ-εληζρχνληαη (Pierson P, 2000).  

 

Απηά ζηελ ζεσξία. ηελ πνιηηηθή πξάμε φκσο, ε επίθιεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γίλεηαη 

γηα λα ζηεξίμεη πξνεηιεκκέλεο απνθάζεηο ή σο κέζνδνο απαγφξεπζεο ζθέςεο ή 
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πξνβιεκαηηζκνχ
3
. Σν ηη πηζηεχεη ε Κνηλή Γλψκε παξνπζηάδεηαη σο ζέζθαην,  

κνλνιηζηθφ, κε απνδερφκελν αιιαγήο θαη θσθφ ζε επηρεηξήκαηα. Οη θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο ζπλήζσο εμαζθαιίδνπλ ηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο. ε θαηεπζπλφκελεο 

εξσηήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο, ε θνηλή γλψκε παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ θαζξέθηε ηεο 

κάγηζζαο, απαληά θαηαθαηηθά θαη απιψο επηβεβαηψλεη ηνπο πξντδεαζκνχο απηψλ πνπ 

δηαηππψλνπλ ην εξψηεκα.   

 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη κηα έξεπλα γλψκεο πνπ δηεμήρζε 

ζηελ Διιάδα ην 2009 ζε „αλχπνπην ρξφλν‟ γηα ην αζθαιηζηηθφ
4
. Η έξεπλα  

ζρεδηάζηεθε γηα λα εκβαζχλεη ζηελ ζρέζε θαηαλφεζεο θαη ζηάζεσλ γηα ην 

αζθαιηζηηθφ. Αλ θαη ε έξεπλα εζηίαδε πξσηίζησο ζην πψο ε θαηαλφεζε ηνπ πψο 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα επελεξγεί ζηηο ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ, κηα ελφηεηα εξσηήζεσλ 

αζρνιείην κε ην ζέκα ηεο χπαξμεο ηδησηηθψλ ζπληάμεσλ θαη ην θαηά πφζνλ απηνί πνπ 

είραλ πξνβεί ζε αηνκηθή αζθάιηζε αληηκεηψπηδαλ ην ζχζηεκα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απφ ηνλ ινηπφ πιεζπζκφ.  Σν αλ θαη θαηά πφζνλ ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ ηδησηηθή 

αζθάιηζε επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ είλαη ην θχξην ζέκα ζην νπνίν εζηηάδεη 

ε παξνχζα κειέηε. 

 

2. Δπηζθόπεζε ηεο Ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα 
Πξηλ εμεηαζηεί ε ζηάζε ηεο θνηλήο γλψκεο έρεη ζεκαζία λα ππάξρεη εηθφλα ηνπ πψο 

ηνπνζεηείηαη ε ηδησηηθή αζθάιηζε κε βάζε δηεζλείο ζπγθξίζεηο.  Ο πίλαθαο 1 

αλαπαξάγεη ζπγθξίζηκα ζηνηρεία απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο ηδησηηθέο 

αζθαιίζεηο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξαγσγή αζθαιίζηξσλ.  Παξαζέηεη ζηνηρεία γηα 

ηα ζπλνιηθά αζθάιηζηξα θαη γηα ηα αζθάιηζηξα δσήο, ηα απνηακηεπηηθά πξντφληα  

πνπ είλαη πιεζηέζηεξα ζηελ ζπληάμεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  Σα ζπλνιηθά 

αζθάιηζηξα εθθξάδνληαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ αιιά θαη θαηά θεθαιήλ πιεζπζκνχ 

ζε ζηαζεξά επξψ κε ηηκέο 2007. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαπαξάγνληαη θαη νη 

„θνηλσληθέο εηζθνξέο‟ απφ ζηνηρεία ESSPROS, αλ θαη νη ηειεπηαίεο αθνξνχλ θαη 

εηζθνξέο γηα πγεία. Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηνπλ αβίαζηα ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

                                                

3
 ηηο πεξηπηψζεηο κεηαξξπζκίζεσλ – επηηπρεκέλεο θαη κε -πνπ εμεηάδεη ν Σomson 2009, νη ζηάζεηο 

θαη ν ρεξηηζκφο ηεο θνηηλήο γλψκεο αλεδείρζε ζε ζέκα θαζξξηζηηθφ γηα ηελ επηηπρία.  

4
 Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλα, νη εξσηήζεηο πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζηελ παξνχζα κειέηε 

θαη νη νξηζκνί κεηαβιεηψλ παξαηίζεληαη ζε παξάξηεκα ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ 
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Πίλαθαο 1: Ιδησηηθή αζθάιηζε ζηελ Διιάδα θαη ζπγθξίζεηο κε άιιεο ρψξεο, 2007 θαη 2000 

  Αζθάιηζηξα Κνηλσληθέο 

εηζθνξέο 

(%ΑΔΠ) 

Καηά θεθαιήλ αζθάιηζηξα 

($ ζε ηηκέο 2008) 
ζύλνιν δσήο 

(%ΑΔΠ) (%ΑΔΠ) ύλνιν Εσήο 

2007 Διιάδα 2.25% 1.11% 14.87% 590 290 

Ζλ. Βαζίιεην 19.16% 15.03% 10.62% 8.412 6.600 

Κάησ Υώξεο 8.32% 4.70% 21.02% 3.836 1.167 

Γαιιία 11.35% 7.35% 19.93% 4.617 2.991 

Ηηαιία 6.71% 4.17% 15.28% 2.319 1.440 

Ηζπαλία 5.19% 2.22% 14.27% 1.563 670 

2000 Διιάδα 2.01% 1.04% 14.94% 253 131 

Ζλ. Βαζίιεην 16.77% 12.76% 14.26% 4.414 3.357 

Κάησ Υώξεο 9.52% 5.45% 21.67% 2.602 1.490 

Γαιιία 9.02% 6.25% 19.77% 2.231 1.546 

Ηηαιία 5.75% 3.37% 14.75% 1.244 728 

Ηζπαλία 6.47% 3.78% 14.82% 1.093 638 

Πεγή: Insurance Statistics, OECD, 2011 & Κνηλσληθέο εηζθνξέο Eurostat, ESSROS.  

 

 Σα αζθάιηζηξα είλαη ηδηαίηεξα ρακειά ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο, αθφκε θαη 

απηέο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο (Ιζπαλία, Ιηαιία) θαη κε „ψξηκε‟ 

αζθαιηζηηθή αγνξά, φπσο ε Γαιιία, πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηνλ πξψην 

ππιψλα αζθάιηζεο  αιιά θαη άιιεο φπσο ε Αγγιία θαη νη Κάησ ρψξεο κε 

αλαπηπγκέλν δεχηεξν ππιψλα ζπληάμεσλ. 

 

 Σα αζθάιηζηξα είλαη ρακειά αθφκε θαη ζε ζρέζε κε ρψξεο κε πςειή δαπάλε 

θξαηηθψλ ζπληάμεσλ, φπσο ε Ιηαιία. ηελ θαηαλνκή εξγαζίαο κεηαμχ 

ηδησηηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο ε θνηλσληθή δεζπφδεη παληνχ. (O 

Zweifel 2000 αλαθέξεη κηα ειάρηζηε ζρέζε 3 πξνο 1). 

 

 Σν ρακειά πνζά αλά θεθαιή κπνξεί λα νθείινληαη ζε ζπλδπαζκφ δχν 

μερσξηζηψλ παξαγφλησλ, ηελ ρακειή δηείζδπζε (αξηζκφ αζθαιηδνκέλσλ) θαη 

ηα ρακειά αζθάιηζηξα θαηά θεθαιή.   

 

 Η πεξίνδνο ζπκκεηνρήο ζηελ επξσδψλε δελ θαίλεηαη λα επεξέαζε ηδηαίηεξα 

ηελ παξαγσγή αζθαιίζηξσλ κεηαμχ 2000 θαη 2007. Σα αζθάιηζηξα δσήο 
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είλαη πςειφηεξα κελ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ.
5
, θαη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη ζε 

απφιπηα πνζά έρνπλ ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί. Σν ρακειφ ζεκείν εθθίλεζεο 

ζεκαίλεη φκσο φηη πζηεξνχλ πνιχ ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. 

 

Δμεηάδνληαο ηελ καθξφηεξε πεξίνδν απφ ην 1992 θαη κεηά (Γηάγξακκα 1), βιέπνπκε 

φηη, ελψ ζηελ Διιάδα ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε ε παξαγσγή ζπλνιηθψλ αζθαιίζηξσλ 

απφ ην 1992, ε αχμεζε ήηαλ θαηά πνιχ κηθξφηεξε ησλ δχν ρσξψλ ηεο λφηηαο 

Δπξψπεο, ηεο Ιηαιίαο θαη Ιζπαλίαο.  Η δηαθνξά ζηελ εκπεηξία είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή 

ζηα αζθάιηζηξα δσήο, πνπ είλαη θαη ην ηκήκα πνπ είλαη πην άκεζα ζπγθξίζηκν κε ηηο 

ζπληάμεηο.  ε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, ηφζν ε Ιζπαλία φζν θαη ε Ιηαιία ζπγθιίλνπλ 

ηαρχηαηα κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, κηα ζχγθιηζε πνπ επηηαρχλεηαη ηδηαίηεξα κεηά 

ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο Δπξσδψλεο.  Αληηζέησο ε πνξεία ηεο Διιάδαο κεηά ην 2000 

είλαη ζηάζηκε αλ φρη αξλεηηθή.  

 

Γηάγξακκα 1: Γηαρξνληθή πνξεία ηεο παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ 1992-2008 

 

Πεγή: Insurance Statistics, OECD, 2011. 

 

Σν δηάγξακκα 3 εμεηάδεη ηα ειιεληθά ζηνηρεία αληηπαξαζέηνληαο ηα αζθάιηζηξα 

εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (απφ ηνλ Κνηλσληθφ 

                                                

5
 Αλ θαη απηή ε πεξίνδνο ήηαλ ηαπηηζκέλε κε κεγάιε κείσζε ησλ ηδησηηθψλ απνηακηεχζεσλ – βι. 

OECD 2011.  Δμεηαδφκελε ζην πιαίζην γεληθεπκέλεο κείσζεο απνηακηεχζεσλ, ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ εκθαλίδεηαη πην ζεκαληηθή,  
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πξνυπνινγηζκφ) κε ηελ πνξεία ησλ αζθαιίζηξσλ δσήο θαη ζπλνιηθά, ζε δηαθνξεηηθή 

θιίκαθα αθνχ νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη πνιιαπιάζην πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ.  Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζεηξψλ είλαη κάιινλ αζζελήο: ηα ζπλνιηθά 

αζθάιηζηξα δεζπφδνληαη απφ αιιαγέο ζηελ ειάρηζηε αζθαιηζηηθή θάιπςε 

απηνθηλήησλ, ελψ ηα αζθάιηζηξα δσήο δείρλνπλ ειάρηζηε ζπζρέηηζε κε ηηο 

πιεξσκέο γηα θνηλσληθή αζθάιηζε
6
. Αθφκε θαη κείδνλα γεγνλφηα ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε φπσο ε ςήθηζε ηνπ Ν2084/92, κε ηνλ κεγάιν πεξηνξηζκφ δηθαησκάησλ ησλ 

λεναζθαιηζκέλσλ, ή εμάξζεηο ζηελ ζπδήηεζε γηα ην αζθαιηζηηθφ γχξσ ζην 2000 δελ 

θαίλεηαη λα αθήλνπλ θάπνην απφερν ζηελ παξαγσγή αζθαιίζηξσλ. 

 

Γηάγξακκα 2: Γηαρξνληθή πνξεία ηδησηηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 

Πεγή: Insurance Statistics, OECD, 2011, Σήληνο 2010 γηα ηηο εηζθνξέο Κ.Α. 

 

Σα καθξνζθνπηθά θαη νη δηεζλείο ζπγθξίζεηο επηβεβαηψλνπλ, ζπλεπψο, ηελ γεληθή 

αίζζεζε φηη ε ηδησηηθή αζθάιηζε πνξεχεηαη κε βήκα ζεκεησηφλ – ζε αλακνλή 

ελδερνκέλσο απνθάζεσλ γηα ην κέιινλ ησλ θξαηηθψλ ζπληάμεσλ. Οη απνθάζεηο 

                                                

6
 Η κεγάιε θαη απφηνκε αχμεζε ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ην 2003 νθείιεηαη ζηελ 

λνκηκνπνίεζε αιινδαπψλ φπσο θαη ζηελ νιπκπηαθή πξνεηνηκαζία. 
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απηέο – φζν θαη αλ πξναλαγγέιινληαλ σο πξνζέζεηο (1992, 1997, 2001)  ζηελ πξάμε 

αλαβάιινληαλ, ηνπιάρηζηνλ σο ην 2010.  Η ηδησηηθή αζθάιηζε βξίζθεηαη ζην 

πεξηζψξην ηεο θνηλσληθήο αλαδεηψληαο έλα ζπλνιηθφ ξφιν.  ην κεηαμχ, ππάξρεη 

έλαο κηθξφο, αιιά πηζαλψο απμαλφκελνο αξηζκφο Διιήλσλ πνπ επηιέγνπλ λα 

απνθηήζνπλ ηδησηηθή θάιπςε παξάιιεια κε ηελ θξαηηθή αζθάιηζε. 

 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί πξνζπαζεί λα αλαδεηήζεη ηα θίλεηξα ησλ αηφκσλ απηψλ 

θαη ην ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.  

 

3. Ζ έξεπλα γλώκεο  

Η αλάιπζε ζηάζεσλ πξνθχπηεη απφ κηα δεκνζθφπεζε γηα ην αζθαιηζηηθφ (Σήληνο 

θαη Πνππάθεο 2010). Σέηνηεο δεκνζθνπήζεηο ππήξραλ πνιιέο ζηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ. Η δεκνζθφπεζε απηή δηεθδηθεί πξσηνηππία ζε ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο: 

 

Πξώηνλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επνρή εξεκίαο γηα ην αζθαιηζηηθφ – ηνλ Μάην-Ινχλην 

ηνπ 2009, πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ Πεηξαιηά, θαη 

φηαλ δελ ππήξρε έμαξζε ζπδήηεζεο νχηε θηλδπλνινγία γηα ην αζθαιηζηηθφ, αιιά 

νχηε θαη κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο. 

 

Δεύηεξνλ, γηα λα εμαζθαιίζεη ζεκείν ζχγθξηζεο αλαπαξήγαγε ζε Διιεληθή 

πξνζαξκνγή ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ είραλ κειεηεζεί απφ Γεξκαλνχο, θαη Ιηαινχο 

νηθνλνκνιφγνπο ζηελ Γεξκαλία, Ιηαιία, Ιζπαλία θαη Γαιιία (Boeri, Börsch-Supan 

and Tabelini, 2001,2002,2005). Η αληηπαξαβνιή ησλ απαληήζεσλ Διιήλσλ ζηηο ίδηεο 

εξσηήζεηο δίδεη δπλαηφηεηεο αλάιπζεο πνπ δελ ππάξρνπλ φηαλ νη εξσηήζεηο γίλνληαη 

γηα πξψηε θνξά. 

 

Τξίηνλ, ην εξσηεκαηνιφγην πξνζπαζεί λα εηζάγεη ην ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο απφθαζεο.  

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν απαηηείηαη επηινγή κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, κεηά απφ 

ζηάζκηζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θαζελφο. 

 

Τέηαξηνλ, ην εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε γηα λα εληνπίζεη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θαζνξίδνπλ ηα „ππφγεηα ξεχκαηα‟ ηεο ζηάζεο ηνπ πιεζπζκνχ:  πψο ζθέθηνληαη, 

θαη απφ ηη επεξεάδνληαη νη εξσηψκελνη. Κξίζηκν ζεκείν εδψ είλαη ν βαζκφο 
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θαηαλφεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ – ηνπ πψο θαη ζε πνην βαζκφ γίλεηαη αληηιεπηφ ην 

πξφβιεκα. Γηφηη κφλν έρνληαο θαηαλνήζεη ην αζθαιηζηηθφ κπνξεί θάπνηνο λα 

πξνβιεκαηηζηεί πεξί ηνπ  πψο ζα κπνξνχζε λα ην αιιάμεη, πνηνη είλαη νη πηζαλνί 

ζχκκαρνη ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη πνηνη νη νξθηζκέλνη ερζξνί. 

 

Αθνινπζψληαο ηνπο Boeri et al (2002, 2005) ε „γλψζε‟ εμεηδηθεχηεθε ζε δχν 

δηαζηάζεηο: 

 

Πξψηε δηάζηαζε:  Γεληθή Καηαλόεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  πγθεθξηκέλα αλ είλαη γλσζηή ε βαζηθή αξρή ηνπ δηαλεκεηηθνχ (Pay as 

you go) ζπζηήκαηνο, δειαδή φηη νη εηζθνξέο ησλ ζεκεξηλψλ αζθαιηζκέλσλ 

ρξεκαηνδνηνχλ ηηο ζπληάμεηο ησλ ζεκεξηλψλ ζπληαμηνχρσλ.  (Σέζεθε ζηνπο 

εξσηψκελνπο ε εξψηεζε „Γηα πνην ζθνπό ρξεζηκνπνηνύληαη νη εηζθνξέο πνπ 

πιεξώλεηε;‟, ελψ ζε φζνπο ήηαλ ζπληαμηνχρνη ε εξψηεζε δηαηππψζεθε σο εμήο: „Από 

πνύ πξνέξρεηαη ε ζύληαμε ηελ νπνία ιακβάλεηε;‟ Οη ζσζηέο απαληήζεηο ήηαλ „Γηα 

ηνπο ζεκεξηλνύο ζπληαμηνύρνπο’ θαη „Απφ ηηο εηζθνξέο ηωλ ζεκεξηλώλ εξγαδνκέλωλ’). 

 

Γεχηεξε δηάζηαζε: Αηνκηθή Γλώζε ηεο παξακέηξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά ηνλ 

ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ – ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

πνζνζηνχ εηζθνξάο ζην νπνίν ππφθεηηαη (δηαθνξνπνηεκέλν αλά Σακείν). (Η εξψηεζε 

πνπ ηέζεθε ζηνπο εξσηψκελνπο ήηαλ „Πνην είλαη ην πνζνζηό -ή πνζό αληίζηνηρα - πνπ 

πιεξώλεηε ζην Τακείν ζαο εζείο ν ίδηνο γηα ηελ θύξηα ζύληαμή ζαο;‟ Δδψ ειέγρζεθαλ 

νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ θάζε θιάδν μερσξηζηά κε έλα επξχ πεξηζψξην 

ιάζνπο).
7
 

 

Οη δηαζηάζεηο ζπλαπαξηίδνπλ έλα πιέγκα γλψζεσλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα θαζνξίδνπλ 

ζηάζεηο απέλαληη ζην αζθαιηζηηθφ, κε βαζηθφηεξε ηελ δηάζηαζε ηεο γεληθήο 

θαηαλφεζεο. Ο θαηαθεξκαηηζκφο θαη ην πεξίπινθν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

αλακελφκελν λα πεξηπιέμνπλ ην ζέκα ηεο εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

αηνκηθή ζέζε.  Απφ ηελ κηα πιεπξά, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη δπζλφεηε.  Απφ ηελ 

                                                

7
 Μηα ηξίηε δηάζηαζε, απηή ηεο  πιεξνθόξεζεο σο πξνο βαζηθά ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά – 

ζπγθεθξηκέλα ηελ επάξθεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 1992 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αλάιπζε, 

δεδνκέλεο ηεο ζρεδφλ απφιπηεο νκνθσλίαο. Βι. Σήληνο θαη Πνππάθεο, ζει 476. 
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άιιε, παίδνπλ κεγαιχηεξν ξφιν εμεηδηθεπκέλα θαλάιηα πιεξνθφξεζεο (π.ρ. 

ζπλδηθάηα). Απηφ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα κεξνιεςίαο ζηελ πξφζιεςε ηεο 

πιεξνθνξίαο: νη πιένλ „πξνλνκηνχρνη‟ ζα είλαη πην πηζαλφλ λα γλσξίδνπλ ηελ ζέζε 

ηνπο. 

 

ην Σήληνο θαη Πνππάθεο 2010 θαη 2011 εμεηάζακε ην ζέκα ηνπ πσο  ε θαηαλφεζε 

ππεηζέξρεηαη ζηηο ζηάζεηο γηα ην αζθαιηζηηθφ.  Σα Διιεληθά ζηνηρεία αλαπαξάγνπλ 

ην εχξεκα-θιεηδί ησλ Boeri et al φηη ε αληίιεςε ηνπ πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

ζπληάμεσλ έρεη σο απνηέιεζκα κηα ιηγόηεξε αδηάιιαθηε ζηάζε σο πξνο ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο. Δλδηαθεξφλησο, φκσο ε άιιε δηάζηαζε γλψζεο (ε αηνκηθή γλψζε) 

θαίλεηαη λα έρεη ην αληίζεην απνηέιεζκα – λα απμάλεη ηελ αδηαιιαμία. Σν εχξεκα 

απηήο ηεο „ζηξαηεπκέλεο γλψζεο‟, εληάζζεηαη ζε ακπληηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ πνπ έρνπλ θχξην ζηφρν λα πξνθπιαρζνχλ ηα θιαδηθά 

πξνλφκηα.  ην πιαίζην απηφ, ε δηάζηαζε δηαγελεαθήο ηζνξξνπίαο ή γίλεηαη 

αληηιεπηή κφλν απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ άκεζν θιαδηθφ ζπκθέξνλ, ή, αληίζηνηρα, 

γίλεηαη αληηιεπηή θαη αγλνείηαη.  Αληίζηνηρα (θαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο Fourati 

and O‟Donoghue, 2009, ηδενινγηθέο ή „αιηξνπηζηηθέο‟ εθηηκήζεηο ζηελ Διιάδα 

πεξλνχλ κέζα απφ ην θίιηξν ηεο έληαμεο ζε Σακεία θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ.  Δηζη 

ην εχξεκα απηφ εληζρχεη ηελ θεληξηθή ζέζε ηνπ O‟Donnel and Tinios 2003 γηα ηελ 

ζεκαζία ζην Διιεληθφ ζχζηεκα ηεο δέζκεπζεο πνξείαο. 

 

ην πιαίζην απηφ ην αλ θάπνηνο έρεη επηιέμεη λα απνθηήζεη ηδησηηθή αζθαιηζηηθή 

θάιπςε σο ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πξνζζέηεη κηα 

άιιε δηάζηαζε γηα ηηο ζηάζεηο ηνπ εξσηψκελνπ. Η πιεξνθνξία φηη ην άηνκν επέιεμε 

λα απνθηήζεη κπνξεί λα ζεκαηνδνηεί κηα έκπξαθηε απνδνθηκαζία θαη επηζπκία 

απεκπινθήο απφ ην δεκφζην ζχζηεκα. Η ίδηα πιεξνθνξία φκσο ζα κπνξνχζε λα 

εξκελεπηεί ελαιιαθηηθά θαη απιψο σο επηζπκία αηνκηθήο ζπκπιήξσζεο θαη 

απνδνρήο ησλ γεληθψλ παξακέηξσλ ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σν πνην απφ ηα δχν ηζρχεη θαη ην πψο ε επηινγή ηδησηηθήο αζθάιηζεο επελεξγεί ζηηο 

ζηάζεηο γηα ην αζθαιηζηηθφ είλαη ην εξψηεκα ζην νπνίν επηθεληξσλφκαζηε ζηελ 

ζπλέρεηα.  
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4. Πνηνο έρεη ηδησηηθή αζθάιηζε θαη γηαηί; 

Η εξψηεζε αλ ππάξρεη ηδησηηθή αζθάιηζε (ζπλήζσο αζθάιηζε δσήο) ηέζεθε ζε 

φζνπο εξσηψκελνπο εξγάδνληαλ.  Γεδνκέλνπ φηη ε ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή 

αζθάιηζε ζηελ Διιάδα απνδίδεη θαηά θαλφλα  αζθαιίζεηο εθάπαμ πνζά (ην 

ζπγθεληξσκέλν πνζφ δελ κεηαηξέπεηαη θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ζε κεληαίν πνζφ κε 

ηελ κνξθή), θξίζεθε φηη δελ ζα είρε έλλνηα λα ηεζεί ε εξψηεζε απηή ζηνπο 

ζπληαμηνχρνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ θχξηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο 

ζηάζεηο ζηελ κεηαξξχζκηζε αιιά θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία ησλ 

εξσηψκελσλ, ην εξσηεκαηνιφγην ζθφπηκα δελ  επεθηάζεθε ζε εξσηήζεηο γηα ην χςνο 

ηεο θάιπςεο, ην χςνο ησλ αζθαιίζηξσλ θιπ.   Ο πίλαθαο 2 παξαζέηεη ην πξνθίι 

απηψλ πνπ απάληεζαλ φηη είραλ ηδησηηθή αζθάιηζε. 

 

Πίλαθαο 2: Πξνθίι απηψλ πνπ έρνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε 

  Γελ έρεη ηδησηηθή Έρεη ηδησηηθή 

Φύιν Γπλαίθα 86,3% 13,7% 

Άλδξαο 76,6% 23,4% 

Ζιηθηαθή 

νκάδα 

20 έσο 29 93,6% 6,4% 

30 έσο 44 69,2% 30,8% 

45 έσο 60 87,8% 12,2% 

Μόξθσζε Πξσηνβάζκηα 84,2% 15,8% 

Γεπηεξνβάζκηα 85,3% 14,7% 

Σξηηνβάζκηα 78,9% 21,1% 

Σακείν 

αζθάιηζεο 

ΙΚΑ 86,4% 13,6% 

ΟΑΔΔ + Δι. Δπ. 78,2% 21,8% 

ΓΔΚΟ + Γεκφζην 68,6% 31,4% 

Δηζόδεκα Έσο €1000 100% 0% 

€1000 έσο €3000 83,4% 16,6% 

€3000 θαη άλσ 67,9% 32,1% 

ύλνιν  81,5% 18,5% 

Πεγή: Έξεπλα γλψκεο. 

 

ην ζχλνιν 712 αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ εξσηήζεθαλ, κηα κε ακειεηέα κεξίδα 

18,5%, ιίγν ιηγφηεξν απφ έλαο ζηνπο πέληε, δηαζέηεη θάπνηα κνξθή ηδησηηθήο 

θάιπςεο, κε ηελ έλλνηα φηη θαηαβάιινπλ αζθάιηζηξα. (Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαη 

δεδνκέλνπ φηη ε απφδνζε εθάπαμ πνζψλ απφ αζθαιίζεηο δσήο ζπλήζσο ζπκπίπηεη κε 

ηελ ζπληαμηνδφηεζε, ε αληίζηνηρε εξψηεζε δελ ηέζεθε ζηνπο ζπληαμηνχρνπο).   Σα 

άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε βαζκφ είλαη άλδξεο ζηελ παξαγσγηθή ειηθία 30-44 εηψλ.   

Ιδησηηθή αζθάιηζε ηείλνπλ λα έρνπλ νη πην εχπνξνη, θαη απηνί κε παλεπηζηεκηαθή 
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εθπαίδεπζε.  Ωο πξνο ηα Σακεία αζθάιηζεο, αζθαιηζκέλνη ζην ΙΚΑ θαίλεηαη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ιηγφηεξν απφ ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο (ΟΑΔΔ) αιιά θαη ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ.  Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη απηνί 

πνπ έρνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη πην εχπνξνη, αιιά κπνξεί λα έρεη λα θάλεη θαη ην 

θαηά πφζνλ ε πξνζθεξφκελε θάιπςε (ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο) ησλ ηακείσλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή ή φρη.  Σν πνην απφ απηά ηζρχεη δελ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ απιέο 

πηλαθνπνηήζεηο θαη ζα είλαη ην αληηθείκελν ηεο πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο ηεο 

επφκελεο ελφηεηαο. 

 

 Η αλάγθε  πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο πξνθχπηεη θαη αλ εμεηαζηνχλ θαη ην ηη 

ζεκαίλεη ε επηινγή ηδησηηθήο αζθάιηζεο γηα ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο ησλ 

ζπληάμεσλ.  (Γηάγξακκα 3). Σν δηάγξακκα, βεβαίσο, απνηππψλεη ην ράζκα 

θαηαλφεζεο κεηαμχ Διιήλσλ θαη ησλ ινηπψλ επξσπαίσλ πνπ απάληεζαλ ηελ ίδηα 

εξψηεζε.  Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, απηνί πνπ έρνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε 

δηαθνξνπνηνχληαη κελ απφ ζχλνιν ηεο ρψξαο, αιιά φρη δξαζηηθά
8
. Απηνί πνπ έρνπλ 

ηδησηηθή αζθάιηζε ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο δηθέο ηνπο εηζθνξέο. 

 

Αληίζηνηρα, αλ εμεηαζηεί ην πψο ηνπνζεηνχληαη απηνί πνπ έρνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε 

ζε ππνζεηηθά ζελάξηα αληηκεηψπηζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ (αχμεζε εηζθνξψλ, κείσζε 

ζχληαμεο, αχμεζε ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο) ζην Γηάγξακκα 4, αθνινπζνχλ ηελ 

γεληθή ηάζε άξλεζεο ηεο ρψξαο, κε κηα ζαθή  φκσο δηαθνξνπνίεζε φκσο ζηελ 

πξφθξηζε αχμεζεο εηζθνξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ.  

 

                                                

8
 Οη δηαθνξέο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο – βι. ζηαηηζηηθά πεξηζψξηα ζθάικαηνο 

ζην Γηάγξακκα 3. 
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Γηάγξακκα 3 

 

Πεγή: Έξεπλα γλψκεο (Διιάδα). Boeri et al (2005). 

 

Γηάγξακκα 4 

 

Πεγή: Έξεπλα γλψκεο (Διιάδα). Boeri et al (2005). 

 

Οη Boeri et al απεχζπλαλ κηα  ππνζεηηθή εξψηεζε: Να παξακείλεη ην ζχζηεκα σο 

είλαη, λα πάξσ ηελ κηζή ζχληαμε κε ηηο κηζέο εηζθνξέο, ηελ εξψηεζε απηή νη ρψξεο 

πνπ είρε πξνρσξήζεη ε κεηαξξχζκηζε ζπληάμεσλ (Γεξκαλία, Ιηαιία) ήηαλ πην 

δεθηηθέο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θάιπςεο απφ φηη απηέο φπνπ νη κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ 

πίζσ (Ιζπαλία, Γαιιία).  Ο ζπληεξεηηζκφο απηφο βξίζθεη απφερν ζηελ Διιάδα.  ηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φκσο πξνζηέζεθε θαη κηα ηξίηε επηινγή πιήξνπο 

απνδέζκεπζεο απφ ην ζχζηεκα αζθάιηζεο – δειαδή «λα κελ πιεξψλσ θαζφινπ 

εηζθνξέο». Απνηέιεζκα είλαη φηη νη Έιιελεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο 
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επξσπαίνπο,  δελ είλαη ζε ζέζε λα θαληαζηνχλ πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα 

ελδηάκεζν (κεηθηφ) ζχζηεκα θαη πξνθξίλνπλ ηελ κεδεληζηηθή ιχζε πιήξνπο 

θαηάξγεζεο („Καζφινπ‟. Η ηάζε απηή πιήξνπο απφξξηςεο είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε ζε απηνχο πνπ έρνπλ επηιέμεη ηδησηηθή αζθάιηζε, νη νπνίνη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν εθθξάδνπλ κηα επηζπκία απνδέζκεπζεο. 

 

Γηάγξακκα 5 

 

Πεγή: Έξεπλα γλψκεο (Διιάδα). Boeri et al (2005).  

 

Έλα απφ ηα παξάδνμα ηεο Διιάδαο είλαη φηη ε απνξξηπηηθή ηάζε απέλαληη ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε δελ εθθξάδεηαη ζε θάπνηα ππεξνρή ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

(Γηάγξακκα 6). Οη Έιιελεο εθηηκνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο επξσπαίνπ φηη ε 

ζρεηηθή απφδνζε εηζθνξψλ ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη ρεηξόηεξε.  Απηνί πνπ 

έρνπλ δηαιέμεη ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, βεβαίσο, δελ ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε απηή. 
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Γηάγξακκα 6 

 

Πεγή: Έξεπλα γλψκεο (Διιάδα). Boeri et al (2005). 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απεχζπλε κηα ζεηξά εξσηήκαηα ζε απηνχο πνπ είραλ ηδησηηθή 

αζθάιηζε (Γηαηί έρσ – Πίλαθαο 3) θαη άιια ζηνπο ππφινηπνπο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

δελ έρνπλ. 

 

Δμεηάδνληαο ηνπο ιφγνπο απφθηεζεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ν πιένλ δεκνθηιήο είλαη 

ε αλεπάξθεηα ηεο θξαηηθήο ζχληαμεο, πνιχ εληνλφηεξε ζε Σακεία κε ρακειφ 

πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ή ζπληαμηνδφηεζε κε ζχζηεκα θιάζεσλ (ΟΑΔΔ).  Η 

ζπλνιηθά απνξξηπηηθή απάληεζε („Γελ ζα πάξσ ζχληαμε‟) είλαη πην δεκνθηιήο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ (ειιείκκαηα) θαη ζηνπο πην εχπνξνπο (χπαξμε πιαθφλ). Ωο 

κνξθή επέλδπζεο επέιεμαλ κφιηο ην 18%, πνπ ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζην Γεκφζην 

θαη ζηηο ΓΔΚΟ.  Σέινο έλα 15% δελ ην επέιεμαλ κφλνη ηνπο, αιιά (πξνθαλψο) σο 

θάπνηα κνξθή επαγγεικαηηθήο αζθάιηζεο- πην θνηλφ ζηνπο λένπο, ζηηο γπλαίθεο, 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Πίλαθαο 3: Γηαηί έρσ ηδησηηθή αζθάιηζε; Απφςεηο απηψλ πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

   Γελ ζα 

πάξεη 

ζύληαμε 

Ζ ζύληαμε 

δελ ζα 

θηάλεη 

Μνξθή 

επέλδπζεο 

Γελ ην 

επέιεμε ν 

ίδηνο 

Φύιν Γπλαίθα 32,7% 28,6% 12,2% 26,5% 

Άλδξαο 21,9% 49,3% 21,9% 6,8% 

Ζιηθηαθή 

νκάδα 

20 έσο 29 30,8% 23,1% 7,7% 38,5% 

30 έσο 44 32,9% 47,1% 20,0% 0,0% 

45 έσο 60 0,0% 29,2% 16,7% 54,2% 

Μόξθσζε Πξσηνβάζκηα 0,0% 53,8% 0,0% 46,2% 
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Γεπηεξνβάζκηα 0,0% 40,9% 27,3% 31,8% 

Σξηηνβάζκηα 36,8% 39,1% 18,4% 5,7% 

Σακείν 

αζθάιηζεο 

ΙΚΑ 43,3% 25,0% 23,3% 8,3% 

ΟΑΔΔ + Δι. Δπ. 27,3% 72,7% 0,0% 0,0% 

ΓΔΚΟ + Γεκφζην 0,0% 44,4% 29,6% 25,9% 

Δηζόδεκα Έσο €1000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

€1000 έσο €3000 16,7% 47,2% 20,8% 15,3% 

€3000 θαη άλσ 40,0% 32,0% 14,0% 14,0% 

ύλνιν χλνιν 26,2% 41,0% 18,0% 14,8% 

Πεγή: Έξεπλα γλψκεο. 

 

Η άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο είλαη νη ιφγνη πνπ δελ έρνπλ επηιέμεη αζθάιηζε ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 4). Αλ θαη ην δείγκα είλαη κνηξαζκέλν, νη πην 

δεκνθηιείο απαληήζεηο είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη δπζπηζηία (πεξηζζφηεξν ζε 

ιηγφηεξν κνξθσκέλνπο, θησρφηεξνπο, γεξαηφηεξνπο) θαη ην πςειφ θφζηνο 

(απηνηειψο απαζρνινχκελνη, γπλαίθεο, κέζεο ειηθίεο).   «Γελ ρξεηάδεηαη» είλαη 

κεηνςεθηθή ηάζε (εθηφο απφ ην Γεκφζην), ελψ «θαιχπηεηαη απφ ην Σακείν κνπ» 

αλαθέξεηαη απφ εξγαδφκελνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία).  

Σέινο ε έιιεηςε ελεκέξσζεο είλαη έλαο δείθηεο ηεο κηθξήο δηείζδπζεο ηεο ηδησηηθήο 

αζθάιηζεο ζηελ Διιεληθή νηθνγέλεηα – αλαθέξεηαη απφ ηηο νκάδεο πνπ ζα 

ελδηαθέξνληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο απνδνρέο ηνπο αιιά δελ γλσξίδνπλ πψο (λένη, 

πην εχπνξνη). 

 

Πίλαθαο 4: Γηαηί δελ έρσ; Απφςεηο απηψλ ρσξίο ηδησηηθή αζθάιηζε 

  Τςειό 

θόζηνο 

Γελ 

ρξεηά

δεηαη 

Καιύπηε

ηαη από 

Σακείν 

Έιιεηςε 

ελεκέξσ

ζεο 

Έιιεηςε 

εκπηζηνζύλεο 

ζε ηδησηηθέο 

Φύιν Γπλαίθα 40.5% 4.8% 15.2% 8.9% 30.5% 

Άλδξαο 23.4% 11.0% 16.1% 15.6% 33.9% 

Ζιηθηαθή 

νκάδα 

20 έσο 29 24.1% 11.4% 12.7% 31.0% 20.9% 

30 έσο 44 47.9% 6.5% 10.1% 3.6% 32.0% 

45 έσο 60 25.6% 5.0% 24.4% 1.9% 43.1% 

Μόξθσζε Πξσηνβάζκηα 38.2% 0.0% 7.3% 12.7% 41.8% 

Γεπηεξνβάζκηα 45.1% 9.1% 14.6% 5.5% 25.6% 

Σξηηνβάζκηα 24.3% 8.2% 17.9% 15.7% 34.0% 

Σακείν 

αζθάιηζεο 

ΙΚΑ 38.6% 3.5% 12.0% 17.1% 28.8% 

ΟΑΔΔ + Δι. Δπ. 46.3% 0.0% 16.7% 0.0% 37.0% 

ΓΔΚΟ + Γεκφζην 5.2% 24.7% 37.7% 0.0% 32.5% 

Δηζόδεκα Έσο €1000 29.8% 0.0% 6.4% 6.4% 57.4% 

€1000 έσο €3000 32.4% 9.4% 19.0% 8.5% 30.7% 
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€3000 θαη άλσ 36.4% 4.5% 6.8% 28.4% 23.9% 

ύλνιν χλνιν 32.9% 7.6% 15.6% 11.9% 32.0% 

Πεγή: Έξεπλα γλψκεο. 

 

5.  Τπνδείγκαηα ζρεκαηηζκνύ απόςεσλ κε πνιιαπιέο κεηαβιεηέο 

Σα επξήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, φζν θαη αλ είλαη ελδηαθέξνληα, ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγνχληαη απφ απιέο ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο θαη ζπκπηψζεηο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη ε πηζαλφηεηα νπζηαζηηθέο αηηηαθέο ζπζρεηίζεηο λα 

απνθξχπηνληαη ζηηο κνλνκεηαβιεηέο αλαιχζεηο. Σα επξήκαηα απφ κφλα ηνπο 

πξνδηαζέηνπλ φηη ε ζρέζε ζηάζεσλ / επηινγήο ηδησηηθήο αζθάιηζεο είλαη ζχλζεηεο 

θαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα δηαθνξεηηθά άηνκα.  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ε 

παξνχζα ελφηεηα εμεηάδεη ζηαηηζηηθά ππνδείγκαηα ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα εμεηάζνπλ ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο ζε έλα πεξηβάιινλ κε πνιιαπιέο κεηαβιεηέο 

θαη λα πξνζπαζήζνπλ έηζη λα πξνζεγγίζνπλ θαιχηεξα ηηο αηηηαθέο ζρέζεηο. 

 

Σν πξψην ζέκα πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη ην ζέκα ηεο επηινγήο ηδησηηθήο αζθάιηζεο: 

Πνηνη, δειαδή,  έρνπλ ηδηωηηθή αζθάιηζε;  

 

Σν πεξίπινθν ηεο ζρέζεο είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε επηξξνή 

πιήζνο παξαγφλησλ. Αλ επηζπκνχκε λα εθηηκήζνπκε ηελ „πξνζηηζέκελε αμία‟ ελφο 

εθάζηνπ παξάγνληα, ζπλεθηηκώληαο ηελ επίδξαζε άιισλ πηζαλψλ επηδξάζεσλ, πξέπεη 

λα εγθαηαιεηθζνχλ νη κνλνδηάζηαζηεο πηλαθνπνηήζεηο θαη πεξηγξαθηθέο 

πξνζεγγίζεηο.  Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζθέξνληαη δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο
9
.  

 

Η πην γλσζηή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε είλαη ε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε probit. 

(Kennedy 2003, Cameron and Trivedi 2005) ηελ αλάιπζε απηή ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή είλαη κηα δηρνηνκηθή κεηαβιεηή (ζηελ πεξίπησζή καο, αλ δηαζέηεη 

ηδησηηθή αζθάιηζεο) ελψ ε πξφβιεςε αλάγεηαη ζηε πηζαλόηεηα άηνκν 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ λα έρνπλ ηέηνηα αζθάιηζε.  Η πηζαλφηεηα απηή 

                                                

9
 Αληίζηνηρε είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ησλ Boeri et al 2002, 2005, Boeri and Tabelini 2011, θαη ησλ 

Fourati and O‟Donoghue 2009 γηα ηελ Ιξιαλδία πνπ απνπεηξψληαη πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε. 
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είλαη ζπζηεκαηηθή ζπλάξηεζε αηνκηθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ελψ ε βαζηθή 

ππφζεζε είλαη φηη ην ζθάικα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  Αιγεβξηθά: 

 

Έζησ φηη έρνπκε κηα δηρνηνκηθή κεηαβιεηή y πνπ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο 0 θαη 1, θαη 

κία νκάδα απφ κεηαβιεηέο 1 2, ,..., kx x x  

 

*

0 1 1 ...i i k ki iy β β x β x ε         (1) 

~ (0,1)iε N      (2) 

*

*

1, αλ 0

0, αλ 0

i

i

i

y
y

y

 
 


     (3) 

*

0 1 1 0 1 1( 1) ( 0) ( ... ) Φ( ... )i i i i k ki i k kiP y P y P ε β β x β x β β x β x              (4) 

 

H εξκελεία ηνπ ππνδείγκαηνο απηή ζπλεπψο είλαη φηη ππάξρεη κηα κε παξαηεξήζηκε 

ζπλερήο κεηαβιεηή *

iy  – ζηελ πεξίπησζή καο „ζηάζε ππέξ ηεο ηδησηηθήο θάιπςεο‟ – 

ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο γίλνληαη νξαηά, δειαδή επηιέγεηαη ηδησηηθή αζθάιηζε, 

αλ ε ζπλερήο κεηαβιεηή ππεξβεί θάπνην „θαηψθιη‟ (Kennedy 2003).  

 

Πίλαθαο 5:  Probit γηα „Πνηνο έρεη ηδησηηθή αζθάιηζε‟ 

 1  2  3  

Reduced form 

 Coeff SE Sig. Coeff SE Sig. Coeff SE Sig. 

Άλδξαο 0,435 0,136 *** 0,391 0,138 *** 0,402 0,144 *** 

Ζιηθία 20-30 -0,934 0,173 *** -0,940 0,175 *** -0,975 0,184 *** 

Ζιηθία 45-60 -0,754 0,164 *** -0,780 0,168 *** -0,611 0,174 *** 

Γεπηεξνβάζκηα 0,090 0,249  0,023 0,253  -0,127 0,266  

Σξηηνβάζκηα 0,233 0,231  0,201 0,232  0,138 0,250  

Δξγαδόκελνο -1,516 0,259 *** -1,511 0,261 *** -1,621 0,278 *** 

Log(Δηζόδεκα) 1,071 0,173 *** 1,114 0,176 *** 1,023 0,182 *** 

ΟΑΔΔ 0,131 0,188  0,120 0,189  -0,036 0,201  

ΓΔΚΟ+Γεκόζην 0,774 0,175 *** 0,853 0,183 *** 0,881 0,191 *** 

Αξηζηεξά -0,608 0,220 *** -0,659 0,225 *** -0,513 0,226 ** 

Καηαλόεζε ζπζη.     0,276 0,174  0,104 0,183  

Γλώζε εηζθνξέο    -0,226 0,204  -0,191 0,203  

Καιύη. απόδνζε       0,875 0,140 *** 

Constant -7,978 1,299 *** -8,285 1,313 *** -7,875 1,359 *** 

 Obs=712 

LR chi2(10)=149,41 

Prob>chi2=0,000 

Pseudo R2=0,218 

Obs=712 

LR chi2(12)=153,05 

Prob>chi2=0,000 

Pseudo R2=0,223 

Obs=712 

LR chi2(13)=194,20 

Prob>chi2=0,000 

Pseudo R2=0,283 
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Πεγή: Έξεπλα γλψκεο. 

 

Κξίζηκεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηελ εμήγεζε ηνπ πνηνο έρεη ηδησηηθή αζθάιηζε 

είλαη ε ειηθία, ην θχιν θαη ην εηζφδεκα. εκαληηθφ ξφιν παίδεη αλ θάπνηνο εξγάδεηαη 

(άξα δελ είλαη άλεξγνο, λνηθνθπξά, θνηηεηήο), φπσο θαη ε πνιηηηθή (ηδενινγηθή) 

ηνπνζέηεζε ζηελ Αξηζηεξά. Σν Σακείν πνπ δηαθνξνπνηείηαη απμάλνληαο ηελ 

πηζαλφηεηα ζεκαληηθά είλαη απηφ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Δηδηθψλ Σακείσλ.  ηα ηακεία 

απηά ε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ εηαηξηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξνρψλ είλαη 

ζθφπηκα αδηαθαλήο (Tinios 2011), κε απνηέιεζκα ηελ ζθιήξπλζε ζηάζεσλ, θαζψο 

ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ε „ζχληαμε είλαη απφ δηθά καο ιεθηά‟. Αληίζεηα, ε 

κνλνκεηαβιεηή ζρέζε κε ηνλ ΟΑΔΔ θαίλεηαη φηη νθείιεηαη ζε ζπζρέηηζε κε ην 

εηζφδεκα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληε.   

Η πξνζζήθε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα (εμίζσζε 2) απμάλεη 

ηελ ηάζε απνδέζκεπζεο (αλ θαη ππνιείπεηαη ειάρηζηα ηη ηνπ λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ). Αληηζέησο ην αλ θάπνηνο γλσξίδεη κε θάπνηα αθξίβεηα πφζν πιεξψλεη 

ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κελ φκσο είλαη αξλεηηθή – 

(ππνδειψλνληαο ίζσο κηα έιιεηςε ελδηαθέξνληνο;)     

 

Αλ πξνζηεζεί σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε άπνςε φηη ε ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη πην 

απνδνηηθή (εμίζσζε 3) ε ζηαηηζηηθή εμήγεζε βειηηψλεηαη ζεακαηηθά. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηβεβαηψλεηαη θαηά θάπνην ηξφπν φηη ε επηινγή ηδησηηθήο αζθάιηζεο είλαη 

απνηέιεζκα νηθνλνκηθνχ ππνινγηζκνχ - φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν. Η επίπησζε 

ζηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο είλαη ζηε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

ΟΑΔΔ θαη ηελ κείσζε (ζην κηζφ) ηεο επίπησζεο ηεο θαηαλφεζεο.   

 

Γχζθνια φκσο ζα ζεσξνχζε θαλείο φηη ε άπνςε γηα ην αλ ε ηδησηηθή αζθάιηζε έρεη 

θαιχηεξε απφδνζε ή φρη είλαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή.  Γηα παξάδεηγκα, ε γλψζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ αληίιεςε γηα ηελ ζρεηηθή απφδνζε ηεο 

ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο λα επεξεάδεη ηελ απφθαζε απφθηεζεο 

ηδησηηθνχ παθέηνπ. Με ηερληθνχο φξνπο έρνπκε έλα ζέκα ηαπηφρξνλεο επηξξνήο 

(simultaneous determination) . O ελλνηνινγηθά απινχζηεξνο ηξφπνο λα 

ραξαθηεξηζηεί απηή ε ζρέζε είλαη αλ ε δηαδηθαζία είλαη επάιιειε (recursive):  

Γειαδή έλα άηνκν, πξώηα ζρεκαηίδεη κηα άπνςε γηα ην αλ ε ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη 
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ή φρη απνδνηηθή θαη, έρνληαο δηακνξθσκέλε άπνςε, εμεηάδεη αλ πξνζθέξεηαη 

θαηάιιειν παθέην θαη αλ ζα ην απνθηήζεη.  

 

Πίλαθαο 6:  Δπάιιειν ππφδεηγκα γηα ηνλ αλ ε ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη πην απνδνηηθή θαη ην  „Πνηνο 

έρεη ηδησηηθή αζθάιηζε‟ 

 Καιύηεξε 

απόδνζε - 1 

Έρεη ηδησηηθή  - 2 Έρεη ηδησηηθή - 3 

 Coeff SE Sig. Coeff SE Sig. Coeff SE Sig. 

Άλδξαο 0,159 0,104  0,406 0,135 *** 0,438 0,140 *** 

Ζιηθία 20-30 -0,108 0,123  -0,903 0,177 *** -0,937 0,181 *** 

Ζιηθία 45-60 -0,566 0,130 *** -0,808 0,245 *** -0,657 0,166 *** 

Γεπηεξνβάζκηα 0,658 0,187 ***       

Σξηηνβάζκηα 0,258 0,177        

Δξγαδόκελνο    -1,494 0,253 *** -1,621 0,266 *** 

Log(Δηζόδεκα)    1,148 0,178 *** 1,081 0,182 *** 

ΟΑΔΔ 0,583 0,154 *** 0,140 0,238  0,040 0,194  

ΓΔΚΟ+Γεκόζην 0,248 0,155  0,867 0,203 *** 0,887 0,187 *** 

Δθηόο Αζελώλ    -0,143 0,133  -0,118 0,137  

Αξηζηεξά -0,287 0,156 * -0,624 0,251 ** -0,456 0,223 ** 

Γλώζε PAYG 0,421 0,142 *** 0,240 0,244  0,064 0,180  

Γλώζε εηζθνξέο -0,091 0,145  -0,259 0,205  -0,221 0,204  

Predicted 

απόδνζε 

   0,090 0,887     

Καιύη. 

Απόδνζε 

      0,852 0,139 *** 

Constant -0,556 0,191 *** -8,387 1,418 *** -8,209 1,352 *** 

 Obs=712 

LR chi2(9)=66,98 

Prob>chi2=0,000 

Pseudo R2=0,068 

Obs=712 

LR chi2(11)=152,51 

Prob>chi2=0,000 

Pseudo R2=0,222 

Obs=712 

LR chi2(12)=192,15 

Prob>chi2=0,000 

Pseudo R2=0,280 
Πεγή: Έξεπλα γλψκεο. 

 

O πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη έλα ηέηνην ππφδεηγκα.  Οη κεηαβιεηέο ηεο εμίζσζεο 3 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πίλαθα έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε απηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άπνςε αλ ε 

ηδησηηθή αζθάιηζε έρεη θαιχηεξε απφδνζε (εμίζσζε 1) θαη ζε απηέο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ απφδνζε ηεο απφθηεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπζρέηηζε κε ηελ θαιχηεξε 

απφδνζε. Οξηζκέλεο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ κόλν ηελ εθηίκεζε απφδνζεο, (παηδεία), 

άιιεο κφλν ηελ χπαξμε ηδησηηθνχ παθέηνπ (εηζφδεκα, εξγαδφκελνο), νη πεξηζζφηεξεο 

θαη ηηο δχν.  Η δηαθνξά κε ηνλ πίλαθα 5 είλαη φηη, αληί ηεο κεηαβιεηήο γηα ηελ άπνςε 

απφδνζεο αληηθαζίζηαηαη ζηελ εμίζσζε 2 ηνπ πίλαθα 6 ε πξνβιεπόκελε ηηκή 

(predicted value) απφ ηελ εμίζσζε 1 (δειαδή ε πξνβαιιφκελε πηζαλφηεηα θάπνηνο 
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κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ λα εθθξάζεη ηελ άπνςε γηα 

θαιχηεξε απφδνζε). 

 

Η θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεηζέξρεηαη πνιχ ζεκαληηθά ζηελ εθηίκεζε ηνπ αλ ε 

ηδησηηθή αζθάιηζε έρεη θαιχηεξε απφδνζε. Δλδηαθέξνλ είλαη επίζεο φηη αζθάιηζε ζε 

ηακείν ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ (δειαδή αζθάιηζε κε βάζε θιάζεηο) „ζεκειηψλεη‟ 

ηελ άπνςε γηα ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε. ηελ εμίζσζε 2 πνπ πεξηέρεη ηελ πηζαλφηεηα 

θάπνηνο λα ζεσξεί φηη ε ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη πην απνδνηηθή, ε κεηαβιεηή απηή 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ελψ νη ζπληειεζηέο ειάρηζηα δηαθέξνπλ απφ κηα 

εθηίκεζε ρσξίο ηελ επίθιεζε ηεο ηαπηφρξνλεο επηξξνήο (simultaneity). Αλ φκσο 

ζπκπεξηιεθζεί θαη‟ επζείαλ ε ίδηα ε εθηίκεζε ε επηξξνή ηεο θαηαλφεζεο 

εμαθαλίδεηαη.  Σν ζεκείν απηφ θαηαηείλεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηαλφεζε ηνπ 

δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθή βέβαηα, αιιά επελεξγεί „εγθεθαιηθά‟ 

κέζσ ηεο εθηίκεζεο φηη ην ηδησηηθφ ζχζηεκα (ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο) είλαη 

πην απνδνηηθφ. Αληίζεηα ε γλψζε ησλ εηζθνξψλ θαίλεηαη φηη έρεη (αζηαζή) αξλεηηθή 

επίπησζε – πηζαλψο νθεηιφκελε ζε αίζζεζε απνδέζκεπζεο απφ ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζεο πνπ νδεγεί ζε απψιεηα ελδηαθέξνληνο. 

 

Σν ηειεπηαίν ζεκείν πξνο δηεξεχλεζε είλαη ε επίπησζε ηεο επηινγήο  απφθηεζεο 

ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Δίλαη απηφ απνδέζκεπζε απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ή 

έκκεζε απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπκπιήξσζε;  Οη Σήληνο θαη Πνππάθεο 2010 

βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη θπξίσο θαηά πφζνλ νη εξσηψκελνη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα ζπδεηήζνπλ ηπρφλ αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ φξηζαλ έλα „δείθηε 

αδηαιιαμίαο‟ ν νπνίνο παίξλεη 5 αμίεο, φπνπ κεγαιχηεξε αμία ηνπ δείθηε ζπλεπάγεηαη 

κεγαιχηεξε αδηαιιαμία. Ο δείθηεο ζηελ νπζία κεηξά ην πφζν δηαηεζεηκέλνη είλαη νη 

εξσηψκελνη λα εμεηάζνπλ ππνζεηηθά ζελάξηα αιιαγψλ.  

 

Πίλαθαο 7: Βαζκφο Αληίζηαζεο θαη επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

 Βαζκόο Αληίζηαζεο 

 Μεγάιε Αξθεηή Αζαθήο Μηθξή Διάρηζηε 

ύλνιν 10,7% 25,8% 35,6% 12,5% 15,4% 

Αζθαιηζκέλνη 12,5% 21,1% 44,9% 10,0% 11,5% 

πληαμηνύρνη 6,3% 37,5% 12,5% 18,8% 25,0% 

Ηδησηηθή 15,9% 27,3% 46,2% 8,3% 2,3% 

Όρη ηδησηηθή 11,7% 19,7% 44,7% 10,3% 13,6% 

ΗΚΑ 7,5% 22,4% 34,4% 18,3% 17,4% 
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ΟΑΔΔ 24,7% 11,6% 42,5% 2,3% 18,9% 

ΓΔΚΟ+Γεκόζην 4,7% 45,8% 33,7% 6,3% 9,5% 
Πεγή: Έξεπλα γλψκεο. 

 

Ο πίλαθαο 7 πξνζθέξεη κηα εηθφλα ηνπ πψο θαηαλέκεηαη ην δείγκα. Οη αζθαιηζκέλνη 

είλαη ιηγφηεξν δηαιιαθηηθνί απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ελψ ε χπαξμε ηδησηηθήο 

αζθάιηζεο θαίλεηαη λα κεηαηνπίδεη ηηο απφςεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεγαιύηεξεο 

αδηαιιαμίαο.  

 

Γηα ηηο πξννπηηθέο θαη ηελ απνδνρή κεηαξξπζκίζεσλ έρεη ζεκαζία πφζν δεθηηθνί 

είλαη νη πνιίηεο ζηνλ κεηαξξπζκηζηηθφ ιφγν.  πλεπψο έρεη ζεκαζία λα εμεηαζηεί αλ 

ππάξρεη θαη κε πνηφλ ηξφπν επελεξγεί ε γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ βαζκφ 

δηαιιαθηηθφηεηαο. To ζέκα εδψ είλαη κηα πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε αληίζηνηρε ηεο 

εμήγεζεο ηεο επηινγήο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Η δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε 

ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη φηη ηψξα ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αθνξά „βαζκνύο 

αδηαιιαμίαο‟, νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη ηεξαξρηθά κεηαμχ 1=ειάρηζηε αληίζηαζε θαη 

5=κέγηζηε αληίζηαζε.  (Kennedy 2003, Cameron and Trivedi 2005).  Αιγεβξηθά: 
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Όπσο θαη ζην ππφδεηγκα Probit ππάξρεη κηα ζπλερφκελε κεηαβιεηή («βαζκφο 

αδηαιιαμίαο») ε νπνία φηαλ ππεξβαίλεη κηα ζεηξά απφ „θαηψθιηα‟ 1 1,..., Nη η   ιακβάλεη 

κηα ζεηξά απφ δηαθξηηέο αιιά ηεξαξρηθά ηνπνζεηεκέλεο αμίεο. Σν πξφγξακκα 

ππνινγίδεη θαη ηελ αμία ησλ θαησθιίσλ (CUT). 

 

Άξα ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αλαθέξεηαη ζε βαζκφ αδηαιιαμίαο, κε 5 ηεξαξρεκέλεο 

αμίεο, φπνπ 1=ειάρηζηε αληίζηαζε θαη 5=κέγηζηε αληίζηαζε. Έηζη φζν κεγαιχηεξε ε 

επίπησζε θάπνηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζην λα απμάλεη ηελ αδηαιιαμία, ηφζν 

είλαη κεγαιχηεξε θαη ζεηηθή ε ππνινγηδφκελε παξάκεηξνο. (Σήληνο 2010, ζει 496).  
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Πίλαθαο 8: Δπεμήγεζε ζηάζεσλ Αδηαιιαμίαο 

 Ordered Probit 

Αδηαιιαμία ζε ηηκέο 1-5’ 

Probit 

αδηαιιαμία>2 

 Coeff SE Sig Coeff SE Sig. Coeff SE Sig. 

Άλδξαο 0,334 0,077 *** 0,331 0,077 *** 0,564 0,102 *** 

Ζιηθία 20-30 0,085 0,101  0,141 0,104  0,063 0,137  

Ζιηθία 45-60 -0,188 0,101 * -0,142 0,103  -0,486 0,133 *** 

Γεπηεξνβάζκηα 0,247 0,115 ** 0,266 0,116 ** 0,762 0,152 *** 

Σξηηνβάζκηα -0,632 0,104 *** -0,627 0,104 *** -0,515 0,137 *** 

ΟΑΔΔ 0,650 0,109 *** 0,649 0,109  0,582 0,141 *** 

ΓΔΚΟ 0,475 0,097 *** 0,453 0,098 *** 0,514 0,127 *** 

πληαμηνύρνο -0,403 0,106 *** -0,327 0,111 *** 0,177 0,151  

Log(Δηζόδεκα) 0,341 0,063 *** 0,324 0,063 *** 0,243 0,085 *** 

Αξηζηεξά -0,123 0,116  -0,107 0,116  0,036 0,152  

Άιια/Απνρή 0,153 0,080 * 0,151 0,080 ** -0,210 0,106 ** 

Γλώζε PAYG -0,331 0,100 *** -0,335 0,101 *** -0,454 0,134 *** 

Γλώζε 

εηζθνξέο 

0,257 0,118 ** 0,264 0,119 *** 0,681 0,156 *** 

Ηδησηηθή    0,252 0,108 ** 0,299 0,143 ** 

Cut 1 1,368 0,466  1,311 0,467     

Cut 2 1,886 0,467  1,831 0,468     

Cut 3 2,982 0,470  2,930 0,471     

Cut 4 4,048 0,476  4,001 0,477     

Constant       -2,601 0,638 *** 

 Obs=982 

LR 

chi2(13)=237,26 

Prob>chi2=0,000 

Pseudo R2=0,081 

Obs=982 

LR 

chi2(14)=242,65 

Prob>chi2=0,000 

Pseudo R2=0,083 

Obs=982 

LR chi2(14)=220,05 

Prob>chi2=0,000 

Pseudo R2=0,172 

Πεγή: Έξεπλα γλψκεο. 

  

ην ηεξαξρεκέλν probit θαη ζην πψο επελεξγνχλ ε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε 

γλψζε ησλ εηζθνξψλ εζηηάδεηαη ην Σήληνο θαη Πνππάθεο 2011. ηελ εμίζσζε 1, πνπ 

αληηζηνηρεί ελ πνιινίο ζην ππφδεηγκά ηνπο πεξηιακβάλνληαη σο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηφζν ε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ε γλψζε ησλ εηζθνξψλ. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ φηη νη δχν κεηαβιεηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, παίδνπλ 

κεγάιν ξφιν ζηελ δηακφξθσζε θαηεγνξίαο, αιιά επελεξγνχλ πξνο αληίζεηεο 

θαηεπζχλζεηο:  Η θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνδηαζέηεη γηα δηαιιαθηηθφηεηα, ε 

γλψζε εηζθνξψλ πξνο αδηαιιαμία. ΙΚΑ θαη ΟΓΑ εκθαλίδνληαη πεξίπνπ νπδέηεξα, 

ελψ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Γεκφζην ηνκέα σο νη 

πιένλ αδηάιιαθηνη.  Καζψο απμάλεηαη ε εθπαίδεπζε επλνείηαη ε δηαιιαθηηθφηεηα, 
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ελψ ην εηζφδεκα απμάλεη ηελ αδηαιιαμία. Η πνιηηηθή ζηάζε πνπ ελδπλακψλεη ηελ 

αδηαιιαμία είλαη ε κε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο (θαηεγνξία „Άιιε/Απνρή‟).  

 

Σν θχξην εχξεκα ησλ εμηζψζεσλ είλαη φηη ε χπαξμε παθέηνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο 

απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα αδηαιιαμίαο ζε αιιαγέο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Οη αζθαιηζκέλνη ζην ηδησηηθφ αληηδξνχλ ζαλ λα είραλ επελδχζεη ζην 

ζεκεξηλφ ζχζηεκα θνηλωληθήο αζθάιηζεο θαη επνκέλσο επηζπκνχλ λα κελ 

απνκεησζεί ε επέλδπζή ηνπο. Μηα πηζαλή εξκελεία είλαη φηη δελ πηζηεχνπλ φηη κηα 

ελδερφκελε κεηαξξχζκηζε ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη θάπνην νθέιε γηα ηνπο ίδηνπο, 

αιιά κφλν λα ηνπο επηβαξχλεη, θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ινηπνχο… 

 

Η εηθφλα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ζηάζεο πνπ πξνθχπηεη δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθή γηα ηηο πξννπηηθέο ζπλαηλεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. ηελ Διιάδα, φπσο 

θαη ζηηο κειέηεο ησλ Boeri et al 2002, 2005 θαη Boeri and Tabellini 2011,  θαη Fourati 

and O‟Donoghue, 2009, γεληθά ε γλψζε βνεζά ηηο πξννπηηθέο αιιαγψλ.  Όκσο, ζηελ 

Διιάδα δηαθαίλεηαη θαη έλα άιιν είδνο „ζηξαηεπκέλεο γλψζεο‟, ε νπνία εληάζζεηαη 

ζε ακπληηθέο ζηξαηεγηθέο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ πνπ έρνπλ θχξην ζηφρν λα 

πξνθπιαρζνχλ ηα θιαδηθά πξνλφκηα.  ην πιαίζην απηφ, ε δηάζηαζε δηαγελεαθήο 

ηζνξξνπίαο ή γίλεηαη αληηιεπηή κφλν απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ άκεζν θιαδηθφ 

ζπκθέξνλ, ή, αληίζηνηρα, γίλεηαη αληηιεπηή θαη αγλνείηαη.  Αληίζηνηρα (θαη ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηνπο Fourati and O‟Donoghue, 2009, ηδενινγηθέο ή „αιηξνπηζηηθέο‟ 

εθηηκήζεηο ζηελ Διιάδα πεξλνχλ κέζα απφ ην θίιηξν ηεο έληαμεο ζε Σακεία θαη 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ. Σν φηη ε γλψζε εηζθνξψλ κεξηθά αλαηξεί ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πηζαλφλ νθείιεηαη ζε θπξηαξρία δηεθδηθεηηθψλ ζέζεσλ ηνπ είδνπο „Οη 

ζπληάμεηο είλαη δηθά καο ιεθηά‟ πνπ κάιινλ ελδπλακψλνπλ ηελ αληίζηαζε ζε 

αιιαγέο.  Η χπαξμε ηδησηηθήο αζθάιηζεο πξνζαξκφδεηαη ζην ηζρχνλ ζχζηεκα θαη 

ελδπλακψλεη ηελ „δέζκεπζε πνξείαο‟ (Path dependence), ε νπνία είλαη θαη ην βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

  

6. πκπέξαζκα: Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθό 

Αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ήιζαλ ζηελ Διιάδα, ηειηθά, σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο 

ρξένπο θαη ηεο πηνζέηεζεο ηνπ Μλεκνλίνπ ηνλ Μάην 2010, έλα ρξφλν κεηά ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γλψκεο.  Η εθινγηθή εθζηξαηεία ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2009 
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αγλφεζε ηερλεέλησο ην δήηεκα ησλ ζπληάμεσλ: Όηαλ εηέζε ζέκα θαηά ηελ 

πξνεθινγηθή πεξίνδν, ην αζθαιηζηηθφ νξίζηεθε σο δήηεκα απιήο εμππεξέηεζεο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ (ρξφλνο απνλνκήο ζπληάμεσλ) θαη φρη εμαζθάιηζεο ζπληαμηνχρσλ.  Η 

πξνζγείσζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ηαρχηαηε, αθνχ ε δηεζλήο θνηλή γλψκε 

απεδείρζε θαιχηεξα πιεξνθνξεκέλε γηα ηα „κπζηηθά ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο‟ 

απφ φηη ε Διιεληθή. Κξίζηκν ξφιν ζην ηειεπηαίν έπαημε ε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ πνπ 

θαηέζηε δπλαηή κέζσ ηεο «Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο πληνληζκνχ» ηεο ΔΔ θαη ηελ 

δεκνζίεπζε ζπληνληζκέλσλ πξνβνιψλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 2010-2060 ( 

ΔPC 2009, βι επίζεο Tinios 2010β).  Οη πξνβνιέο απηέο (ειιείςεη άιισλ) 

πξνζέθεξαλ θαη ην απαξαίηεην πνζνηηθφ ππφβαζξν γηα ηηο παξεκβάζεηο ηνπ 

Ν3863/10. (IMF 2010).  

 

ηελ δηαδηθαζία πνπ νδήγεζε ζηελ λνκνζεηηθή παξέκβαζε ε ζπκκεηνρή ηεο θνηλήο 

γλψκεο ήηαλ ειάρηζηε – ε κεηαξξχζκηζε ήηαλ θάηη πνπ επεβιήζε „άλσζελ‟ (Σήληνο 

2010α, Μαηζαγγάλεο 2010, ηεξγίνπ θαη αθειιαξφπνπινο 2011), ελψ ν βαζκφο 

θαηαλφεζεο ησλ ηεθηαηλνκέλσλ ήηαλ ειιηπήο. Αθφκε θαη ζηα ηέιε ηνπ 2011, 18 

κήλεο κεηά, δελ είλαη αθφκε ζαθέο ηη άιιαμε, γηα πνηφλ, πφηε θαη γηαηί.  Μέζα ζην 

γεληθφ ζχλνιν κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην κεζνπξφζεζκν ζρέδην ηνπ 

Μλεκνλίνπ, ν ξφινο ησλ ζπληάμεσλ είλαη αζαθήο, φπσο θαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη γεληθεπκέλσλ εηζνδεκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ. 

 

Σελ πεξίνδν πνπ νδήγεζε ζηηο αιιαγέο αιιά θαη κεηά, ε ζηάζε ηεο θνηλήο γλψκεο 

έπαημε έλα ξφιν πνπ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ήηαλ παζεηηθφο θαη ζηελ ρεηξφηεξε 

έληνλα αξλεηηθφο.  Η έξεπλα γλψκεο πνπ εμεηάζακε, πνπ δηεμήρζε ιίγνπο κήλεο πξηλ 

αξρίζνπλ νη δηεξγαζίεο κεηαξξχζκηζεο δίδεη κηα εξκελεία γηαηί: Η θνηλή γλψκε –ζην 

κέηξν πνπ αζρνιείηαη- βιέπεη ην ζέκα ησλ ζπληάμεσλ σο έλα παηρλίδη κεδεληθνχ ή 

αθφκε θαη αξλεηηθνχ  αζξνίζκαηνο κεηαμχ θιάδσλ.  ε έλα ηέηνην παηρλίδη πξνηηκά 

λα κελ εκπιαθεί θαζφινπ, αιιά φηαλ εκπιέθεηαη δελ έρεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο λα εθηηκήζεη ηα ίδηα ηεο ηα ζπκθέξνληα. Αδπλαηψληαο λα θαληαζηεί ην 

κέιινλ, ππνρσξεί ζε έλα ακπληηθφ ζπληεξεηηζκφ φπνπ ην κέγηζην αγαζφ είλαη κφλν ε 

ππεξάζπηζε ηνπ ζηάηνπο θβν.  

 

ην πιαίζην απηφ, ε ζέζε θαη ν ξφινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο είλαη αζαθήο.  

Διιείςεη ξεηνχ ξφινπ, ν θιάδνο αλαπηχζζεηαη ακπληηθά νη δε ζηάζεηο απέλαληη ζηελ 
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ηδησηηθή αζθάιηζε εληάζζνληαη ζηελ γεληθή ζηάζε γηα ην αζθαιηζηηθφ. Η επηινγή 

ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαίλεηαη λα γίλεηαη θαηαλνεηή σο άιιε κηα επέλδπζε ζην status 

quo, κηα επέλδπζε πνπ θαη απηή πξέπεη λα ηχρεη ππεξάζπηζεο.  

 

πλεπψο, φζν δελ πθίζηαηαη αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ λα έρεη ζαθή ξφιν 

θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πψο ε ηδησηηθή κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ θνηλσληθή, ηφζν ζα 

ζθιεξαίλνπλ νη ζηάζεηο. 



 
28 

Βηβιηνγξαθία   

Ξελόγισζζε βηβιηνγξαθία 

Agnieszka, C. (2000). “Pension Reform and Public Information in Poland”, Social 

Protection Discussion Paper 0019, The World Bank. 

Barr, N. and Diamond, P. (2010). Reforming pensions:  A short guide, New York and 

Oxford: Oxford University Press. 

Boeri, T., Börsch-Supan, A. and Tabellini, G. (2001). “Would you like to shrink the 

welfare state? The opinions of European citizens”, Economic Policy, 32, pp. 9-50. 

Boeri, T., Börsch-Supan, A. and Tabellini, G. (2002). “Pension Reforms and the 

Opinions of European citizens”, American Economic Review, 92, pp. 396-401. 

Boeri, T., Börsch-Supan, A. and Tabellini, G. (2005). “How would you like to reform 

your pension system? The opinions of German and Italian citizens” in  Brooks, R. 

and A. Razin, Social Security Reform: Financial and Political Issues in 

international Pespective, Cambridge, pp. 333-352.  

Boeri, T., Tabellini G. (forthcoming). “Does information increase political support for 

pension reform?” Public Choice. 

Burtless, G.S. (2009). “Expanding participation in America‟s workplace retirement 

system”, in M. A. Orenstein (ed), Pensions, Social Security and the Privatisation 

of risk, Columbia UP, pp. 40-71. 

Cameron, A. C. and Trivedi, P. K. (2005). “Microeconometrics: Methods and 

Applications”, Cambridge UP, Cambridge. 

Economic Policy Committee (EPC). (2009). “Ageing Report: Economic and 

budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060)”, European 

Economy, 2. 

Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton 

University Press. 

ESSPROS, (2011). Social Protection, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Featherstone, K., and Tinios, P. (2006). “Facing up to the Gordian Knot: The political 

economy of pension reform”, in E. Mossialos and M. Petmezidou, Social Policy 

Developments in Greece, Aldershot, Ashgate, pp. 174-193. 

Fourati, Abid Y. and O‟Donoghue, C. (2009). “Eliciting Individual Preferences for 

Pension Reform”, Discussion Paper 2770, CESifo. 



 
29 

Hinrichs, K. (2000). “Elephants on the move. Patterns of public pension reform in 

OECD countries”, European Review, 8 (3), pp. 353-378, Cambridge University 

Press. 

IMF (2010). “Greece: Stand-By Arrangement-Review Under the Emergency 

Financing Mechanism”, IMF Country Report 10/217. 

Kennedy, P. (2003). A guide to Econometrics, 5
th

 edition, Blackwell, Oxford.  

Mitchell, O.S. and Zeldes, S.P. (1996). “Social security privatization: a structure for 

analysis”, American Economic Review, 86 (2), pp. 363-367. 

O‟Donnell, O. and Tinios, P. (2003). “The Politics of Pension Reform: Lessons from 

Public Attitudes in Greece”, Political Studies, 51 (2), pp. 262-281. 

OECD (2011). International Gateway for Financial Education, 

www.Financialeducation.org 

OECD, (2010). Insurance Statistics Yearbook, Paris, also in http://stats.oecd.org 

OECD, (2011), Greece: economic Surveys, Paris. 

Pierson, P. (2000). “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, 

The American Political Science Review, 94 (2), pp. 251-267. 

Schwarz, A.M. and Demirge-Kunt, A. (1999). “Taking Stock of Pension Reforms 

Around the World”, Mimeo, Washington DC: World Bank. 

Thaler, R.H. and Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving Decisions about Health, 

Wealth and Happiness, Revised edition, Penguin, NY. 

Tinios, P. (2005). “Pension Reform in Greece: „Reform by Instalments‟ – A blocked 

process?”, West European Politics, 28, pp. 402-409. Also in: Featherstone, K. (ed), 

(2006). Politics and Policy in Greece, London, Routledge.  (Διιεληθή κεηάθξαζε, 

„Η αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε κε δφζεηο – κηα θξαγκέλε δηαδξνκή‟ Κ. 

Featherstone (επηκ), Πνιηηηθή ζηελ Ειιάδα: ε πξόθιεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ. 

εθδφζεηο Οθηψ, Αζήλα 2007, ζει 275-299. 

Tinios, P. (2010). “Vacillations around a Pension Reform Trajectory: time for a 

change?”, GreeSe paper 34, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southern 

Europe, London School of Economics. 

Tinios, P. 2011, International Accounting Standards as catalysts for pension reform: 

Greek pensions and the public/private boundary, Journal of European Social 

Policy, vol.21  2,  pp164-177. 

http://www.financialeducation.org/
http://stats.oecd.org/


 
30 

Tompson, W. with R.Price, 2009, The Political Economy of Reform: Lessons from 

pensions, product markets and Labour Markets in ten OECD Countries, OECD, 

Paris 

Whitehouse, E. (2000). “Pension Reform, Financial Literacy and Public Information: 

A Case Study of the United Kingdom”, Social Protection Discussion Paper 0004, 

The World Bank. 

Zweifel, P., (2000). “The Division of Labor between Private and Social Insurance” 

ζην G. Dionne (ed), Handbook of Insurance, Huebner International Series on 

Risk,, Insurance and Economic Security, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 

ζει. 933-966. 

 

Διιελόγισζζε βηβιηνγξαθία 

Γηαλλίηζεο, Σ. (2007). Τν Αζθαιηζηηθό (ωο νξθαλό πνιηηηθήο) θαη κηα δηέμνδνο, 

Πφιηο, Αζήλα.  

Μαηζαγγάλεο, Μ. (2010). Βηψζηκεο θαη δίθαηεο ζπληάμεηο ζε κηα αλνηθηή θνηλσλία, 

Athens Review of Books, Φεβξνπάξηνο, ζει. 42-46. 

ηεξγίνπ, Α. θαη Θ.αθειιαξφπνπινο (επηκ), (2011). Η Αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε: 

Δπξήκαηα, Πξνηάζεηο, άξζξα, Γηφληθνο, Αζήλα. 

Σήληνο, Π. (2003). Αλάπηπμε κε Αιιειεγγπε: Έλα πιαίζην γηα ηηο Σπληάμεηο ηνπ λένπ 

αηώλα;,  Αζήλα, Παπαδήζεο. 

Σήληνο, Π. (2010α). Σν θφζηνο ηεο ζησπήο θαη ε αμία ηεο ακθηζβήηεζεο. πληάμεηο, 

πξνβιεκαηηζκφο, ρξενθνπία, Athens Review of Books, Ινχιηνο. 

Σήληνο, Π. (2010β). Αζθαιηζηηθό: Μηα κέζνδνο αλάγλωζεο, Κξηηηθή, Αζήλα. 

Σήληνο, Π. κε  Πνππάθεο, . (2010). “Πψο δηαβάδεη ε θνηλή γλψκε ην αζθαιηζηηθφ;”, 

ζην Σήληνο (2010β), ζει 471-502. 

Σήληνο, Π. θαη Πνππάθεο, . (2011). “Απφ ηη εμαξηάηαη ε ζηάζε απέλαληη ζηελ 

αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε; Αλάιπζε  κηαο έξεπλαο γλψκεο”, ππφ θξίζε, 

Σπνπδαί. εηζήγεζε ζην Δηζήγεζε ζην 2ν  Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην 

ζηελ Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή, Παλ/κην Θεζζαιίαο Απξίιηνο 2011. 

 



 
31 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

Δξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αμηπνηνύληαη ζην θείκελν. 

 

Ηδησηηθή αζθάιηζε 

Δξψηεζε 1: Έρεηε θάπνην ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα ζπληαμηνδφηεζεο; 

 

Γλώζε εηζθνξώλ 

Δξψηεζε 2_α (ζε αζθαιηζκέλνπο ΙΚΑ, Γεκφζην, ΓΔΚΟ): Πνην είλαη ην πνζνζηό πνπ 

πιεξψλεηε εζείο γηα ηελ θχξηα ζχληαμε ζαο; 

- Αλαθνξά  (- Κξίλεηαη σζηή αλ ζπκπίπηεη θαηά +/- 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο) 

Ελαιιαθηηθά:  

Δξψηεζε 2_β (ζε αζθαιηζκέλνπο ΟΓΑ, ΟΑΔΔ): Πνην είλαη ην κεληαίν πνζφ πνπ 

πιεξψλεηε ζην Σακείν ζαο εζείο ν ίδηνο/α γηα ηελ θχξηα ζχληαμε ζαο; 

- Αλαθνξά  (-Κξίλεηαη σζηή αλ ζπκπίπηεη θαηά =/- 100 € ) 

 

Καηαλόεζε ζπζηήκαηνο 

Δξψηεζε 3_α (πξνο εξγαδφκελνπο): Γηα πνην ζθνπφ πηζηεχεηε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη εηζθνξέο πνπ πιεξψλεηε; 

- Μφλν γηα ηελ δηθή ζαο κειινληηθή ζχληαμε 

- Μφλν γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζεκεξηλψλ ζπληαμηνχρσλ 

- Σν κεγαιχηεξν κέξνο γηα ηελ δηθή ζαο κειινληηθή ζχληαμε, ην κηθξφηεξν γηα ηελ 

ζχληαμε ησλ ζεκεξηλψλ ζπληαμηνχρσλ 

- Σν κηθξφηεξν κέξνο γηα ηελ δηθή ζαο κειινληηθή ζχληαμε, ην κεγαιχηεξν γηα ηελ 

ζχληαμε ησλ ζεκεξηλψλ ζπληαμηνχρσλ 

Ελαιιαθηηθά: 

Δξψηεζε 3_β (πξνο ζπληαμηνχρνπο): Απφ πνχ πηζηεχεηε φηη πξνέξρεηαη ε ζχληαμε 

ηελ νπνία ιακβάλεηε; 

- Απφ ηηο δηθέο ζαο εηζθνξέο 

- Απφ ηηο εηζθνξέο ησλ ζεκεξηλψλ εξγαδνκέλσλ 

- Σν κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηηο δηθέο ζαο εηζθνξέο, ην κηθξφηεξν απφ ηνπο 

ζεκεξηλνχο εξγαδνκέλνπο 

- Σν κηθξφηεξν κέξνο απφ ηηο δηθέο ζαο εηζθνξέο, ην κεγαιχηεξν απφ ηνπο 

ζεκεξηλνχο εξγαδφκελνπο 

 

Δπηινγέο ζπζηήκαηνο 

Δξψηεζε 4: Δάλ είραηε ηελ δπλαηφηεηα λα δηαιέμεηε έλα δηαθνξεηηθφ παθέην 

εηζθνξψλ-ζπληάμεσλ, ηη απφ ηα παξαθάησ ζα επηιέγαηε;  

- Να κελ πιεξψλσ θαζφινπ εηζθνξέο κε απνηέιεζκα απηά ηα ρξήκαηα πνπ ζα έδηλα 

λα ηα παίξλσ ζε ρξήκαηα θαη λα κελ παίξλσ θαζφινπ ζχληαμε 

- Να πιεξψλσ ηα κηζά ζε εηζθνξέο θαη ηα άιια κηζά λα ηα παίξλσ ζε ρξήκαηα κε 

απνηέιεζκα λα παίξλσ ηελ κηζή ζχληαμε 

- Να παξακείλεη ην ζχζηεκα φπσο είλαη 

 

Δξψηεζε 5: Δίζαζηε δηαηεζεηκέλνο λα ζπζηάζεηε εζείο θαη ην ζχλνιν ηεο γεληάο ζαο 

θάπνηα πξνλφκηα ή λα ππνζηείηε πεξηζζφηεξεο επηβαξχλζεηο, γεληθά, γηα ράξηλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ησλ λεφηεξσλ γελεψλ; 

- Ναη, φζν ρξεηάδεηαη 

- Ναη, αιιά ιίγν 

- Όρη, κφλν αλ είλαη αλάγθε 
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- Όρη, κε ηίπνηα 

 

Δξψηεζε 6: Δίζαζηε δηαηεζεηκέλνο εζείο πξνζσπηθά ή ην δηθφ ζαο Σακείν λα 

ζπζηάζεηε θάπνηα πξνλφκηα ή λα ππνζηείηε πεξηζζφηεξεο επηβαξχλζεηο, γεληθά, γηα 

ράξηλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ησλ λεφηεξσλ γελεψλ;   

- Ναη, φζν ρξεηάδεηαη 

- Ναη, αιιά ιίγν 

- Όρη, κφλν αλ είλαη αλάγθε 

- Όρη, κε ηίπνηα 

 

Δξψηεζε 7: Δλψ φινη δνπλ πεξηζζφηεξν, ππάξρνπλ παξάιιεια ιηγφηεξα παηδηά. 

Απηφ καο νδεγεί ζηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν είλαη θαη ην ιεγφκελν 

δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα. Θεσξείηε φηη είλαη απηφ πξφβιεκα γηα ηηο ζπληάμεηο ή φρη; 

- πκθσλψ 

- Γηαθσλψ 

 

Δλαιιαθηηθέο επηινγέο 

Θα ζαο αλαθέξσ ηψξα θάπνηνπο ηξφπνπο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κηα 

αλάζα ζην ζχζηεκα. Γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο, ζα ήζεια λα βαζκνινγήζεηε κε έλαλ 

βαζκφ 1-10 θαηά πφζν ζα δερφζαζηαλ κηα ηέηνηα αιιαγή. Με 1 απηή πνπ δελ ζα 

δερφζαζηαλ κε ηίπνηα θαη κε 10 απηή πνπ ζα δερφζαζηαλ πην εχθνια. θεθηείηε 

επίζεο φηη απηά ηα κέηξα είλαη πνπ ζα έζσδαλ ην ζχζηεκα ζπληάμεσλ, δηαθνξεηηθά 

ζα ππήξρε ν θίλδπλνο λα ηηλαρηεί φιν ην ζχζηεκα ζηνλ αέξα. 

Δξψηεζε 8_α: Θα δερφζαζηαλ κία αχμεζε ζηηο εηζθνξέο πνπ πιεξψλεηε, αλ ην ίδην 

έθαλαλ φινη νη άιινη; 

- Αλαθνξά 

Δξψηεζε 8_β: Θα δερφζαζηαλ κηα κείσζε ζηελ ζχληαμε πνπ ζα πάξεηε, αλ ην ίδην 

έθαλαλ φινη νη άιινη; 

- Αλαθνξά 

Δξψηεζε 8_γ: Θα δερφζαζηαλ κηα αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο, αλ ην ίδην έθαλαλ φινη 

νη άιινη; 

- Αλαθνξά 

Δξψηεζε 8_δ: Θα δερφζαζηαλ κηα αχμεζε ζηνπο θφξνπο (π.ρ. ζηα ηξφθηκα θαη ζην 

εηζφδεκα) γηα λα βξεζνχλ ιεθηά λα δνζνχλ ζηα Σακεία, αλ ην ίδην έθαλαλ φινη νη 

άιινη; 

- Αλαθνξά 

 

ηνηρεία έξεπλαο 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ έξεπλα δίδνληαη ζην Σήληνο & Πνππάθεο 2010, ζει 474-476  

Καηαλνκή αλά ειηθία 

20-29:   198 19,8% 

30-39:   193 19,3% 

40-49:   176 17,6% 

50-59:   145 14,5% 

Άλσ 60:   288 28,8% 

Καηαλνκή αλά θχιν: 

Άλδξεο:  491 49,1% 

Γπλαίθεο:  509 50,9% 

Γεσγξαθηθή θαηαλνκή: 

Αηηηθή:  345 34,5% 
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Θεζζαινλίθε:  74 7,4% 

Τπφινηπν:  581 58,1% 

Καηαλνκή αλά απαζρφιεζε: 

Γεκφζην ηνκέα: 143 14,3% 

Ιδησηηθφ ηνκέα: 408 40,8% 

Απηναπαζρνινχκελνη:120 12% 

Άλεξγνη:  41 4,1% 

πληαμηνχρνη:  288 28,8% 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Γείγκα: 10000 

Δξσηψκελνη: 1000 

Ξερσξηζηφ εξσηεκαηνιφγην γηα εξγαδφκελνπο θαη ζπληαμηνχρνπο 

πιινγή ζηνηρείσλ κε ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ρξήζε CATI 

Μέζε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο: 9 ιεπηά 

Γεηγκαηνιεςία ηπραία νκαδνπνηεκέλε κε ρξήζε Quotas  

Υξφλνο δηεμαγσγήο απφ 17/5/09 έσο 13/6/09 

 

Δπεμήγεζε ςεπδνκεηαβιεηώλ 

Άλδξαο 1 εάλ είλαη άλδξαο 0 εάλ είλαη γπλαίθα 

Δθηόο Αζελώλ 1 εάλ κέλεη εθηφο Αζελψλ 0 εάλ κέλεη Αζήλα 

ΟΑΔΔ 1 εάλ αλήθεη ζηνλ ΟΑΔΔ 0 νπνπδήπνηε αιινχ 

ΓΔΚΟ 1 εάλ αλήθεη ζε ΓΔΚΟ 0 νπνπδήπνηε αιινχ 

Γεπηεξνβάζκηα 1 εάλ έρεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 0 νηηδήπνηε άιιν 

Σξηηνβάζκηα 1 εάλ έρεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 0 νηηδήπνηε άιιν 

Ζιηθία 20-30 1 εάλ είλαη ειηθίαο 30 έσο 45 0 νπνηαδήπνηε άιιε 

Ζιηθία 45-60 1 εάλ είλαη ειηθίαο 45 έσο 60 0 νπνηαδήπνηε άιιε 

Γλώζε PAYG 1 εάλ μέξεη ηξφπν ιεηηνπξγίαο PAYG 0 αλ δελ μέξεη 

Γλώζε εηζθνξέο 1 εάλ μέξεη ηηο εηζθνξέο πνπ πιεξψλεη 0 αλ δελ μέξεη 

πληαμηνύρνο 1 εάλ είλαη ζπληαμηνχρνο 0 εάλ δελ είλαη 

Αξηζηεξά 1 εάλ αλήθεη ηδενινγηθά ζηελ αξηζηεξά 0 νπνπδήπνηε αιινχ 

Άιια/Απνρή 1 εάλ δελ ςήθηζε ή δελ ην δειψλεη 0 νηηδήπνηε άιιν 

Δξγαδόκελνο 1 εάλ εξγάδεηαη κε φπνηαδήπνηε κνξθή 0 εάλ δελ εξγάδεηαη 

 


