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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός των παραµέτρων που
επηρεάζουν την πρόθεση των οδηγών να πληρώσουν για τη µείωση πιθανότητας εµπλοκής σε
ατύχηµα µε νεκρό καθώς και ο υπολογισµός του ανθρώπινου κόστους των οδικών ατυχηµάτων.
Για τη συλλογή των απαιτούµενων στοιχείων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της “∆εδηλωµένης
Προτίµησης” µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων. Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των
στοιχείων µε την ανάπτυξη προτύπου Λογαριθµοκανονικής Παλινδρόµησης. Η τελική µορφή του
προτύπου επέτρεψε τον προσδιορισµό και την ποσοτικοποίηση των παραµέτρων που επηρεάζουν
την ατοµική Πρόθεση Να Πληρώσω (ΠΝΠ). Χρησιµοποιώντας στοιχεία της µεθόδου ΠΝΠ,
πραγµατοποιήθηκε ο υπολογισµός του ανθρώπινου κόστους του οδικού ατυχήµατος, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, το οποίο ανέρχεται σε 866,6 χιλιάδες ευρώ (τιµές 2001).
ABSTRACT: The present study aimed to the identification of the parameters affecting the intention
of drivers to pay so as to avoid getting involved in fatal accidents and the estimation of human cost
in car accidents. The “Stated Preference Method” was used along with a questionnaire-based
survey. The statistical analysis followed, with the development of a Lognormal Regression model.
The final form of the model allowed the identification and the quantification of the factors of the
individual willingness to pay. The use of data based on the “Willingness-to-Pay” methodology has
led to the estimation of the human cost of an accident, for the first time in Greece, totaling to 866,6
thousand euros (2001 prices).
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Οικονοµική αποτίµηση των συνεπειών
των οδικών ατυχηµάτων
Η οικονοµική αποτίµηση των συνεπειών των
οδικών
ατυχηµάτων
υποστηρίζει
την
αποδοτική και δίκαιη κατανοµή του
διατιθέµενου
προϋπολογισµού
για
τη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Επίσηµες
οικονοµικές εκτιµήσεις για το κόστος των
οδικών ατυχηµάτων έχουν πραγµατοποιηθεί
στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες του
κόσµου. Στις χώρες αυτές διαχωρίστηκαν τα
στοιχεία του κόστους στις διάφορες
συνιστώσες του και υπολογίστηκε µε
διαφορετική µέθοδο κάθε µία από αυτές. Οι
τρεις κύριες συνιστώσες της συνολικής

οικονοµικής αποτίµησης των συνεπειών ενός
ατυχήµατος είναι:
α) η αξία της απολεσθείσας παραγωγικής
ικανότητας και το κόστος περίθαλψης,
β) το άµεσο κόστος (υλικές ζηµιές, διοικητικό
κόστος),
γ) το
ανθρώπινο
κόστος
(οικονοµική
αποτίµηση του πόνου, της θλίψης και της
οδύνης που σχετίζονται µε τον θάνατο ή
βαρύ τραυµατισµό).
Σύµφωνα µε τον διαχωρισµό αυτό γίνεται
και ο αντίστοιχος διαχωρισµός των µεθόδων
που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό
του κόστους των ατυχηµάτων. Οι δύο πρώτες
συνιστώσες υπολογίζονται µε τη µέθοδο του
ανθρωπίνου κεφαλαίου, ενώ η τρίτη µε τη
µέθοδο Πρόθεση να Πληρώσω (ΠΝΠ).
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Ο παραπάνω διαχωρισµός προέκυψε από
πολυετείς
έρευνες
δεκατεσσάρων
ευρωπαϊκών χωρών για την εκτίµηση του
κόστους των οδικών ατυχηµάτων (Cost 313,
1994). Οι τρεις µέθοδοι εκτίµησης του
κόστους
είναι
οι
εξής:
Κόστους
Αποκατάστασης, Ανθρώπινου Κεφαλαίου και
Πρόθεσης Να Πληρώσω. Η µέθοδος του
Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital)
χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες και η
µέθοδος της Πρόθεσης Να Πληρώσω
(Π.Ν.Π.- Willingness To Pay) σε δύο
υποκατηγορίες, της Ατοµικής και της
Κοινωνικής Πρόθεσης Να Πληρώσω.
Η παρούσα έρευνα ασχολείται εκτενώς µε
την αποτίµηση του ανθρωπίνου κόστους των
οδικών ατυχηµάτων και πιο συγκεκριµένα µε
την
ατοµική
ΠΝΠ.
Οι
απαραίτητες
πληροφορίες για την πρόθεση των ατόµων
να πληρώσουν συλλέγονται είτε από τα ίδια
τα άτοµα µε τη βοήθεια της Εξαρτωµένης
Αξιολόγησης (Contingent Valuation), είτε
µελετώντας τη συµπεριφορά τους σε
καταστάσεις όπου η µείωση του κινδύνου
πρέπει να ανταλλαχθεί-διαπραγµατευθεί µε
άλλες ανέσεις (µέθοδος Αποκαλυπτόµενης
Προτίµησης - Revealed Preference) και είτε
µε τη βοήθεια των ερωτηµατολογίων
(∆εδηλωµένης
Προτίµησης
Stated
Preference).
1.2. Η µέθοδος “Πρόθεση Να Πληρώσω”
(Willingness To Pay)
Η µέθοδος “Πρόθεση Να Πληρώσω” είναι η
πλέον αποδεκτή για την αποτίµηση του
Ανθρώπινου Κόστους ενός ατυχήµατος.
Πρόκειται για την αποτίµηση του κόστους
που είναι διατεθειµένη να πληρώσει η
κοινωνία για να αποφύγει το οδικό ατύχηµα
και τον τραυµατισµό ή τον θάνατο και
περιλαµβάνει την απώλεια ζωής και τη
φυσική και ψυχολογική οδύνη του θύµατος
(πόνος-θλίψη-οδύνη,
µείωση
ποιότητας
ζωής) και των συγγενών του. Η ΠNΠ
εκφράζει τη διάθεση των ατόµων να
πληρώσουν για µια µείωση του κινδύνου
ατυχήµατος. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές
χώρες έχουν χρησιµοποιήσει τη µέθοδο ΠΝΠ
για να εκτιµήσουν ή να αναθεωρήσουν τις
ήδη εκτιµηµένες τιµές του κόστους των
ατυχηµάτων.
Η προσέγγιση της ΠΝΠ βασίζεται στην
αρχή ότι παρόλο που τα άτοµα δεν
διαπραγµατεύονται τη ζωή τους έναντι
χρηµάτων
ή
άλλων
προϊόντων,

διαπραγµατεύονται, όµως, µικρές αλλαγές
(συνήθως µειώσεις) στον κίνδυνο έναντι
άλλων
προϊόντων.
Για
παράδειγµα,
αποφασίζουν για το αν θέλουν να έχουν
συγκεκριµένα εξαρτήµατα ασφαλείας στα
αυτοκίνητα
τους,
καθώς
επίσης,
αποφασίζουν για το ποιο µέσο µεταφοράς θα
επιλέξουν και µάλιστα πολλές φορές µε
κριτήριο αν κάποιο είναι φθηνότερο έστω κι
αν είναι λιγότερο ασφαλές. Εποµένως, η
ασφάλεια µπορεί να αποκτηθεί κάνοντας
µικρές θυσίες και ανταλλάζοντας την µε
κάποια άλλα αγαθά όπως χρήµα, χρόνο και
άνεση.
Τα
άτοµα,
δηλαδή,
διαπραγµατεύονται την ασφάλεια έναντι
επιθυµιών και αναγκών που υπάρχουν στην
καθηµερινότητα. Έτσι, βασική αρχή της ΠΝΠ
είναι
ότι
οι
ατοµικές
προτιµήσεις
αντανακλώνται στο πόσα χρήµατα τα ίδια τα
άτοµα διατίθενται να πληρώσουν (ή να
θυσιάσουν) ώστε να αποκτήσουν κάποια
ωφέλεια ή να αποφύγουν κόστος (Persson,
Cedervall, 1991).
Συνεπώς, µε τη µέθοδο της ΠΝΠ
προσδιορίζονται τα ποσά που είναι
διατεθειµένα τα άτοµα να πληρώσουν για
µικρές βελτιώσεις όσον αφορά στη δική τους
ασφάλεια, αλλά και των άλλων. Αυτά τα
χρηµατικά ποσά αθροίζονται και καθορίζουν
το συνολικό ποσό της αξίας βελτίωσης της
ασφάλειας. Για να γίνουν, όµως, τα µεγέθη
της µεθόδου ΠΝΠ συγκρίσιµα µε τα µεγέθη
άλλων µεθόδων (Ανθρωπίνου Κεφαλαίου)
χρησιµοποιήθηκε από πολλές ξένες έρευνες
(Blomquist 1979, Jones-Lee 1985, Maier
1989, Persson 1989) ο ορισµός της
αποφυγής ενός στατιστικού θανάτου ή της
αξίας µιας στατιστικής ζωής (Value Of A
Statistical Life, VOSL). Στην πράξη η
µέθοδος ΠΝΠ εφαρµόζεται µε δύο τρόπους:
είτε ρωτώντας τα άτοµα άµεσα για τις
εκτιµήσεις τους (µέθοδος ∆εδηλωµένης
Προτίµησης), είτε µέσω της µεθόδου της
αποκαλυπτόµενης προτίµησης, η οποία
καταγράφει τη συµπεριφορά του κοινού µέσω
υπαρχόντων εναλλακτικών σεναρίων. Στη
συγκεκριµένη Έρευνα χρησιµοποιήθηκε η
µέθοδος της ∆εδηλωµένης Προτίµησης.
Επισηµαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει
πραγµατοποιηθεί ακόµα επίσηµη έρευνα έως
σήµερα για την εκτίµηση του κόστους των
ατυχηµάτων µε τη µέθοδο ΠΝΠ. Βέβαια,
πολλοί είναι εκείνοι που έχουν αναλύσει τις
συνέπειες των οδικών ατυχηµάτων και το
κόστος τους στην ελληνική κοινωνία, όπως ο
Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου
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Αθηνών Β. Σταυρινός (1985), ο Επίκουρος
Καθηγητής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης Β. Προφυλλίδης (1993) και ο
Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης Γ. Τσώχος (1992), χωρίς
όµως να έχουν ασχοληθεί µε την παράµετρο
του ανθρώπινου κόστους.

µε τις αντίστοιχες προτιµήσεις οδηγών
διαφόρων άλλων χωρών. Τα συµπεράσµατα
αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν από όλους
όσους
διαχειρίζονται
τα
συστήµατα
µεταφοράς στην υποστήριξη των αποφάσεων
τους, ειδικά στον τοµέα της επιλογής των
καταλληλότερων µέτρων για τη µείωση των
ατυχηµάτων και των θυµάτων τους.

1.3. Στόχος
1.4. Μεθοδολογία
Στόχος της Έρευνας είναι µε τη βοήθεια της
µεθόδου Π.Ν.Π. να καταγραφούν οι ατοµικές
προτιµήσεις των οδηγών σε διάφορα επίπεδα
µείωσης της πιθανότητας εµπλοκής σε
ατύχηµα. Έτσι, επιχειρήθηκε να βρεθεί ποιες
παράµετροι επηρεάζουν το ποσό της
Πρόθεσης Να Πληρώσω, το οποίο διαθέτει ο
Έλληνας πολίτης, για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε µε
την ανάπτυξη µαθηµατικού προτύπου στο
οποίο φαίνονται ποιες παράµετροι και πόσο
επηρεάζουν το ποσοστό του οικογενειακού
εισοδήµατος που προτίθενται να πληρώσουν
οι πολίτες για διάφορες προσφερόµενες
µειώσεις
στον
κίνδυνο
(πιθανότητα)
εµπλοκής σε οδικό ατύχηµα µε νεκρό.
Στη συνέχεια, οι οδηγοί δήλωσαν το ποσό
της ΠΝΠ για διάφορες µειώσεις της
πιθανότητας εµπλοκής σε ατύχηµα µε νεκρό
µέσω των ατοµικών τους προτιµήσεων όπως
καταγράφηκαν µε τη διεξαγωγή έρευνας
πεδίου και συµπλήρωση ερωτηµατολογίων.
Εποµένως, ως δεύτερος στόχος τέθηκε ο
υπολογισµός του ανθρώπινου κόστους µε τη
µέθοδο ΠΝΠ. Το ανθρώπινο κόστος
περιλαµβάνει το κόστος του πόνου, της
θλίψης και της οδύνης για την απώλεια ζωής
των θυµάτων και είναι ένα από τα πιο
δύσκολα µετρήσιµα στοιχεία κόστους διότι η
ανθρώπινη ζωή δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε
χρήµα. Συνεπώς, ο πιο αξιόπιστος τρόπος
υπολογισµού του ανθρώπινου κόστους είναι
η καταγραφή των ίδιων προτιµήσεων του
κοινού σε θέµατα οδικής ασφάλειας και
συγκεκριµένα οι προτιµήσεις τους να
πληρώσουν για τη βελτίωση αυτής. Επίσης,
επιχειρήθηκε να συγκριθεί το ανθρώπινο
κόστος που υπολογίστηκε µε το αντίστοιχο
άλλων χωρών. ∆ηλαδή, το κριτήριο της ΠΝΠ
δίνει τη δυνατότητα στην ίδια την κοινωνία να
εκτιµήσει την αξία της ζωής.
Με την εφαρµογή της µεθόδου αυτής
προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα για τις
προτιµήσεις και αντιλήψεις των ελλήνων
οδηγών σε θέµατα οδικής ασφάλειας ενώ
παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε και σύγκριση

Με
την
αποκτηθείσα
εµπειρία
από
προγενέστερες έρευνες αποφασίσθηκε τα
απαραίτητα δεδοµένα, για την περαιτέρω
ανάλυση, να συγκεντρωθούν µέσω έρευνας
πεδίου. Αυτό έγινε διότι επιλέχθηκε να
εφαρµοστεί η µέθοδος της “∆εδηλωµένης
Προτίµησης” (ερωτηµατολόγια), της οποίας
τα στοιχεία δε µπορούν να συλλεχθούν µε
µετρήσεις και παρατηρήσεις αφού δεν
αναφέρονται σε µία πραγµατική κατάσταση,
αλλά σε µία υποθετική. Η µέθοδος της
∆εδηλωµένης Προτίµησης, η οποία είναι µία
ευρέως χρησιµοποιηµένη µέθοδος σε
συγκοινωνιακές έρευνες τέτοιου είδους,
καταγράφει τις απόψεις και τις διαθέσεις των
οδηγών σχετικά µε την οδική ασφάλεια. Έτσι,
διαµορφώθηκαν κατάλληλα ερωτηµατολόγια,
από τα οποία προέκυψαν χρήσιµα στοιχεία
και αποτέλεσαν τη βάση δεδοµένων για την
περαιτέρω στατιστική επεξεργασία. Επίσης,
µέσω της στατιστικής ανάλυσης που
ακολούθησε προέκυψε το µαθηµατικό
πρότυπο και υπολογίστηκε το ανθρώπινο
κόστος µε τη βοήθεια της µεθόδου ΠΝΠ.
Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε σε
δύο πόλεις, στην Αθήνα και στην Καλαµάτα,
καθώς επίσης και στα περίχωρα τους, µέσα
στο
πλαίσιο
προηγούµενης
έρευνας
(Αγγελούση et al., 2002). Η συµπλήρωση
των
ερωτηµατολογίων
έγινε
µέσω
προσωπικών συνεντεύξεων σε διάφορους
χώρους. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 260
ερωτηµατολόγια από οδηγούς διαφόρων
κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών και
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο να υπάρχει
ιδιαίτερη ποικιλία στα χαρακτηριστικά των
ερωτηθέντων, έτσι ώστε το δείγµα να είναι
αντιπροσωπευτικό.
Όλα τα στοιχεία των ερωτηµατολόγιων
κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του λογισµικού ώστε να µπορεί
να γίνει η στατιστική τους ανάλυση µε το
στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Κάποιες
απαντήσεις
εξαιρέθηκαν
γιατί
χρησιµοποιήθηκε
η
λογαριθµοκανονική
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παλινδρόµηση (lognormal regression) στη
στατιστική ανάλυση και δε µπόρεσαν να
συµπεριληφθούν εκείνοι που είχαν απαντήσει
µηδενική Πρόθεση Να Πληρώσω (ο
λογάριθµος του µηδέν δεν έχει φυσική
σηµασία). Έτσι, συµπεριλήφθηκαν, τελικώς,
απαντήσεις από 255 ερωτηµατολόγια. Το
επόµενο
στάδιο
ήταν
η
στατιστική
επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν
µέσω της ανάπτυξης στατιστικού µοντέλου
λογαριθµοκανονικής
παλινδρόµησης
το
οποίο
εξασφάλισε
µια
ικανοποιητική
συσχέτιση
µεταξύ
της
εξαρτηµένης
µεταβλητής
(ποσοστό
οικογενειακού
εισοδήµατος)
και
των
υπό
εξέταση
ανεξάρτητων µεταβλητών. Το µαθηµατικό
πρότυπο που αναπτύχθηκε περιγράφει
ικανοποιητικά
τη
σχέση
µεταξύ
της
εξαρτηµένης
µεταβλητής
{log(ποσοστού
οικογενειακού εισοδήµατος)} και µιας σειράς
ανεξάρτητων µεταβλητών. Με τη βοήθεια του
προτύπου υπολογίζεται η ΠΝΠ και κατ’
επέκταση το ανθρώπινο κόστος ατυχήµατος.
2. ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ
Για τη συλλογή των απαιτούµενων στοιχείων
πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου και
συµπληρώθηκαν
ερωτηµατολόγια
µέσω
προσωπικών
συνεντεύξεων
από
τον
ερευνητή προς τα άτοµα του δείγµατος της
έρευνας (Yannis et al. 2005). Η επιτυχία της
έρευνας βασίστηκε στον σωστό σχεδιασµό
του ερωτηµατολογίου, το οποίο πρέπει να
έχει έναν ικανό αριθµό ερωτήσεων ώστε να
συγκεντρώνονται στοιχεία για όσο το δυνατό
περισσότερες παραµέτρους που εκτιµήθηκε
ότι µπορεί να επηρεάζουν την ΠΝΠ για τη
µείωση
του
κινδύνου
ατυχήµατος.
Επισηµαίνεται ότι οι παράµετροι αυτές δεν
είναι απαραίτητα όλες εξίσου σηµαντικές.
Έπειτα από στατιστική ανάλυση, έγινε
επεξεργασία των στοιχείων και επιλέχτηκαν
τελικά οι παράµετροι που επηρεάζουν
στατιστικά σηµαντικά το ζητούµενο µέγεθος
(ΠΝΠ) ώστε να συµπεριληφθούν στο
µαθηµατικό πρότυπο.
Το
ερωτηµατολόγιο
που
χρησιµοποιήθηκε στη διεξαγωγή της έρευνας
πεδίου αποτελείτο από τέσσερις σελίδες, από
τις οποίες η πρώτη είναι εισαγωγική µε
σκοπό να πληροφορεί τον ερωτώµενο για τον
φορέα και τους λόγους που διεξάγεται η
έρευνα. Το κύριο µέρος του ερωτηµατολογίου
περιείχε 19 ερωτήσεις χωρισµένες σε
τέσσερα µέρη. Για τη συµπλήρωση του

απαιτούταν χρόνος της τάξης 5-7 λεπτών,
ανάλογα µε την εµπειρία, την αντίληψη και το
µορφωτικό επίπεδο του ερωτώµενου. Πρέπει
να επισηµανθεί ότι το ερωτηµατολόγιο
συµπληρώθηκε
µέσω
προσωπικών
συνεντεύξεων
και
τα
στοιχεία
που
προέκυψαν βοήθησαν στη διερεύνηση των
αντιλήψεων και προτιµήσεων των ελλήνων
οδηγών σε θέµατα οδικής ασφάλειας µε
σκοπό τη βελτίωση της.
Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου
αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες δίνουν
πληροφορίες σχετικά µε την οδηγική
συµπεριφορά και τις οδηγικές συνήθειες των
ερωτηθέντων. Το δεύτερο µέρος του
ερωτηµατολογίου αφορά σε ερωτήσεις που
έχουν σαν στόχο να ελέγξουν τον βαθµό
αντίληψης των ερωτώµενων σε θέµατα
κινδύνων οδικής ασφάλειας και την ικανότητα
τους να χειρίζονται και τελικώς να
συνειδητοποιήσουν
την
έννοια
της
πιθανότητας εµπλοκής σε ατύχηµα. Το τρίτο
µέρος περιλαµβάνει ερωτήσεις, πάνω στις
οποίες στηρίζεται και το µεγαλύτερο µέρος
της ανάλυσης της έρευνας που αφορά στην
ΠΝΠ για την αποφυγή του κινδύνου
ατυχήµατος.
Στο
τέταρτο
µέρος
περιλαµβάνονται ερωτήσεις σχετικά µε τα
χαρακτηριστικά των ερωτώµενων (φύλο,
ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό
επίπεδο, επάγγελµα, ετήσιο οικογενειακό
εισόδηµα).
Οι
ερωτήσεις
του
τρίτου
µέρους
αφορούσαν την ΠΝΠ των ερωτώµενων σε
θέµατα οδικής ασφάλειας. Στην πρώτη
ερώτηση του µέρους αυτού, ο ερωτώµενος
καλούταν να δείξει την “Πρόθεση του Να
Πληρώσει”, ώστε να µειώσει την πιθανότητα
εµπλοκής του σε οδικό ατύχηµα. Επίσης,
αποκαλυπτόταν στον οδηγό ότι η πιθανότητα
εµπλοκής σε οδικό ατύχηµα κατά τη διάρκεια
της ζωής ενός ατόµου είναι περίπου 15%.
Αφού ενηµερωνόταν ο ερωτώµενος για το
ποσοστό της πιθανότητας εµπλοκής σε οδικό
ατύχηµα, καλούταν να συµπληρώσει έναν
πίνακα αναγράφοντας το χρηµατικό ποσό επί
του οικογενειακού του εισοδήµατος που θα
ήταν διατεθειµένος να δίνει κάθε χρόνο για
διάφορες τιµές της µείωσης της πιθανότητας
εµπλοκής σε οδικό ατύχηµα για τον ίδιο ή για
κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Η τελευταία
ερώτηση
του
τρίτου
µέρους
του
ερωτηµατολογίου περιελάµβανε οχτώ τριάδες
εναλλακτικών υποθετικών σεναρίων και ο
ερωτώµενος καλούταν να επιλέξει σε κάθε
τριάδα σεναρίου µία από τις τρεις επιλογές Α,
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Β, ή Γ. Καλούταν, δηλαδή, να δηλώσει την
προτίµηση του σε τρεις επιλογές (µέθοδος
∆εδηλωµένης
Προτίµησης-Stated
Preference).
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
3.1. Στατιστική Ανάλυση
Χρησιµοποιώντας τα ποσά της δηλωθείσας
Πρόθεσης Να Πληρώσω των ερωτηθέντων
και µέσω των σχετικών υπολογισµών,
υπολογίστηκε το Ανθρώπινο Κόστος. Το
Ανθρώπινο Κόστος, ή αλλιώς Αξία της
Στατιστικής Ζωής (Value Of Statistical Life,
VOSL) όπως έχει ορισθεί διεθνώς, είναι το
κόστος
πόνου-θλίψης-οδύνης
για
την
απώλεια µιας ζωής σε οδικό ατύχηµα.
Υπολογίζεται καλύτερα µε τη µέθοδο ΠΝΠ,
γιατί µόνο µέσω αυτής της µεθόδου
αντανακλώνται τα πραγµατικά ποσά, τα
οποία η ίδια η κοινωνία επιθυµεί να διαθέσει
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Επιδιώχθηκε να εξαχθεί πρότυπο, το
οποίο είχε ως εξαρτηµένη µεταβλητή Υ το
ποσό της Π.Ν.Π. ή, αλλιώς, το ποσοστό του
ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος που
προτίθενται να διαθέσουν οι οδηγοί για τη
µείωση της πιθανότητας εµπλοκής σε
ατύχηµα µε νεκρό κατά 20% και 50%. Από τη
στατιστική
ανάλυση
των
δεδοµένων
προσδιορίστηκαν
οι
παράµετροι
που
επηρεάζουν αυτό το ποσό της ΠΝΠ.
Το
µαθηµατικό
πρότυπο
που
αναπτύχθηκε είναι το εξής :
Ποσοστό ΠΝΠ = 10(-1,611-0,044Ε -0,050Ο -0,046R +4,392B
+0,082A -0,060K +0,003I +0,334Ρ)
(Σχέση 1)

όπου:
Ε: η οδηγική εµπειρία (1: 1-4 έτη, 2: 5-9 έτη,
3: 10-14, 4: µεγαλύτερη των 15 ετών)
Ο: οι λόγοι οδήγησης εκτός πόλης (1: λόγοι
αναψυχής, 2: επαγγελµατικοί λόγοι, 3: και
τα δύο)
R: η αντιληπτή πιθανότητα εµπλοκής σε
οδικό
ατύχηµα µε νεκρό (1: (0,11)%, 2: (1-2)%, 3: (2-3)%, 4: (3-4)%, 5:
>4%
Β: το διατιθέµενο ποσοστό εισοδήµατος για
την αποφυγή οδικού ατυχήµατος µε
τραυµατία (παίρνει τιµές από 0 έως 1)
Α: η ηλικία (1: 18-24 χρονών, 2: 25-34
χρονών, 35-44 χρονών, 4: 45-64 χρονών,
5: >65 χρονών

Κ: ο αριθµός παιδιών (παίρνει τις τιµές 0, 1,
2, 3)
Ι: Το ετήσιο εισόδηµα σε χιλιάδες ευρώ
Ρ: η προσφερόµενη µείωση της πιθανότητας
εµπλοκής σε οδικό ατύχηµα µε νεκρό
(παίρνει τιµές από 10% έως 65%)
Συνεπώς, το µαθηµατικό πρότυπο έδειξε
ότι οι παράµετροι, που επηρεάζουν το ποσό
της ΠΝΠ των οδηγών, είναι: α) η οδηγική
εµπειρία τους (Ε), β) οι λόγοι που οδηγούν
εκτός πόλης (Ο), γ) η αντιληπτή πιθανότητα
(R) εµπλοκής τους σε οδικό ατύχηµα, δ) το
διατιθέµενο ποσοστό εισοδήµατος για την
αποφυγή οδικού ατυχήµατος µε τραυµατία
(Β), ε) η ηλικία (Α), στ) ο αριθµός τέκνων
(οικογενειακή κατάσταση) (Κ), ζ) το ετήσιο
εισόδηµα (Ι) και η) η προσφερόµενη µείωση
της πιθανότητας εµπλοκής σε οδικό ατύχηµα
µε νεκρό (Ρ).
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα άτοµα,
που προτίθενται να διαθέσουν µεγαλύτερο
ποσοστό του οικογενειακού τους εισοδήµατος
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, είναι
τα άτοµα: µεγαλύτερης ηλικίας, µε µικρότερη
οδηγική εµπειρία, µε µικρότερο αριθµό
παιδιών, µε υψηλότερο εισόδηµα, που
οδηγούν εκτός πόλης για λόγους αναψυχής,
µε αντιληπτή πιθανότητα για τον κίνδυνο
εµπλοκής
σε
ατύχηµα
κοντά
στην
πραγµατικότητα και που δίνουν περισσότερα
χρήµατα για τη µη εµπλοκή τους σε ατύχηµα
µε τραυµατία. Επίσης, τα άτοµα διαθέτουν
µεγαλύτερο ποσό της ΠΝΠ όταν αυξάνει και
η µείωση της πιθανότητας εµπλοκής σε
ατύχηµα. Ακόµη, πρέπει να επισηµανθεί ότι
από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του
µαθηµατικού µοντέλου προκύπτει ότι οι
παράµετροι που επηρεάζουν περισσότερο
την ΠΝΠ είναι η ηλικία και η οδηγική
εµπειρία.
Επισηµαίνεται ότι η µέθοδος της ΠΝΠ είναι
µια εµπειρική µέθοδος γι' αυτό άλλωστε και
τα
αποτελέσµατα
της
προκύπτουν
διαφορετικά από άλλες εµπειρικές µεθόδους.
Συνεπώς, µόνο όταν τα αποτελέσµατα της
µεθόδου αυτής χρησιµοποιούνται µετά από
ανάλυση και επεξεργασία οδηγούν σε
χρήσιµα συµπεράσµατα. Επίσης, η µέθοδος
πρέπει να ακολουθείται από ορισµένους
ελέγχους εγκυρότητας, οι οποίοι σχετίζουν
ορισµένες µεταβλητές του προτύπου µε την
ΠΝΠ. Επίσης, υπολογίστηκαν τα γενικά όρια
ανάµεσα στα οποία κυµαίνεται το διατιθέµενο
ποσοστό εισοδήµατος µε την εφαρµογή
τριών εναλλακτικών σεναρίων. ∆οκιµάστηκαν
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διαφορετικές µεταβλητές για κάθε σενάριο,
καταλήγοντας στα αποτελέσµατα του Πίνακα
1 που ακολουθεί.
Πίνακας 1: Σενάρια των διαφορετικών τιµών
του ποσοστού της Π.Ν.Π.
Παράµετροι

Συντελεστές

Σταθερά
Εµπειρία
Λόγοι Οδήγησης εκτός πόλης
Αντιληπτή πιθανότητα
Ποσοστό εισοδήµατος για τραυµατία
Ηλικία
Αριθµός παιδιών
Οικογενειακό εισόδηµα
Μείωση πιθανότητας ατυχήµατος
Ποσοστό εισοδήµατος για νεκρό

-1,6113
-0,0439
-0,0505
-0,0461
4,3923
0,0824
-0,0598
0,0027
0,3343

Χαµηλό
-1,6113
4
3
5
0%
5
3
4,5
15%
1,34%

Σενάρια
Τυπικό
-1,6113
2
2
3
3,5%
3
1
16,5
40%
3,81%

Υψηλό
-1,6113
1
1
1
20%
1
0
30
60%
30,87%

3.2. Υπολογισµός του ανθρώπινου κόστους
Ο δεύτερος επιδιωκόµενος στόχος, δηλαδή
ο υπολογισµός της αξίας µιας στατιστικής
ζωής
(ανθρώπινο
κόστος),
πραγµατοποιήθηκε µε την εφαρµογή της
µαθηµατική σχέσης :
C = VOSL = {pr*i*aai*y}/{fr*(ar-nr)}
(Σχέση 2)
Όπου:
i: ποσοστό
του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήµατος που τα άτοµα προτίθενται να
πληρώσουν
για
τη
µείωση
της
πιθανότητας
εµπλοκής των ίδιων ή
των συγγενών τους
σε
οδικό
ατύχηµα κατά 50%. Το ποσοστό αυτό
υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των
ποσοστών που δήλωσαν οι ερωτηθέντες
ότι προτίθενται να πληρώσουν, έχοντας
εξαιρέσει εκείνα τα ερωτηµατολόγια, στα
οποία έχουν δηλωθεί πολύ µεγάλες τιµές.
Ο µέσος όρος αυτός υπολογίστηκε ίσος
µε i =
8,9%.
P: ο εθνικός πληθυσµός
ar: η τρέχουσα πιθανότητα ατυχήµατος, η
οποία
για την Ελλάδα είναι ar = 0,15
aai: ο µέσος όρος του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήµατος στην Ελλάδα, ο οποίος
σύµφωνα µε στοιχεία της Έρευνας Πεδίου
προκύπτει aai = 6,8 εκ. δρχ ή aai = 20,0
χιλιάδες ευρώ
y: ο µέσος χρόνος διάρκειας ζωής στην
Ελλάδα, σύµφωνα από τα στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας y = 77,1
χρόνια (2001)
fr: ο µέσος αριθµός µελών των οικογενειών
στην Ελλάδα, ο οποίος σύµφωνα µε
στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας είναι fr =2,78 άτοµα (2001)

nr: η νέα πιθανότητα εµπλοκής σε ατύχηµα.
Η πιθανότητα εµπλοκής σε ατύχηµα
στην
Ελλάδα είναι 15%, ενώ η
µείωση της πιθανότητας εµπλοκής που
χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα είναι 50%.
Συνεπώς, η νέα µείωση της πιθανότητας
είναι nr =7,5%
pr: η αναλογία των οικογενειών µε ενεργό
µέλος σύµφωνα µε τα στοιχεία της
έρευνας
που διεξήχθη, δηλαδή κάτω
των 65 ετών.
Προκύπτει ότι pr = 0,93
Η σχέση αυτή προέκυψε µε βάση τη
διεθνή βιβλιογραφία (Jones-Lee, 1994). Το
ανθρώπινο κόστος των οδικών ατυχηµάτων
για την Ελλάδα υπολογίστηκε σε 866,6
χιλιάδες Ευρώ και το συνολικό κόστος σε
1,337 εκατοµµύρια Ευρώ (τιµές 2001). Η
σύγκριση τους µε αντίστοιχα κόστη από
διεθνείς έρευνες έδειξε ότι τα δύο αυτά κόστη
είναι µικρότερα από αρκετών άλλων χωρών.
Ακόµη, παρατηρήθηκε ότι το Ανθρώπινο
Κόστος όπως προκύπτει µε τη µέθοδο ΠΝΠ
(866,6 χιλιάδες Ευρώ) είναι πολύ υψηλότερο
συγκρίνοντας το µε το αντίστοιχο κόστος που
εκτιµάται
από
τις
αποφάσεις
των
∆ικαστηρίων (102,7 χιλιάδες Ευρώ, τιµές
2001).
Με βάση τις τιµές αυτές
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 οι τιµές
αποτίµησης των βασικών συνιστωσών του
συνολικού κόστους όλων των τύπων
σοβαρότητας ατυχηµάτων, όπως αυτές
προέκυψαν και από άλλη σχετική έρευνα
(Λιακόπουλος, 2002) και µετά τη σχετική
επικαιροποίηση (Γιαννής et al., 2008) (τιµές
2006).
Πίνακας 2. Συνιστώσες συνολικού κόστους
ατυχηµάτων (τιµές 2006)
Ευρώ 2006

Κόστος
Ατυχηµάτων
µε:

Κόστος υλικών ζηµιών
Γενικευµένο κόστος
Ανθρώπινο κόστος
(VOSL)
Συνολικό κόστος

Σύνολο

36.076
554.833

Σοβαρά
Τραυµατία
22.791
29.978

1.018.669

132.427

10.187

0

1.161.283

1.609.577

185.195

36.350

2.171

1.833.294

Νεκρό

Ελαφρά Υλικές Ζηµιές
Τραυµατία
µόνο
17.435
2.085
8.728
86

78.387
593.625

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας
προέκυψε ότι, το ποσό της ΠΝΠ εξαρτάται
από το επίπεδο της προσφερόµενης µείωσης
της πιθανότητας εµπλοκής σε οδικό ατύχηµα
µε νεκρό. Μελετώντας το µαθηµατικό
πρότυπο που προέκυψε, παρατηρείται ότι το
ποσό της ΠΝΠ αυξάνεται µε την αντίστοιχη
αύξηση της µεταβλητής της προσφερόµενης
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µείωσης πιθανότητας. Τα συµπεράσµατα
αυτά έρχονται σε συµφωνία µε ξένες έρευνες
(Jones Lee, 89, Persson, 98), οι οποίες
επίσης είχαν καταλήξει στην εξάρτηση της
ΠΝΠ από το επίπεδο µείωσης πιθανότητας
και ότι επηρεάζεται θετικά η ΠΝΠ µε την
αντίστοιχη αύξηση του επιπέδου µείωσης
πιθανότητας.
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του
µαθηµατικού προτύπου (Σχέση 1) προκύπτει
ότι το ποσό της ΠΝΠ εξαρτάται από την
αντιληπτή πιθανότητα ατυχήµατος και η
σχέση τους είναι αντιστρόφως ανάλογη.
∆ηλαδή, η ΠΝΠ αυξάνεται όσο µειώνεται η
αντιληπτή πιθανότητα ατυχήµατος. Οι
ερωτηθέντες, οι οποίοι αντιλαµβάνονταν
χαµηλή πιθανότητα εµπλοκής τους σε
ατύχηµα ενηµερωνόντουσαν αµέσως µετά για
την πραγµατική πιθανότητα εµπλοκής τους
σε ατύχηµα, η οποία είναι και µεγαλύτερη
από εκείνη που πίστευαν, ούτως ώστε να
διαθέτουν τελικά µεγαλύτερο ποσοστό του
οικογενειακού τους εισοδήµατος.
Οι ερωτηθέντες, οι οποίοι είχαν ήδη την
εντύπωση ότι διατρέχουν υψηλή πιθανότητα
εµπλοκής σε ατύχηµα και ενηµερώνονται
αργότερα ότι η πραγµατική πιθανότητα είναι
µικρότερη, αποφάσιζαν τελικά να διαθέσουν
λιγότερα χρήµατα.
Από το µαθηµατικό πρότυπο προκύπτει
ότι το ποσό της ΠΝΠ, το οποίο διαθέτουν οι
οδηγοί για µείωση της πιθανότητας οδικού
ατυχήµατος µε νεκρό, εξαρτάται και από το
ποσό της ΠΝΠ που διαθέτουν οι οδηγοί για
µείωση της πιθανότητας οδικού ατυχήµατος
µε τραυµατία. Πιο συγκεκριµένα, όταν
αυξάνεται η ΠΝΠ για αποφυγή ατυχήµατος µε
τραυµατία αυξάνεται αντίστοιχα και η ΠΝΠ
για µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος µε
νεκρό. Τα άτοµα, τα οποία είναι διατεθειµένα
να δώσουν ένα υψηλό ποσοστό του
εισοδήµατος τους για την αποφυγή
ατυχήµατος µε τραυµατία, θα δώσουν
αντίστοιχα και ένα υψηλό ποσοστό για την
αποφυγή ατυχήµατος µε νεκρό. Για µικρές
τιµές της µείωσης πιθανότητας δίνουν σχεδόν
τα ίδια ποσοστά του εισοδήµατος τους
ανεξαρτήτως της κατάληξης του ατυχήµατος,
ενώ ορισµένες φορές διαθέτουν περισσότερα
για τη µη εµπλοκή τους σε ατύχηµα µε
τραυµατία από ότι σε ατύχηµα µε νεκρό.
Το ποσό της ΠΝΠ αυξάνεται µε την ηλικία
του οδηγού. Τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας,
ενδεχοµένως
πιο
ενηµερωµένα
και
ευαισθητοποιηµένα
σε
θέµατα
οδικής
ασφάλειας, διατίθενται να πληρώσουν

περισσότερα για τη βελτίωση αυτής. Επίσης,
οι µεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν, συνήθως,
υψηλότερο εισόδηµα σε σχέση µε τους
νεότερους και, παράλληλα, το διαθέτουν πιο
συνετά
και
υπεύθυνα
σε
τέτοιους
σηµαντικούς λόγους όπως είναι η οδική
ασφάλεια.
Η οδηγική εµπειρία επηρεάζει πολύ το
διατιθέµενο ποσοστό του εισοδήµατος για την
αποφυγή θανατηφόρων οδικών ατυχηµάτων.
Η εναλλαγή από µία κατηγορία εµπειρίας σε
µία άλλη επιφέρει µεγάλη αλλαγή, της τάξεως
του 10%, στην τελική ΠΝΠ για µείωση του
κινδύνου ατυχήµατος. Επίσης, εξάχθηκε το
συµπέρασµα ότι όσο αυξάνεται η χρονική
εµπειρία οδήγησης τόσο µειώνεται το
προσφερόµενο ποσοστό εισοδήµατος για την
αποφυγή
ατυχήµατος
µε
νεκρό.
Ενδεχοµένως, µε την αύξηση της εµπειρίας οι
πολίτες πιστεύουν ότι ούτως ή άλλως
µειώνεται η πιθανότητα εµπλοκής τους σε
ατύχηµα κι έτσι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να
διαθέσουν σηµαντικό ποσό για τη µείωση
της.
Παράλληλα, σηµαντική επιρροή, στην
ΠΝΠ για µείωση της πιθανότητας ατυχήµατος
έχει και η οδηγική εµπειρία στις υπεραστικές
οδούς, εκφρασµένη σε κατηγορίες λόγων
οδήγησης εκτός πόλης. Πιο συγκεκριµένα,
όσοι οδηγούν εκτός πόλης περιστασιακά
(λόγους αναψυχής) διαθέτουν περισσότερα
για τη βελτίωση της ασφάλειας στις οδούς σε
σχέση µε εκείνους που οδηγούν συχνά σε
υπεραστικές οδούς. Είναι αποδεδειγµένο ότι
η σοβαρότητα των ατυχηµάτων είναι πολύ
µεγαλύτερη στις υπεραστικές οδούς. Κατά
συνέπεια, οι οδηγοί, οι οποίοι οδηγούν
τακτικά σε υπεραστικές οδούς, ενδεχοµένως
να κρίνουν ότι ως πιο έµπειροι οδηγοί η
πιθανότητα τους να εµπλακούν σε σοβαρό
οδικό ατύχηµα είναι µικρή κι έτσι δεν
προτίθενται να διαθέσουν ιδιαίτερα υψηλά
χρηµατικά ποσά για την αποφυγή εµπλοκής
τους σε θανατηφόρο οδικό ατύχηµα.
Από την έρευνα προέκυψε ότι το ποσό της
ΠΝΠ, για µείωση της πιθανότητας εµπλοκής
σε οδικό ατύχηµα µε νεκρό, εξαρτάται άµεσα
µε το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του
ερωτώµενου. Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση
του εισοδήµατος έχει ως αποτέλεσµα την
αύξηση του ποσού της ΠΝΠ. Το εξαγόµενο
αυτό συµπέρασµα έρχεται σε συµφωνία και
µε έρευνες διεθνώς, όπως των Jones-Lee
(1989) και Persson (1998).
Οι πολίτες που έχουν µεγάλη οικονοµική
άνεση δεν διστάζουν να προσφέρουν
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σηµαντικά ποσοστά του εισοδήµατος τους για
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αφού
έχουν εξασφαλισµένες τις υπόλοιπες βασικές
τους ανάγκες. Συνεπώς, δεν έχουν ιδιαίτερο
πρόβληµα στο να συνεισφέρουν στη
βελτίωση της επικίνδυνης κατάστασης του
οδικού δικτύου και συγχρόνως στη βελτίωση
του βιοτικού τους επιπέδου, αλλά και στην
ασφάλεια των ίδιων αλλά και των
συνάνθρωπων τους. Αντιθέτως, οι πολίτες µε
χαµηλό εισόδηµα δεν προτίθενται να
διαθέσουν υψηλά ποσοστά του εισοδήµατός
τους για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται για
το θέµα, αλλά ότι η οικονοµική τους
κατάσταση τους επιβάλει, εκ των πραγµάτων,
να διαθέσουν το µεγαλύτερο ποσοστό του
εισοδήµατος τους για την κάλυψη των
βιοποριστικών τους αναγκών.
Παρόµοια εξήγηση µπορεί ενδεχοµένως
να δοθεί και στο γιατί το ποσό της ΠΝΠ
µειώνεται µε τον αριθµό τέκνων, όπως
προέκυψε από την παρούσα έρευνα. Τα
άτοµα µε πολλά παιδιά, λόγω των αυξηµένων
οικονοµικών υποχρεώσεων τους, δεν έχουν
πρόθεση να διαθέσουν µεγάλο ποσοστό του
εισοδήµατος τους για µεγαλύτερη ασφάλεια
στους
δρόµους.
Επικεντρώνονται
ενδεχοµένως στην ανατροφή των παιδιών
τους καθώς και στα οικογενειακά τους βάρη,
τα οποία είναι ανάλογα µε τον αριθµό των
παιδιών. Αντίθετα, οι πολίτες µε λίγα παιδιά ή
µε κανένα παιδί, απαλλαγµένοι από τις
αντίστοιχες
υψηλότερες
οικονοµικές
υποχρεώσεις,
είναι
περισσότερο
διατεθειµένοι να διαθέσουν µεγαλύτερα
χρηµατικά ποσά για την οδική ασφάλεια.
Συµπερασµατικά, η µέθοδος της ΠΝΠ
επιτρέπει την εκτίµηση των ατοµικών
προτιµήσεων και διαθέσεων των ατόµων για
την πρόθεση τους να πληρώσουν και αυτές
οι διαθέσεις αντανακλούν καθαρά την
επιθυµία των ατόµων για ασφάλεια και τη µη
εµπλοκή τους σε ατύχηµα εις βάρος του
εισοδήµατός τους. Συνεπώς, οι ίδιες οι
ατοµικές προτιµήσεις της “ΠΝΠ” των
ανθρώπων για βελτίωση της οδικής
ασφάλειας είναι πολύ µεγαλύτερες σε
σύγκριση µε την εκτίµηση της αξίας του
απολεσθέντος έργου. Γίνεται έτσι, έκδηλη η
επιθυµία
του
κοινού
να
διατεθούν
περισσότεροι πόροι από το κράτος για τη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
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