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Η ελληνική κρίση αποτελεί ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Η ύφεση 

που υπέστη η ελληνική οικονομία από το τέλος του 2008 και έπειτα επέφερε σημαντικές αρ-

νητικές συνέπειες στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική οικονομία διανύει τον έβδομο χρόνο 

συνεχούς μείωσης του εισοδήματός της και έχει καταγράψει συνολικές απώλειες που ξεπέρα-

σαν το 25% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της 

Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Στη μελέτη του ο Matsaganis (2013) περιγράφει τις σημα-

ντικότερες επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης που οδήγησαν στην όξυνση των κοινωνικών και 

οικονομικών ανισοτήτων. Η μείωση της κατανάλωσης οδήγησε σε κλείσιμο περισσότερες από 

200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε φυγή μεγάλες πολυεθνικές που τα χρόνια της άνθι-

σης είχαν εγκαταστήσει θυγατρικές τους στα ελληνικά εδάφη. Δυστυχώς, η πολιτική αστάθεια 

που επικρατεί το τελευταίο διάστημα σε συνδυασμό με άλλες χρόνιες πληγές του ελληνικού 

κράτους, όπως το μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα και η γραφειοκρατία, καθιστούν τη 

χώρα μη ελκυστική σε εγχώριες και ξένες επενδύσεις. Αποτέλεσμα όλων είναι η εκτόξευση 

του ποσοστού ανεργίας στο 27.5% το 2013, μέγεθος πρωτοφανές για τα ελληνικά και ευρωπα-

ϊκά δεδομένα επίπεδα.  

Η απασχόληση έχει μεγάλη αξία για τη ζωή των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων, τόσο για 

βιοποριστικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους (βλ. Winkelmann και Winkelmann 1998). 

Πιο συγκεκριμένα, η απασχόληση συμβάλλει στην εποικοδομητική αξιοποίηση του χρόνου 

τους, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους διάφορων ειδι-

κοτήτων. Επιπλέον, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη εισοδήματος που μπορεί να 

ικανοποιήσει τις προσωπικές τους ανάγκες και να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία δικής τους 

οικογένειας στο μέλλον. Επομένως, υψηλά ποσοστά ανεργίας δημιουργούν κλίμα αβεβαιότη-

τας για τους νέους και μειώνουν το βιοτικό τους επίπεδο ακόμα και αν αυτοί διαθέτουν εργα-

σία. Επίσης, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως είναι τα αυτοάνοσα 

νοσήματα και η κατάθλιψη (βλ. Ahn, García και Jimeno 2004, Bell και Blanchflower 2010, 

Economou και άλλοι 2016). Μάλιστα, η έρευνα του Drydakis (2015) που χρησιμοποιεί ελλη-

νικά δεδομένα για τα έτη από το 2008 έως το 2013 αποδεικνύει την αρνητική επίδραση της 

ανεργίας στην υγεία, η οποία φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες σε σύγκριση με τους 

άνδρες.  

Παρά το αρνητικό αντίκτυπο της ανεργίας στους νέους, οι νέοι συχνά δυσκολεύονται να βρουν 

απασχόληση, ειδικά σε περιόδους κρίσεων όταν η ζήτηση εργασίας είναι περιορισμένη. Οι 

απόψεις των οικονομολόγων που ασχολούνται με την αγορά εργασίας συγκλίνουν στο γεγονός 

ότι οι νέοι είναι οι πρώτοι που πλήττονται κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης (βλ. 

Blanchflower και Freeman 2000, Christopoulou και Ryan 2008, Christopoulou 2013). Οι νέοι 
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ξεκινάνε να αναζητούν ενεργά εργασία μετά το τέλος των σπουδών τους, κατά συνέπεια είναι 

σε πολύ δυσμενέστερη θέση σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους, οι οποίοι 

έχουν ήδη κάποια εργασιακή εμπειρία. Επίσης, σε περιόδους κρίσεων, όταν οι επιχειρήσεις 

προβαίνουν σε μειώσεις προσωπικού, οι νεοπροσληφθέντες είναι οι πρώτοι που αποχωρούν 

δεδομένου των εργασιακών συμβάσεων που είναι περισσότερο ευέλικτες για το νέο προσωπικό 

και για ανθρώπους που δεν έχουν οικογένεια να συντηρήσουν. Ακόμη, η έρευνα των Choudhry, 

Marelli και Signorelli (2012) επισημαίνει πως το μεγάλο πλήγμα που δέχεται η απασχόληση 

των νέων από τις οικονομικές κρίσεις κορυφώνεται δύο, τρία χρόνια μετά την εμφάνισή της, 

όπως συνέβη και στην περίπτωση της χώρας μας.  

Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, το πρόβλημα της ανεργίας των νέων την περίοδο 

που διανύουμε έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το 2013 η ανεργία των νέων για τις γυναίκες 

ξεπέρασε το 63%, ενώ για τους άνδρες άγγιξε το πρωτοφανές 60%. Ένα χρόνο αργότερα, το 

2014 η ανεργία είχε μια μικρή μείωση στο 52.2% για το σύνολο των νέων ηλικίας 15-24, αλλά 

η χώρα μας κατατάσσεται δεύτερη σε ποσοστά ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. μετά την 

Ισπανία (βλ. Matsaganis 2015). Επίσης, η επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιση-

μαίνει πως το μακροχρόνιο ποσοστό ανεργίας των νέων που συνεχώς αυξάνεται είναι πολύ 

μακριά από το μέσο όρο της Ε.Ε. και υψηλότερο από όλες τις μεσογειακές χώρες (βλ. Kraatz 

2015).  

Ακόμα, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων ως προς το σύνολο του εργατικού δυναμικού έ-

φτασε το 58.3% το 2013, το αντίστοιχο ποσοστό ως προς το σύνολο του πληθυσμού των νέων 

είναι μόλις 16.5%, γεγονός που σημαίνει πως πολλοί νέοι προτιμούν να σπουδάσουν από το να 

αναζητήσουν εργασία αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Ανησυχητικό είναι, ω-

στόσο, το ποσοστό των νέων που ούτε εργάζεται, ούτε σπουδάζει, ούτε παρακολουθεί κάποιο 

πρόγραμμα κατάρτισης (Neet: Neither in Employment, Education, Training) που το 2013 προ-

σέγγισε το 20% και έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2007. Το ποσοστό αυτό των νέων είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, διότι ενδεχομένως περιγράφει το γεγονός ότι η οικονομική ανασφάλεια 

προκαλεί απογοήτευση και απαισιοδοξία στους νέους για το μέλλον τους σε τόσο μεγάλο 

βαθμό, έτσι ώστε να επιλέγουν να παραμένουν αδρανείς την περίοδο της κρίσης.  

Παρά τη μεγάλη έκταση του προβλήματος της οικονομικής ανασφάλειας των νέων Ελλήνων, 

η ελληνική οικονομία είναι αδύναμη να δώσει λύση στο πρόβλημα. Στον ιδιωτικό τομέα, η 

συνεχής ύφεση έχει μηδενίσει την πιθανότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, εφόσον οι 

επιχειρηματίες διατρέχουν πολύ υψηλή επικινδυνότητα ώστε να σκεφτούν ένα επιχειρηματικό 

τόλμημα αυτή την περίοδο. Παρόλο που με την ψήφιση του δεύτερου οικονομικού προγράμ-

ματος (Νόμος 4046/14-02-2012) ο κατώτατος χρηματικός μισθός των νέων έπεσε στο πρωτό-

γνωρο χαμηλό επίπεδο των 586 ευρώ (511 ευρώ για τους νέους κάτω των 25), οι επιχειρήσεις 
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διστάζουν να προσλάβουν νέο προσωπικό. Επίσης, μετά την επιβολή των περιορισμών στις 

κινήσεις κεφαλαίου τον Ιούλιο του 2015, η έλλειψη ρευστότητας καθιστά την χρηματοδότησή 

τους ακόμα πιο δύσκολη, με αποτέλεσμα μερικές στάσεις πληρωμών σε προμηθευτές και ερ-

γαζομένους που αρκετές φορές μπορεί να οδηγήσει και σε λουκέτο.  

Επιπλέον, ενώ όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 και έπειτα έθεταν ως κύριο μέλημά τους την 

καταπολέμηση της ανεργίας και της οικονομικής ανασφάλειας των νέων, ο κρατικός μηχανι-

σμός δεν μπορεί να αντέξει το μεγάλο όγκο των νέων ανέργων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της 

χώρας δεν επιτρέπουν την πρόσληψη νέων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, αντιθέτως προϋ-

ποθέτουν απομακρύνσεις δημοσίων υπαλλήλων που κάνουν το πρόβλημα της ανεργίας ακόμα 

πιο έντονο. Σχετικά με τα επιδόματα ανέργων που προσφέρει ο Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού, είναι βοηθήματα που αφορούν μόνο ένα μικρό μέρος των νέων ανέργων 

που πληρούν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Ακόμα και σε περίπτωση που είναι κάποιος νέος 

δικαιούχος, το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων είναι μόλις 200 ευρώ και χορηγείται μόνο για 

12 μήνες ανεργίας, επομένως κανένας άνεργος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς κάποια άλλη 

οικονομική ενίσχυση. Επίσης, τα επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης και ομαλής ένταξης 

των νέων στην αγορά εργασίας που επιδοτούνται μέσω της Ε.Ε., δεν παρέχουν στους νέους 

εισόδημα ικανό να καλύψει τις προσωπικές τους ανάγκες και η διάρκειά τους είναι μικρή. Συ-

νεπώς, ο κρατικός μηχανισμός είναι αρκετά περιορισμένος και αναποτελεσματικός όσον α-

φορά την οικονομική υποστήριξη των νέων ανέργων.  

Από την άλλη πλευρά, άλλοι κοινωνικοί φορείς συμβάλλουν στην οικονομική και ψυχολογική 

ενίσχυση των νέων που πλήττονται από την ελληνική κρίση. Η εκκλησία, μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί, φιλανθρωπικοί σύλλογοι και εθελοντικές ομάδες καταβάλλουν σημαντικές προ-

σπάθειες, ώστε να καταφέρουν να προσφέρουν ένα στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο για τις οικο-

γένειες που ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας. Δυστυχώς όμως, το πρόβλημα είναι πολύ 

μεγαλύτερο και η συμβολή της πολιτείας και των κοινωνικών φορέων δεν είναι αρκετή για την 

καταπολέμησή του. Για το λόγο αυτό, έστρεψα το ενδιαφέρον μου στην οικογένεια, η οποία 

είναι ίσως ο μόνος θεσμός που λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας των νέων απέναντι στην οικο-

νομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της 

ελληνικής κρίσης.  

Έχει παρατηρηθεί πως ανάλογα με τον τρόπο σκέψης του κάθε λαού η οικογένεια μπορεί να 

ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει τα παιδιά της να απομακρυνθούν από την γονική φροντίδα μετά 

την ενηλικίωση. Παραδοσιακά στη χώρα μου ο θεσμός της οικογένειας είναι αναπτυγμένος και 

συχνά συναντούμε πρότυπα διευρυμένων οικογενειών ειδικά στην επαρχία. Ιδιαίτερα όσον α-

φορά τις νέες γυναίκες παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι μέχρι τη στιγμή που θα αποφασί-
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σουν να παντρευτούν και να κάνουν δική τους οικογένεια. Το συντηρητικό αυτό πρότυπο σχε-

τικά με την ανεξαρτητοποίηση των νέων πρυτανεύει γενικότερα στις χώρες της Νότιας Ευρώ-

πης (βλ. Iacovou 2001, Chiuri και Boca 2010 και Giuliano 2007). Το ζήτημα όμως που ενδια-

φέρει τους οικονομολόγους είναι αν η συγκατοίκηση με τους γονείς ενισχύεται κατά τη διάρ-

κεια της οικονομικής κρίσης πέρα από τον παράγοντα της κουλτούρας, με άλλα λόγια αν ο 

θεσμός της οικογένειας γίνεται πιο ισχυρός απέναντι στην οικονομική ανασφάλεια της εποχής.  

Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει πρώτη η έρευνά μου είναι το αν η οικογένεια λειτουρ-

γεί ως δίχτυ προστασίας για τους νέους Έλληνες, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλοι μηχανι-

σμοί που μπορούν να τους υποστηρίξουν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μέσα από 

ένα εμπειρικό μοντέλο προσπαθώ να απομονώσω την επίδραση της μεγάλης οικονομικής κρί-

σης στους νέους και να δω πως η κατάσταση απασχόλησής τους επηρεάζει την απόφασή τους 

για παραμονή τους στο πατρικό σπίτι. Για να το πετύχω αυτό, χρησιμοποιώ μεταβλητές ελέγ-

χου για τους υπόλοιπους παράγοντες που θεωρώ ότι επηρεάζουν αυτή την απόφαση, δηλαδή 

τον πολιτισμικό παράγοντα και την πιθανότητα της συγκατοίκησης με τους γονείς, επειδή οι 

γονείς βρίσκονται σε οικονομική ή άλλου τύπου ανάγκη (βλ. Karagiannaki 2005).  

Τα μικροοικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιώ στην εμπειρική μου ανάλυση προέρχονται 

από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελ. Στατ. και αφορούν νέους άνδρες και γυναίκες 

ηλικίας 18-35 ετών. Αποφάσισα να χωρίσω την ανάλυσή μου σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1993 έως το 2015 

και άλλες μεταβλητές ελέγχου εξετάζω αν υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ του ποσοστού 

απασχόλησης των νέων και του ποσοστού των νέων που ζουν με τους γονείς τους. Πρόκειται 

για μια ανάλυση panel ξεχωριστή για κάθε φύλο και επιλέγω να χρησιμοποιήσω τον within 

estimator και fixed effects για τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες1 της Ελλάδας και τα 23 έτη.  

Στη συνέχεια, επιθυμώ να εξετάσω την περίπτωση κάθε ατόμου ξεχωριστά και πώς η πιθανό-

τητα ένας νέος να είναι απασχολούμενος επιδράει πάνω στην πιθανότητά του να ζει με τους 

γονείς του και κατά πόσο η σχέση αυτή γίνεται πιο έντονη κατά τη διάρκεια της ελληνικής 

κρίσης. Στη δεύτερη ανάλυση διαθέτω pooled cross-sectional δεδομένα και η εξαρτημένη με-

ταβλητή μου (συγκατοίκηση ή όχι με τους γονείς) είναι δυαδική. Για το λόγο αυτό, τρέχω μο-

ντέλα probits ανά φύλο και ερευνώ την ύπαρξη break το 2009 που ήταν η αφετηρία της ελλη-

νικής κρίσης. Τέλος, ελέγχω την περίπτωση της ενδογένειας μεταξύ της πιθανότητας ενός νέου 

να έχει εργασία και της πιθανότητας να ζει στο πατρικό του σπίτι δημιουργώντας ένα σύστημα 

seemingly unrelated bivariate probit δύο εξισώσεων. Αυτό μου επιτρέπει να παρατηρήσω την 

                                                      
1 Στη ενότητα του Παραρτήματος, «Γεωγραφικές Περιφέρειες της Ελλάδας», μπορείτε να βρείτε περισσότερες πλη-

ροφορίες για τη διοικητική διαίρεση της χώρας. 
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κατεύθυνση της αιτιότητας των μεταβλητών εστιάζοντας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα, δηλαδή από το 2009 έως σήμερα.  
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Ο οικονομολόγος και κοινωνιολόγος Gary Becker συνέβαλε σημαντικά στην σύνδεση των οι-

κονομικών με τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες (βλ. Becker 1974, Becker και Tomes 1979, 

Becker 1993). Μάλιστα, το 1992 βραβεύτηκε με το βραβείο Nobel για την επέκταση που έκανε 

στον τομέα της μικροοικονομικής ανάλυσης σε ένα εκτενές φάσμα της ανθρώπινης συμπερι-

φοράς και αλληλεπίδρασης πέρα από τις εμπορικές αγορές. Έκτοτε πολλοί οικονομολόγοι άρ-

χισαν να ασχολούνται με θέματα που απασχολούν τις αποφάσεις των νοικοκυριών για κατανά-

λωση, επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι μελέτες σχετικά με τη 

δομή των νοικοκυριών κινούνται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος σχετίζεται με τους οικο-

νομικούς παράγοντες όπως είναι τα εισοδήματα, το κόστος ζωής, το κόστος ευκαιρίας της εκ-

παίδευσης και οι οικονομικοί κύκλοι. Ωστόσο, υπάρχει και ο πολιτισμικός παράγοντας που 

συχνά δεν λαμβάνουμε υπόψιν μας, αλλά μπορεί να ερμηνεύει σημαντικό μέρος των αποφά-

σεων. Παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα μεταβάλλονται στο χρόνο, η διάρθρωση των νοικο-

κυριών μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλες μεταβολές, επειδή τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

κάθε λαού μεταβάλλονται αργά.  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζω τα πρώτα θεωρητικά υποδείγματα που στηρίζονται στη 

νεοκλασική οικονομική θεωρία και ασχολούνται με τη διάρθρωση της οικογένειας και τις δια-

δοχικές αποφάσεις των νέων και των γονέων τους σχετικά με την ανεξαρτητοποίησή των πρώ-

των μετά την ενηλικίωση. Τα θεωρητικά μοντέλα που εμφανίστηκαν σχετικά με τη δομή των 

νοικοκυριών στο τέλος της δεκαετίας του ‘90 αντιμετωπίζουν την απόφαση των νέων για το 

αν θα παραμείνουν ή όχι στο πατρικό τους σπίτι ως ένα παίγνιο μη μηδενικού αθροίσματος 

ανάμεσα στους γονείς και τα τέκνα. Το βασικό οικονομικό μοντέλο που ακολουθούν είναι αυτό 

των McElroy και Horney (1981) και οι νεοκλασικές υποθέσεις για τις έμμεσες συναρτήσεις 

χρησιμότητας είναι κοινές σε όλα τα υποδείγματα, όμως αυτά διαφέρουν ως προς τις επιπλέον 

υποθέσεις, τα δεδομένα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Μελέτες που χρησιμοποιούν υ-

ποδείγματα επικαλυπτόμενων γενεών μπορούν να δουν τη δυναμική σχέση που προκύπτει 

μέσα από την παρατήρηση των συνεχόμενων αλλεπάλληλων αποφάσεων των μελών του νοι-

κοκυριού. 

Πιο αναλυτικά, οι νέοι μεγιστοποιούν την προσδοκώμενη συνάρτηση ωφέλειας τους που είναι 

μια μη φθίνουσα συνάρτηση της κατανάλωσης (που εξαρτάται από το εισόδημα και τις εισφο-

ρές που λαμβάνουν από την οικογένεια ή την πολιτεία μέσω κοινωνικής πολιτικής) και της 

σχετικής αίσθησης ανεξαρτησίας που νιώθουν. Επομένως, θα ήθελαν να μείνουν μαζί με τους 

γονείς τους σε περίπτωση που αυτοί διέθεταν ένα ικανοποιητικό ποσό για τα έξοδα των παιδιών 
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τους, αλλά θα ήθελαν να μετακομίσουν σε δική τους κατοικία σε περίπτωση που το εισόδημα 

από εργασία ή κοινωνικές παροχές ήταν ικανό να ικανοποιήσει τις προσωπικές τους ανάγκες. 

Η αποχώρηση από το πατρικό σπίτι αυξάνει την ωφέλεια των νέων, εφόσον νιώθουν ανεξάρ-

τητοι και αυτάρκεις μακριά από τη φροντίδα και την ασφάλεια που τους παρέχει η οικογένεια. 

Συνεπώς, ανάλογα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου και ποιο από τα δύο 

μεγέθη υπερισχύει του άλλου, λαμβάνοντας υπόψιν και τους κατάλληλους περιορισμούς, οι 

νεαροί ενήλικες επιλέγουν ανάμεσα στην οικογενειακή ασφάλεια και την προσωπική ανεξαρ-

τησία.  

Από την άλλη, όσο αφορά τις προτιμήσεις των γονέων, όλα τα υποδείγματα υποθέτουν πως 

δρουν αλτρουιστικά απέναντι στα παιδιά τους, με μόνη εξαίρεση την έρευνα των Manacorda 

και Moretti (2006) που ελέγχει και τις δύο περιπτώσεις. Οι γονείς είναι αυτοί που αποφασίζουν 

με βάση τις επιθυμίες και το εισόδημά τους την οικονομική ενίσχυση προς τα τέκνα τους, όσον 

αφορά τις σπουδές και τα προσωπικά τους έξοδα, όταν αυτά αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθή-

κες στην αγορά εργασίας (βλ. Rosenzweig και Wolpin 1994, Cox 1996). Συνεπώς, η συνάρ-

τηση χρησιμότητας των παιδιών (που μπορεί να συμπεριλαμβάνει παράγοντες όπως το μορ-

φωτικό τους επίπεδο, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, τις τιμές των κατοικιών, το εισό-

δημα των γονέων και των ίδιων) εισάγεται μέσα στη συνάρτηση ωφέλειας των γονέων επηρε-

άζοντας την άριστη επιλογή τους.  

Η McElroy (1985) είναι η πρώτη που χτίζει ένα απλό οικονομικό υπόδειγμα σχετικά με τη 

διάρθρωση των οικογενειών βασισμένη στο γενικότερο μοντέλο των McElroy και Horney 

(1981). Λίγα χρόνια αργότερα, οι Rosenzweig και Wolpin (1993) στις Η.Π.Α. εμπλουτίζουν το 

μοντέλο της McElroy προσθέτοντας στην ανάλυσή τους μεταβιβαστικές πληρωμές ανάμεσα 

στα μέλη του νοικοκυριού. Στη μελέτη τους, οι νέοι άνδρες ηλικίας 18-31 είναι αυτοί που α-

ποφασίζουν πρώτα την κατανάλωση και το αν θα επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και στη 

συνέχεια οι γονείς επιλέγουν την οικονομική ενίσχυση προς τα τέκνα τους. Οι Ermisch και Di 

Salvo (1997) θεμελιώνοντας το μοντέλο τους στα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συ-

μπεριέλαβαν στην ανάλυσή τους την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και υπέθεσαν πως οι 

γονείς είναι αυτοί που αποφασίζουν πρώτοι. Επίσης, εκτίμησαν ξεχωριστές εξισώσεις για κάθε 

φύλο και τα παιδιά, με δεδομένη την απόφαση των γονέων τους, αποφασίζουν για το αν θα 

μετακομίσουν για πρώτη φορά από το πατρικό σπίτι για να ζήσουν με τον σύντροφο, κάποιο 

φίλο, μόνοι ή για να σπουδάσουν.  

Ακόμη, οι Giannelli και Monfardini (2003) ασχολήθηκαν με τις ταυτόχρονες αποφάσεις των 

νέων Ιταλών, ηλικίας 18-32, για την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και τη συμβίωσή τους 

με τους γονείς τους. Στο υπόδειγμά τους, οι νέοι μεγιστοποιούν την προσδοκώμενη ωφέλεια 
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υπό τους περιορισμούς του εισοδήματος, του μισθού και του χρόνου που διαθέτουν επιλέγο-

ντας την κατανάλωση και τον ελεύθερο χρόνο που επιθυμούν. Τέλος, ο Kaplan (2012) προσθέ-

τει στο θεωρητικό του μοντέλο τη δυνατότητα στους νέους να επιστρέψουν πίσω στο σπίτι, 

όταν η οικονομική αβεβαιότητα είναι μεγάλη και οι νέοι έχουν ανάγκη από την οικονομική 

ενίσχυση των γονέων. 

Όσο εξελίσσεται η επιστήμη των οικονομικών, όλο και περισσότερο οι ερευνητές προσπαθούν 

να βρουν νέες μεταβλητές και προσεγγίσεις για να επαληθεύσουν ή να απορρίψουν την οικο-

νομική θεωρία με εμπειρικές οικονομετρικές μεθόδους. Η οικονομική θεωρία μπορεί να είναι 

η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι εμπειρικές μελέτες, όμως αν τα θεωρητικά απο-

τελέσματα δεν επιβεβαιώνονται εμπειρικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ποιον τρόπο γίνεται 

να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία.  

Οι εμπειρικές μελέτες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Σε επίπεδο μακροοικονομικής ανάλυ-

σης, οι μελετητές αναλύουν δεδομένα panel σε επίπεδο περιοχών ή κρατών, για να ελέγξουν 

τη μακροχρόνια αλληλεπίδρασή των μεταβλητών που τους ενδιαφέρουν, χρησιμοποιώντας μα-

κροοικονομικές μεταβλητές ως μεταβλητές ελέγχου. Η πιο πρόσφατη, περιγραφική έρευνα στις 

Η.Π.Α. είναι των Bitler και Hoynes (2015), οι οποίοι χρησιμοποιώντας δεδομένα νέων ανδρών 

και γυναικών ηλικίας 18-30 εκτίμησαν διαφορετικά μοντέλα με τη μέθοδο ελαχίστων τετρα-

γώνων και fixed effects για τις πολιτείες και τα έτη 1981-2014. Εξαρτημένη μεταβλητή τους 

είναι το ποσοστό των νέων που ζουν ανεξάρτητοι ανά πολιτεία και έτος, ενώ κύρια ερμηνευ-

τική μεταβλητή είναι το ποσοστό ανεργίας των νέων, που αποτελεί δείκτη των οικονομικών 

κύκλων. Χωρίζουν το δείγμα τους σε τρεις υποπεριόδους (την κρίση και ανάκαμψη από 1980-

1989, την πρόσφατη κρίση και ανάκαμψη από 2007-2013 και την υπόλοιπη περίοδο) για να 

παρατηρήσουν αν υπάρχουν μεταβολές στους συντελεστές στα επιμέρους χρονικά διαστήματα. 

Αντίστοιχα, ο Matsudaira (2015) μελετά την διαχρονική σχέση των οικονομικών κύκλων και 

της πιθανότητας των νέων Αμερικανών να ζουν στο πατρικό σπίτι από το 1960 ως το 2011. 

Εκτιμά ξεχωριστές εξισώσεις για κάθε φύλο και τρεις ηλικιακές ομάδες, με τη μέθοδο ελαχί-

στων τετραγώνων και fixed effects για τις πολιτείες και τα έτη.  

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες μελέτες, που εξετάζουν το πώς οι οικονομικοί κύκλοι 

επηρεάζουν τα ποσοστά των νέων που ζουν ανεξάρτητα ή με τους γονείς τους σε επίπεδο πο-

λιτείας, η χρήση γραμμικών μοντέλων ελαχίστων τετραγώνων δεν είναι ενδεδειγμένη όταν η 

                                                      
2Ο Πίνακας Α7 του παραρτήματος δίνει πληροφορίες για τα δεδομένα, τις μεθόδους και τα σημαντικότερα αποτε-

λέσματα των κυριότερων εμπειρικών προσεγγίσεων που αναφέρω. 
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ανάλυση γίνεται σε επίπεδο ατόμων. Εξαιτίας της φύσης της εξαρτημένης μεταβλητής, οι ε-

ρευνητές χρησιμοποιούν δυαδικά μοντέλα και κυρίως μοντέλα πιθανοτήτων (probit ή/και logit) 

συνδυάζοντας πολλές φορές και άλλες μεθόδους. Ο Ermisch (1999) εκτιμά ξεχωριστά υποδείγ-

ματα logit με fixed effects για τις 10 γεωγραφικές περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, για κάθε 

δυνατή απόφαση των νέων σχετικά με την αναχώρηση από το πατρικό σπίτι. Επίσης, επειδή 

έχει στη διάθεση του δεδομένα panel, από την BHPS για τα έτη 1991-1994, τρέχει εκτός από 

τα στατικά logit μοντέλα και δυναμικά μοντέλα πιθανοτήτων. Μελέτες που έχουν στη διάθεσή 

τους επαναλαμβανόμενα δεδομένα μπορούν να δουν πότε θα είναι η χρονική στιγμή που θα 

αποφασίζουν να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι ή να γυρίσουν σε αυτό σε περίπτωση που έχουν 

φύγει σε κάποια προηγούμενη περίοδο. Τέτοιου είδους δεδομένα που παρατηρούν τη στιγμή 

που για πρώτη φορά μεταβαίνουμε από μια κατάσταση σε μια άλλη μπορούν να αναλυθούν με 

τα λεγόμενα Hazard μοντέλα και να εκτιμηθούν με γραμμικές ή μη γραμμικές μεθόδους ανά-

λογα την περίπτωση που εξετάζεται (βλ. Ermisch και Di Salvo 1997, Kaplan 2012).  

Η μελέτη των Rogers και Winkler (2014) εστιάζει την ανάλυσή της στην αγορά ακινήτων και 

ελέγχει την πιθανότητα ένας νέος να ζει ανεξάρτητος λαμβάνοντας υπόψιν του τα ποσοστά 

ανεργίας και μεταβλητές που περιγράφουν το κόστος στέγασης. Εκτιμώντας διαφορετικά logit 

μοντέλα ελέγχει την ευαισθησία των αποφάσεων των νέων σε οριακές μεταβολές στην αγορά 

εργασίας και ακίνητων χρησιμοποιώντας fixed effects για 84 μητροπολιτικές περιοχές των 

Η.Π.Α.. Ο Becker και άλλοι (2010) χρησιμοποιώντας δεδομένα για την γειτονική Ιταλία εντάσ-

σουν στο γραμμικό υπόδειγμα πιθανοτήτων τους την αβεβαιότητα, μια μεταβλητή που περι-

γράφει τις προσδοκίες των νέων για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και το εισόδημα των 

γονέων τους. Η έρευνα του Kaplan (2012) επικεντρώνεται πάλι στην οικονομική ανασφάλεια 

εκτιμώντας ένα οικονομετρικό μοντέλο πιθανοτήτων και δεδομένα που προέρχονται από την 

NLSY το 1997. Οι Mykyta και Macartney (2011) εξετάζουν ποια χαρακτηριστικά (οικονομικά 

και κοινωνικά) των μελών του νοικοκυριού επηρεάζουν τη πιθανότητα κάποιος να ζει με τον 

σύντροφό σου ή να συγκατοικεί με άλλους ενήλικες στο ίδιο νοικοκυριό, σε σύγκριση με τη 

πιθανότητα να ζει ανεξάρτητος. Επίσης, η μελέτη των London και Fairlie (2006) διερευνά πως 

οικονομικοί παράγοντες επιδρούν στη μορφή του νοικοκυριού και πιο συγκεκριμένα στον α-

ριθμό των μελών και στις σχέσεις μεταξύ τους.  

Η μελέτη της Karagiannaki (2005) εξετάζει τη πιθανότητα των ηλικιωμένων ανθρώπων να 

ζουν στο ίδιο νοικοκυριό με τα ενήλικα παντρεμένα παιδιά τους, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο 

επικαλυπτόμενων γενεών και δεδομένα από την GHBS για την περίοδο 1974-1999 και είναι η 

μόνη μελέτη που χρησιμοποιεί εξολοκλήρου ελληνικά δεδομένα. Ωστόσο, αρκετές μελέτες που 

έχουν γίνει για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις των νέων για την ανεξαρ-

τητοποίησή τους περιλαμβάνουν τη χώρα μας στην ανάλυσή τους. Οι Chiuri και Boca (2010) 

τρέχουν ένα fixed effects logit μοντέλο για 14 ευρωπαϊκές χώρες και νέους ηλικιών 18-34. 
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Στην ανάλυσή τους εστιάζουν σε προσωπικά και εισοδηματικά χαρακτηριστικά των νέων και 

των νοικοκυριών, αλλά και στα γνωρίσματα κάθε χώρας, όπως είναι για παράδειγμα το ποσο-

στό ανεργίας και η ύπαρξη πολιτικών φιλικών προς τους νέους. Επιλέγουν να τρέξουν ξεχωρι-

στές παλινδρομήσεις για κάθε φύλο, αλλά και ομάδα χωρών, δηλαδή βόρειες και νότιες χώρες 

της Ευρώπης, έτσι ώστε να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους.  

Επιπλέον, άλλες μελέτες χρησιμοποιούν άλλου είδους μοντέλα πιθανοτήτων, τα multinomial 

μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να δίνει στους νέους την επι-

λογή για περισσότερες από δύο εναλλακτικές διεξόδους. Για παράδειγμα, η μελέτη της Iacovou 

(2001) εκτιμά ένα multinomial logit μοντέλο έχοντας στη διάθεση της δεδομένα 15 Ευρωπαϊ-

κών χωρών και νέων ανδρών και γυναικών ηλικίας 18-35 ετών. Εκτός από τη διάκριση των 

νέων ανάλογα με τους λόγους που αποχωρούν από τη πατρική κατοικία ταξινομεί τους νέους 

με βάση την κατοικία που επιλέγουν σε αυτούς που ιδιοκατοικούν, σε αυτούς που νοικιάζουν 

μια ιδιωτική κατοικία και σε αυτούς που επιλέγουν να νοικιάσουν ένα δημόσιο κατάλυμα. Οι 

νέοι που αποχωρούν από την οικογενειακή θαλπωρή για να σπουδάζουν αντιμετωπίζονται ως 

ξεχωριστή κατηγορία επίσης. Οι Dettling και Hsu (2014) ασχολούνται με την πιθανότητα των 

νέων να ζουν με τους γονείς τους σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας 

χρησιμοποιώντας ως κύρια ερμηνευτική μεταβλητή το επιτόκιο χορηγήσεως. Ακόμη, οι Lee 

και Painter (2013) ερευνούν το πώς μεταβάλλεται η δομή των νοικοκυριών στις περιόδους των 

οικονομικών διαταραχών από το 1975-2009. Το βασικό μοντέλο τους είναι επίσης ένα 

multinomial logit μοντέλο που επιτρέπει τρεις επιλογές στους νέους: είτε να εξακολουθήσουν 

να ζουν με τους γονείς τους, είτε να νοικιάσουν δικό τους σπίτι, είτε να ιδιοκατοικήσουν. Στην 

ανάλυσή τους υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεταβλητών ελέγχου: τα προσωπικά (δημογραφικά 

και οικονομικά) χαρακτηριστικά της οικογένειας των νέων, οι συνθήκες που επικρατούν στην 

αμερικάνικη οικονομία και οι συνθήκες στην αγορά ακινήτων.  

Λίγες είναι οι μελέτες που ασχολούνται με τον πολιτισμικό παράγοντα που επηρεάζει τις επι-

λογές των νέων για συμβίωση με τους γονείς τους, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετρη-

θεί. Η Giuliano (2007) προσπαθεί να εκτιμήσει την επίδρασή του χρησιμοποιώντας δεδομένα 

για τις Η.Π.Α. λαμβάνοντας υπόψιν της την προέλευση των δεύτερης γενιάς μεταναστών που 

ζουν στις Η.Π.Α., αλλά προέρχονται από χώρες της Ε.Ε.. Εκτιμά ένα γραμμικό probability 

μοντέλο και χρησιμοποιεί τη μεταβλητή “freedom” που αντικατοπτρίζει το πόσο απελευθερω-

μένος είναι σεξουαλικά ένας λαός ως βασική ερμηνευτική μεταβλητή της επιθυμίας των νέων 

ηλικίας 18-33 να συγκατοικούν με τους γονείς τους σε επιλεγμένες χώρες της Βόρειας και 

Νότιας Ευρώπης.  

Στις προηγούμενες μελέτες οι ερευνητές έχουν υποθέσει πως η κατεύθυνση της αιτιότητας εί-

ναι σαφώς καθορισμένη. Πιο αναλυτικά, η οικονομική ύφεση επηρεάζει αρνητικά το εισόδημα 
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των νέων και την πιθανότητα των ανέργων να βρουν εργασία, επομένως επιλέγουν να παρα-

μείνουν στην οικογενειακή ασφάλεια παραμερίζοντας την ανάγκη τους για προσωπική ανε-

ξαρτησία και αυτάρκεια. Στην πραγματικότητα όμως, όπως ανέφερα και στο θεωρητικό οικο-

νομικό πλαίσιο είναι πιθανόν να υπάρχει κάποιας μορφής ενδογένεια. Μέθοδοι που ερευνούν 

την ύπαρξη ενδογένειας σε γραμμικά μοντέλα είναι ο έλεγχος εξειδίκευσης υποδείγματος του 

Hausman (1978), η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων και η γενικευμένη μέθοδος 

ροπών (βλ. Greene Κεφάλαια 8 και 10).  

Οι Haurin, Herdershott και Kim (1993) ήταν οι πρώτοι που εντόπισαν το γεγονός ότι οι απο-

φάσεις των ανθρώπων για τη συγκατοίκηση με τους γονείς, το γάμο και την δημιουργία οικο-

γένειας λαμβάνονται ταυτόχρονα, επομένως υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση αιτιότητας. Θεώ-

ρησαν τη συγκατοίκηση με τους γονείς, τη πιθανότητα του γάμου και τη πιθανότητα δημιουρ-

γίας τέκνων ως ενδογενείς μεταβλητές στο σύστημα των εξισώσεων που χρησιμοποίησαν, ενώ 

ο πραγματικός μισθός και οι τιμές των ενοικίων ανά πολιτεία στις Η.Π.Α. αποτελούσαν εξω-

γενή δεδομένα. Αρκετά χρόνια αργότερα, η έρευνα των Manacorda και Moretti (2006) χρησι-

μοποιεί ένα δείγμα νέων ανδρών, ηλικίας 18-30, και τη μέθοδο των βοηθητικών μεταβλητών 

δύο δειγμάτων για να εκτιμήσει το ρόλο των προτιμήσεων των γονέων στις αποφάσεις των 

παιδιών τους για το αν θα συγκατοικήσουν ή όχι μαζί τους. Προσπαθεί να εξαλείψει την ενδο-

γένεια από το μοντέλο της θέτοντας ως βοηθητική μεταβλητή την μεταρρύθμιση στο συντα-

ξιοδοτικό σύστημα το 1992 και χρησιμοποιεί την TSIV μέθοδο, εφόσον δεν διαθέτει δεδομένα 

για τα εισοδήματα όλων των γονέων, αλλά μόνο την ηλικία για τους γονείς των παιδιών που 

δεν μένουν στο πατρικό σπίτι.  

Στην Ισπανία, οι Martínez-Granado και Ruiz-Castillo (2012), χρησιμοποιώντας διαστρωματικά 

δεδομένα του 1991, για τους νέους ηλικίας 18-35, εκτιμούν ένα ταυτόχρονο σύστημα τριών 

εξισώσεων που αφορά την πιθανότητα του νέου να ζει με τους γονείς του, την πιθανότητά του 

να συνεχίσει τις σπουδές σου και την πιθανότητά του να βρει εργασία. Η μέθοδος με την οποία 

εκτίμησαν το μοντέλο τους είναι μια μέθοδος αντίστοιχη με αυτή των ελαχίστων τετραγώνων 

δύο σταδίων με τη διαφορά ότι οι εξισώσεις ανηγμένης μορφής δεν ήταν γραμμικές, αλλά εξι-

σώσεις πιθανοτήτων. Ως βοηθητικές μεταβλητές χρησιμοποίησαν τις αξίες των ακινήτων και 

των ενοικίων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ισπανίας, όπως και το ποσοστό ανεργίας 

και το επίπεδο αναλφαβητισμού ανά φύλο και ηλικία, δηλαδή το σύστημά τους ήταν υπερταυ-

τοποιημένο. Για να μην υποκύψουν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις διόρθωσαν τα σφάλματα των 

εκτιμήσεων των πρώτων σταδίων, για να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν στο διαρθρωτικό 

τους μοντέλο. Επιπλέον, η έρευνα των Giannelli και Monfardini (2003) εστιάζει στους ίδιους 

τρεις άξονες και είναι βασισμένη σε διαστρωματικά δεδομένα ατόμων ηλικίας 18-32 το 1995 
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στην Ιταλία. Στη μελέτη αυτή τα προσδοκώμενα εισοδήματα που λαμβάνουν οι νέοι που επεν-

δύουν σε ανθρώπινο δυναμικό, επηρεάζουν τις αλληλεξαρτώμενες αποφάσεις των νέων που 

εκτιμώνται από διαφορετικές εξισώσεις πιθανοτήτων για κάθε φύλο.  

Σύμφωνα με όλες τις παραπάνω μελέτες, είναι φανερό πως η απόφαση των νέων για την παρα-

μονή τους ή όχι στο πατρικό σπίτι είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο τους 

κοινωνιολόγους, αλλά και όσους θέλουν να ασκήσουν οικονομική πολιτική. Οι αποφάσεις των 

νέων σύμφωνα με τις παραπάνω εμπειρικές μελέτες σχετίζονται κατά βάσει με την αγορά ερ-

γασίας, την αγορά ακινήτων, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και γενικότερα με 

τις συνθήκες στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον του ατόμου. Επίσης, έ-

χουν παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις αποφάσεις που παίρνουν τα δύο φύλα. 

Πιο συγκεκριμένα, όσο δυσκολεύουν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας τόσο μειώνεται η πι-

θανότητα οι νέοι να μετακομίσουν από το πατρικό τους σπίτι. Η McElroy (1985) συμπεραίνει 

πως η οικογένεια είναι αυτή που εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο χρησιμότητας στους νέους που 

έρχονται αντιμέτωποι με δυσμενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας. Επίσης, σύμφωνα με τους 

Card και Lemieux (2000) σε περιοχές όπου η ζήτηση για εργασία είναι μεγάλη, επομένως και 

οι μισθοί υψηλότεροι, οι νέοι προτιμούν να εργάζονται και να ζουν ανεξάρτητοι από το να 

σπουδάζουν. Αντιθέτως, σε περιοχές με δυσμενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας και περιό-

δους αστάθειας, οι νέοι προτιμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και εξακολουθούν να μέ-

νουν με τους γονείς τους έτσι ώστε να επωφελούνται από τις γονικές παροχές.  

Σχετικά με τα εισοδήματα έχει διαπιστωθεί πως οι υποθέσεις που έχουν γίνει και αναφέρω στην 

ενότητα με τις θεωρητικές προσεγγίσεις επιβεβαιώνονται και εμπειρικά. Γενικά, οι μεταβιβα-

στικές πληρωμές μεταξύ των γενεών είναι εξίσου σημαντικές με τις κοινωνικές παροχές που 

προσφέρει η πολιτεία σχετικά με την οικονομική υποστήριξη των νέων (Rosenzweig και 

Wolpin 1993). Πιο αναλυτικά, οι Manacorda και Moretti (2006) κατέληξαν πως η μεταρρύθ-

μιση στο καθεστώς συνταξιοδότησης των γονέων το 1992 επηρέασε σημαντικά την απόφαση 

των παιδιών τους να παραμείνουν στο σπίτι μετά την ενηλικίωση. Η αύξηση του ορίου συντα-

ξιοδότησης και των απαιτούμενων χρόνων εργασίας οδήγησε σε μεγαλύτερο εισόδημα για τους 

γονείς και υψηλότερες εισφορές που έδιναν στα παιδιά τους προκειμένου να μην τα αποχωρι-

στούν από το πατρικό σπίτι. Από την άλλη πλευρά, στη μελέτη των Becker και άλλων (2005) 

φαίνεται πως η οικονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα του εισοδήματος των γονέων συμ-

βάλλει στην κινητοποίηση και χειραφέτηση των νέων. Ακόμη, η τρέχουσα αύξηση του εισο-

δήματος των νέων αυξάνει άμεσα την πιθανότητα αποχώρησης από την πατρική στέγη σύμ-

φωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα του Ermisch (1999).  
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Επιπροσθέτως, οι γονείς φαίνεται να επιδοτούν την απόφαση των παιδιών τους να επενδύσουν 

σε ανθρώπινο δυναμικό. Θεωρούν πως βοηθώντας τα παιδιά τους να σπουδάσουν ή ενισχύο-

ντας τους οικονομικά όταν δεν έχουν εργασία, τα παιδιά συλλέγουν εφόδια και δεν θα χρειά-

ζονται οικονομική ενίσχυση στο μέλλον (Βλ. Rosenzweig και Wolpin 1993, Martínez-Granado 

και Ruiz-Castillo 2002). Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σχετικά με τις 

αποφάσεις για εκπαίδευση καθώς, σύμφωνα με τη μελέτη των Giannelli και Monfardini (2003), 

οι νέες γυναίκες είναι λιγότερο πρόθυμες να υποκαταστήσουν την εργασία με την εκπαίδευση, 

ακόμα και αν είναι πιθανόν να τους δώσει μεγαλύτερες απολαβές στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει, 

γιατί πιστεύουν πως οι επιπλέον απολαβές που θα έχουν από την αύξηση των ολοκληρωμένων 

ετών εκπαίδευσης, δεν θα ανταποκρίνονται στο κόστος ευκαιρίας που προκύπτει σε περίπτωση 

που αργήσουν να βγουν στην αγορά εργασίας εξαιτίας των φυλετικών διακρίσεων που επικρα-

τούν. 

Σχετικά με το κόστος των κατοικιών τα αποτελέσματα είναι περισσότερο διφορούμενα, καθώς 

υπάρχει περίπτωση κάποιος νέος να μετακομίσει από το πατρικό σπίτι για να μείνει σε ιδιό-

κτητο σπίτι μόνος ή με το σύντροφό του, είτε να αγοράσει κάποιο σπίτι, είτε να νοικιάσει κά-

ποιο σπίτι ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση. Η έρευνα των Ermisch και Di Salvo 

(1997) συμπεραίνει πως υψηλότερες τιμές στις κατοικίες μάλλον εμποδίζουν τις νέες γυναίκες 

να μετακομίσουν από την πατρική στέγη και δυσκολεύουν τη συγκατοίκηση των συντρόφων 

καθυστερώντας έναν επικείμενο γάμο για παράδειγμα. Ωστόσο, η νεότερη μελέτη των Rogers 

και Winkler (2014) συμπεραίνει πως αρνητικό πρόσημο στην ανεξαρτητοποίηση των νέων έχει 

μόνο ο συντελεστής της μεταβολής των ενοικίων, αλλά το μέγεθος του δεν είναι πολύ μεγάλο. 

Τέλος, όσο αφορά τις διαταραχές των οικονομικών κύκλων, είναι βέβαιο πως επηρεάζουν τις 

αποφάσεις των νέων σχετικά με την ανεξαρτησία τους, γιατί αποτελούν, ειδικά για τους άνδρες, 

κυρίαρχο παράγοντα για τις σημαντικές αποφάσεις της ζωής του, όπως η δημιουργία οικογέ-

νειας, η επένδυση σε σπουδές και η επαγγελματική αποκατάσταση. Στην έρευνα του Matsu-

daira (2015) μπορεί κανείς να δει πως η αύξηση των αποδοχών μειώνει την πιθανότητα των 

νέων να συγκατοικούν με τους γονείς τους και την πιθανότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 

Παρόλα αυτά, η επίδραση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας θα μπορούσε να επηρεάζει 

άμεσα τις αποφάσεις των νέων και όχι μόνο έμμεσα μέσω του εισοδήματος και των συνθηκών 

στην αγορά εργασίας. Οι Lee και Painter (2013), οι οποίοι εξέτασαν εκτός από την επίδραση 

του ποσοστού ανεργίας και των μισθών, την επίδραση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης 

και την επίδραση της ύφεσης, δείχνουν πως οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά 

την απόφαση των νέων για το αν θα μετακομίσουν από το πατρικό σπίτι. Σε κάποιες από τις 

εκτιμήσεις τους παρατηρούν στατιστικά σημαντική άμεση επίδραση από τον ρυθμό ανάπτυξης 
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του πραγματικού ΑΕΠ, η οποία, παρόλα αυτά, θα μπορούσε να οφείλεται στην υψηλή συσχέ-

τιση των μεταβλητών που χρησιμοποιούν ως μεταβλητές ελέγχου για τις οικονομικές συνθή-

κες. 
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Τα μικροοικονομικά δεδομένα, πάνω στα οποία στηρίζεται το εμπειρικό μου μοντέλο, προέρ-

χονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελ. Στατ. που διεξάγεται κάθε τρίμηνο του 

έτους σε ένα τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων από τα τέλη της δεκαετίας του 80 έως 

σήμερα. Τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα καλούνται να απαντήσουν σε ένα σύ-

νολο ερωτήσεων που αφορούν την οικογενειακή τους κατάσταση, το μορφωτικό τους επίπεδο, 

την κατάσταση απασχόλησης στην οποία βρίσκονται και κάποια προσωπικά χαρακτηριστικά 

όπως ηλικία, φύλο, υπηκοότητα, καταγωγή και τόπο διαμονής. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευ-

τικό για κάθε γεωγραφική περιφέρεια της χώρας, επομένως επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο τρί-

μηνο του έτους μπορώ να δω πως μεταβάλλονται οι αποφάσεις των ατόμων στο χρόνο και στις 

13 γεωγραφικές περιφέρειες. Τα δεδομένα που χρησιμοποιώ είναι ισοσκελισμένα (balanced), 

εφόσον διαθέτω παρατηρήσεις για όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες από το 1993 έως το 2015 

και αφορούν το β’ τρίμηνο κάθε έτους. 

Τα μακροοικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιώ στο μοντέλο μου αντλήθηκαν από την Ελ. 

Στατ. και τη Eurostat, ώστε να μπορούν να δώσουν με ακρίβεια τη διακύμανση των οικονομι-

κών κύκλων και την υπέρογκη ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία σε πραγματικά μεγέθη. 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των περιφερειακών εθνικών λογαριασμών της Ελ. Στατ. διαιρε-

μένα με το μέσο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για κάθε έτος, με έτος βάσης το 2009, κατασκεύ-

ασα το πραγματικό ΑΕΠ και πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά γεωγραφική περιφέρεια της 

Ελλάδας, όπως επίσης και τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Α-

κόμα από τα μικροοικονομικά δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και πιο συγκεκρι-

μένα τη μεταβλητή «κατάσταση απασχόλησης» υπολόγισα το ποσοστό απασχόλησης των νέων 

18-35 ανά φύλο, ηλικία και γεωγραφική περιφέρεια της χώρας για τα έτη από το 1993 έως 

2015.  

Επιπροσθέτως, στις αναλύσεις μου υπάρχουν μεταβλητές που μου δίνουν πληροφόρηση για το 

κόστος ζωής σε κάθε περιφέρεια και τη καθαρή μετανάστευση. Στην ενότητα «Υπολογισμός 

Μεταβλητής Κόστους Ζωής» του παραρτήματος, περιγράφω αναλυτικά τον τρόπο με τον ο-

ποίο δημιούργησα τις μεταβλητές για το κόστος ζωής ανά γεωγραφική περιφέρεια, δεδομένου 
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ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα. Όσον αφορά τη καθαρή με-

τανάστευση ανά κάτοικο, είναι μια μεταβλητή που ορίζεται ως τους μετανάστες που εισέρχο-

νται στη χώρα που μελετάμε από άλλες χώρες μείον τους μετανάστες που εξέρχονται από τη 

χώρα την οποία μελετούμε σε κάποια άλλη χώρα. Επομένως, αν η καθαρή μετανάστευση είναι 

αρνητικός αριθμός ο αριθμός των ανθρώπων που εξέρχονται από τη χώρα υπερβαίνει τον α-

ριθμό των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα. Θεωρώ σημαντικό να χρησιμοποιήσω ως 

μεταβλητή ελέγχου τη μετανάστευση, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι των νέων επιλέγει τη μετα-

νάστευση ως διέξοδο από τον φαύλο κύκλο της ελληνικής κρίσης. Όμως τα περιφερειακά δε-

δομένα που παρέχει η Eurostat δεν υπάρχουν ανά ηλικιακή ομάδα, συνεπώς δεν μπορώ να 

γνωρίζω ποιο είναι το ακριβές ποσοστό των νέων που μεταναστεύει στο εξωτερικό.
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Η εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματός μου είναι η συγκατοίκηση των νέων με τους γονείς 

τους ή τους γονείς του συντρόφου τους. Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται το ποσοστό των νέων, 

ηλικίας 18-35, που ζουν με τους γονείς τους, ανά έτος και ηλικία. Το ποσοστό συγκατοίκησης 

των νέων με τους γονείς τους μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των νέων, όπως φαίνεται από 

την αρνητική κλίση όλων των επιμέρους γραφημάτων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εστιάσω 

στα χρόνια της ελληνικής κρίσης, δηλαδή από το 2009 και μετά. Όπως διαπιστώνεται διαγραμ-

ματικά η γραμμική σχέση που είναι πιο απότομη για τις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες, 

ειδικά μετά τα 22 έτη, φαίνεται να γίνεται μη γραμμική τα χρόνια της ελληνικής κρίσης που 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ύπαρξης διαταραχών στα νοικοκυριά τα χρόνια αυτά.  

Το Γράφημα 2 δείχνει πως το ποσοστό συγκατοίκησης των νέων με τους γονείς τους αυξάνεται 

μέχρι το 2000, ενώ αρχίζει να μειώνεται από το έτος εκείνο και μετά μέχρι το ξέσπασμα της 

κρίσης, όταν έχει και πάλι μια ανοδική πορεία. Όσον αφορά τη διακύμανση ανάμεσα στις γε-

ωγραφικές περιφέρειες, σε ορεινές και αγροτικές περιοχές που ο θεσμός της οικογένειας είναι 

Γράφημα 1 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
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ισχυρότερος και οι κοινωνίες είναι πιο συντηρητικές το ποσοστό συγκατοίκησης είναι υψηλό-

τερο. Πιο συγκεκριμένα, για το 2015 στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Πε-

λοποννήσου το ποσοστό συγκατοίκησης με τους γονείς τους για τους νέους άνδρες ξεπέρασε 

το 70%, ενώ για τις γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά 55%, 54% και 60%. Σχετικά με τις δια-

φορές ανάμεσα στα φύλα είναι εμφανές πως οι γυναίκες συγκατοικούν με τους γονείς τους σε 

μικρότερο ποσοστό σε σύγκριση με τους άνδρες γεγονός που φανερώνει τη σχετική έλλειψη 

αυτονομίας των ανδρών. Επίσης, αν παρατηρήσει κανείς το Γράφημα 1 του παραρτήματος, 

που παρουσιάζει το ποσοστό των νέων 18-35 που είναι παντρεμένοι, θα καταλάβει ότι η δια-

φορά στα ποσοστά συγκατοίκησης των δύο φύλων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι γυναί-

κες παντρεύονται σε μικρότερη ηλικία από τους άνδρες. 

Έπειτα στο Γράφημα 3 φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη στο ποσοστό απασχόλησης των νέων, 

ηλικίας 18-35, για το β’ τρίμηνο του έτους από το 1993 έως το 2015 ανά φύλο και ηλικία, 

σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τους Έρευνας Εργατικού Δυναμικού τους Ελ. Στατ.. Εύκολα 

μπορεί κανείς να διακρίνει το γεγονός ότι οι γυναίκες σημειώνουν σε κάθε ηλικία και έτος 

χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε σύγκριση με τους άνδρες γεγονός συνηθισμένο για τα 

Γράφημα 2 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
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ελληνικά δεδομένα όπου ακόμα επικρατούν συντηρητικά πρότυπα. Αν εξαιρέσει κανείς τις 

ηλικίες 18-22, για τις οποίες οι σπουδές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό απασχόλη-

σης, δεν παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις στο ποσοστό απασχόλησης ανά ηλικία στο 

χρόνο, με μόνη εξαίρεση τη ραγδαία μείωσή του εξαιτίας τους μεγάλης οικονομικής ύφεσης 

από το 2009 και έπειτα. Γενικότερα, τα δεδομένα τους Έρευνας Εργατικού Δυναμικού τους 

Ελ. Στατ. συμφωνούν με τα εμπειρικά αποτελέσματα των οικονομολόγων που επισημαίνουν 

πως η νέα γενιά είναι η πρώτη που βιώνει την απώλεια τους απασχόλησης σε μία κρίση, εφόσον 

το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε με πιο αργό ρυθμό στις ηλικίες άνω των 30.  

Στα ακόλουθα γραφήματα παρουσιάζω τη βασική σχέση που εξετάζει η έρευνά μου και ειδι-

κότερα η ανάλυση panel, δηλαδή τη μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στο ποσοστό απασχόλησης 

και το ποσοστό συγκατοίκησης με τους γονείς για τους νέους 18-35 από το 1993 έως το 2015. 

Γράφημα 3 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
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Το Γράφημα 4 δείχνει τη σχέση των δύο μεταβλητών για το δείγμα των ανδρών, ενώ το Γρά-

φημα 5 την αντίστοιχη σχέση για το δείγμα των γυναικών.  

Γράφημα 5 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
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Οι δύο μεταβλητές φαίνεται να κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις στο δείγμα των ανδρών 

και η αρνητική σχέση γίνεται πιο αισθητή τα χρόνια τους κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί πως τα 

ποσοστά απασχόλησης είναι εκφρασμένα στο σύνολο του πληθυσμού των νέων και όχι ως 

ποσοστό του εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να είναι γραφικά συγκρίσιμα με τα ποσοστά συ-

γκατοίκησης. Στο δείγμα των γυναικών βλέπουμε πως μέχρι την εμφάνιση της κρίσης το πο-

σοστό απασχόλησης των γυναικών 18-35 είχε μια αυξητική τάση, καθώς με την πάροδο των 

χρόνων ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται τείνει να εξισωθεί με αυτόν τον ανδρών. Για 

το λόγο αυτό, η αρνητική σχέση ανάμεσα στο ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό συμβίω-

σης των νέων με τους γονείς δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή στα έτη πριν το 2009. Για μια ειδι-

κότερη αναπαράσταση της σχέσης που εξετάζω ανά γεωγραφική περιφέρεια μπορείτε να δείτε 

τα Γραφήματα 2 και 3 του Παραρτήματος για τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα.  

Στα επόμενα δύο γραφήματα, που αναπαριστούν μακροοικονομικές μεταβλητές, φαίνεται πως 

το 2008 η ελληνική οικονομία πέτυχε το μεγαλύτερο σε πραγματικές αξίες ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν ανά κάτοικο και από κει και πέρα το ΑΕΠ άρχισε να μειώνεται. Επιπλέον, στο Γράφημα 

Γράφημα 4 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
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6 είναι ευδιάκριτες οι οικονομικές ανισότητες ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας. Η Ατ-

τική είναι η περιφέρεια με το μεγαλύτερο ονομαστικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ που το 2008 άγγιξε 

τις 28.824 ευρώ ανά κάτοικο, ενώ η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Ήπειρος και η Θεσ-

σαλία αποτελούν τις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας. Επίσης, είναι φανερό πως η νησιωτική 

Ελλάδα που στηρίζεται στον τουρισμό συνεισφέρει κατά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ 

της χώρας σε σύγκριση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσω πως 

τα στοιχεία του ονομαστικού ΑΕΠ από το 1995 έως το 1999 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά μετά 

το 2000 σύμφωνα με την Ελ. Στατ., για το λόγο αυτό παραλείπω τις αντίστοιχες τιμές από τα 

γραφήματά μου. Τα στοιχεία που έλαβα από την Ελ. Στατ. ήταν σε δις δραχμές και τα στοιχεία 

που χρησιμοποιώ στην ανάλυση μου προέκυψαν μετά την μετατροπή των αξιών που ήταν σε 

ευρώ με βάση την ισοτιμία που ορίστηκε το 2000 (1€=340,75δρχ).  

Γράφημα 6 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
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Όσον αφορά τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας δεν φαίνεται να παρουσιάζει 

έντονες διακυμάνσεις στην πάροδο των χρόνων πριν την κρίση. Σε ορισμένες γεωγραφικές 

περιφέρειες, όπως αυτή της Στερεάς Ελλάδας, παρατηρείται μια περίοδος «στασιμότητας» πριν 

την εμφάνιση της κρίσης, ωστόσο η καθοδική πορεία του ΑΕΠ είναι εμφανής σε όλες τις πε-

ριφέρειες μετά το 2008. Στο Γράφημα 7 εμφανίζεται ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας που 

είναι αρνητικός από το 2008 και μετά, δηλαδή επί 7 συνεχόμενα έτη, γεγονός που δηλώνει την 

μεγάλη διάρκεια της ελληνικής κρίσης.  

Γράφημα 7 
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Τέλος, στο Γράφημα 8, η καθαρή μετανάστευση ανά κάτοικο είναι αρνητική τα τελευταία χρό-

νια με το απόλυτο μέγεθός της να αυξάνει εκθετικά, ειδικά στη γεωγραφική περιφέρεια της 

Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Επομένως, παρατηρείται τάση των Ελλήνων να φεύ-

γουν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης είτε για εξεύρεση καλύτερης ποιότητας ζωής, είτε 

για σπουδές, όσον αφορά τους νέους. Η απότομη μεταβολή στην καθαρή μετανάστευση το 

2000-2001 πιθανόν οφείλεται στον Νόμο 2910/2001 με τίτλο «Είσοδος και παραμονή αλλοδα-

πών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατά-

ξεις.». Ο συγκεκριμένος Νόμος φαίνεται να έκανε τη χώρα μας πιο φιλική προς τους μετανά-

στες. Αυτό συνέβη, καθώς μειώθηκε από 15 σε 2 έτη ο απαιτούμενος χρόνος διαμονής του 

μετανάστη για το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, οι ανήλικοι μετανάστες απέκτησαν 

δικαίωμα στην υποχρεωτική εκπαίδευση και κατοχυρώθηκε η πρόσβαση των μεταναστών στο 

σύστημα δικαιοσύνης και κοινωνικής προστασίας. 

   

Γράφημα 8 

Πηγή: Eurostat 
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Η πρώτη ανάλυση πρόκειται για μία μακροχρόνια ανάλυση panel για τις 13 γεωγραφικές περι-

φέρειες της Ελλάδας και 23 έτη, δηλαδή ο μέγιστος αριθμός παρατηρήσεων που διαθέτω είναι 

299 και αφορά τις μεταβλητές που έχουν δημιουργηθεί από τα δεδομένα της Έρευνας Εργατι-

κού Δυναμικού της Ελ. Στατ. από το 1993 έως 2015. Χρησιμοποιώντας τα μικροοικονομικά 

δεδομένα της Έρευνας δημιούργησα αντιπροσωπευτικούς σταθμισμένους μέσους ως προς τον 

πληθυσμό για όλες τις μεταβλητές και προσπάθησα να ελέγξω τη μακροχρόνια σχέση του πο-

σοστού απασχόλησης και του ποσοστού συγκατοίκησης με τους γονείς. Επειδή θέλω να παρα-

τηρήσω τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, τρέχω διαφορετικές παλινδρομήσεις για άνδρες 

και γυναίκες, 18-35 ετών, ανά περιφέρεια και έτος. 

Η εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου μου είναι το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-35 που ζουν 

με τους γονείς τους ανά γεωγραφική περιφέρεια και φύλο. Η συγκεκριμένη μεταβλητή δη-

μιουργήθηκε με βάσει τις απαντήσεις των ατόμων για τις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη 

του νοικοκυριού. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού περιέ-

χουν ένα αριθμό κλειδί για κάθε μέλος του νοικοκυριού και μία μεταβλητή που απαντά στο 

ερώτημα αν το άτομο είναι ο υπεύθυνος του νοικοκυριού ή σε περίπτωση που δεν είναι ποια 

είναι η σχέση του με τον υπεύθυνο. Με βάση την απάντηση κάθε μέλους, ο ερευνητής μπορεί 

να γνωρίζει ποιος είναι ο υπεύθυνος κάθε νοικοκυριού, ποιος είναι ο/η σύζυγος του, ποιος είναι 

ο πατέρας και η μητέρα του, ποια είναι τα παιδιά και ποιοι είναι άλλοι συγγενείς ή συγκάτοικοι. 

Χρησιμοποίησα τη μεταβλητή αυτή για να βρω τους γονείς και τα παιδιά που βρίσκονται σε 

κάθε νοικοκυριό. Τα νοικοκυριά που θεωρώ ότι οι νέοι συμβιώνουν με τους γονείς τους είναι 

νοικοκυριά όπου παρατηρώ κάποιον ενήλικο ηλικίας 18-35 και τουλάχιστον έναν από τους δύο 

γονείς του ή έναν από τους δύο γονείς του συντρόφου του στην ίδια στέγη. Στην ανάλυση panel 

δεν χρησιμοποιώ τη μεταβλητή αυτή ως δυαδική, αλλά ως ποσοστό του πληθυσμού των νέων 

του δείγματος (έχω αποκλείσει από την μεταβλητή μου τους νέους που ζουν με άλλους συγγε-

νείς, επομένως η κατηγορία αναφοράς μου είναι οι νέοι που ζουν μόνοι ή με κάποιο σύ-

ντροφο/φίλο). 

Επίσης, σύμφωνα με τη μεταβλητή «κατάσταση απασχόλησης» της Έρευνας Εργατικού Δυνα-

μικού της Ελ. Στατ. δημιούργησα το ποσοστό απασχόλησης των νέων ανά γεωγραφική περι-

φέρεια και φύλο ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού, δηλαδή του συνόλου των απασχολού-

μενων και των ανέργων. Το ποσοστό αυτό αποτελεί τη βασική ερμηνευτική μεταβλητή για την 
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πρώτη ανάλυση, όμως ελέγχω και για άλλα χαρακτηριστικά των νέων ανά γεωγραφική περι-

φέρεια. Κάποιες από αυτές τις μεταβλητές είναι το ποσοστό των νέων που είναι παντρεμένοι ή 

συζούν με το σύντροφό τους, το ποσοστό των νέων που έχουν παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα 

κατάρτισης ή εκπαίδευσης τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, το ποσοστό των νέων που έχουν 

ανήλικα παιδιά και το ποσοστό των νέων που ζουν στην επαρχία.  

Ακόμα, εκμεταλλεύομαι τις παρατηρήσεις των ατόμων ηλικίας 40-60 ετών για να δημιουρ-

γήσω αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά των ατόμων αυτής της γενιάς ανά γεωγραφική περι-

φέρεια και έτος. Τα ποσοστά που προκύπτουν τα ερμηνεύω ως χαρακτηριστικά των γονέων 

των νέων 18-35 που εξετάζω, δεδομένου ότι δεν μπορώ να παρατηρήσω τους γονείς των ατό-

μων που ζουν μόνοι τους και εφόσον έχω παρατηρήσει πως το χάσμα γενεών είναι 20-25 έτη 

και οι μεταβολές ανάμεσα στις γεωγραφικές περιφέρειες και στο χρόνο είναι αμελητέες. Από 

το δείγμα της γενιάς των γονέων, οι κύριες μεταβλητές που με ενδιαφέρουν είναι το ποσοστό 

των γονέων που δουλεύουν στον δημόσιο τομέα, το ποσοστό των γονέων που λαμβάνουν σύ-

νταξη ή έχουν εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία ανά γεωγραφική περιφέρεια. 

Στην συγκεκριμένη ανάλυση εκτιμώ διαφορετικά σετ εξισώσεων για κάθε φύλο ξεκινώντας 

από μία βασική συνοπτική εξίσωση και στη συνέχεια προσθέτοντας μεταβλητές ελέγχου κα-

ταλήγοντας σε μια μακροσκελή εξίσωση που περιέχει χαρακτηριστικά τόσο των νέων, όσο και 

των γονέων τους και μακροοικονομικές μεταβλητές. Οι μακροοικονομικές μου μεταβλητές πε-

ριλαμβάνουν το ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ, την καθαρή μετανάστευση και τους 

δείκτες κόστους ενοικίων ανά γεωγραφική περιφέρεια. Για την εκτίμηση των παλινδρομήσεων 

χρησιμοποιώ τον εκτιμητή within fixed effects estimator (βλ. Greene Κεφάλαιο 11) και η βα-

σική εξίσωση που εκτιμώ για τα δύο φύλα είναι η ακόλουθη:  

Coresidence ratert = α + β*Employment ratert + γ*Xrt+ μr+ μt + ert, 

όπου r=1, 2, …13, ο δείκτης των 13 γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας,  

t=1993, 1994, …2015, ο δείκτης για τα έτη από το 1993-2015, 

Χrt μήτρα μεταβλητών που χρησιμοποιώ ως μεταβλητές ελέγχου και περιλαμβάνει χαρακτη-

ριστικά των νέων 18-35, χαρακτηριστικά των γονέων τους ηλικίας 40-60 και μακροοικονομι-

κές μεταβλητές, 

μr και μt τα fixed effects για τις γεωγραφικές περιφέρειες και τα έτη αντίστοιχα 

και urt το σφάλμα της παλινδρόμησης. 

Με τη χρήση αυτού του μοντέλου επιτυγχάνω να αφαιρέσω τον παράγοντα διαφοροποίησης 

κάθε γεωγραφικής περιφέρειας που είναι σταθερός στο χρόνο, όπως και τον παράγοντα που 

αλλάζει χρονικά, αλλά είναι αμετάβλητος ανάμεσα στις γεωγραφικές περιφέρειες, έτσι ώστε 
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να μπορέσω να δω πως μεταβάλλεται η σχέση των μεταβλητών σε κάθε γεωγραφική περιφέ-

ρεια και χρονική περίοδο ταυτόχρονα. Επιπλέον, έχοντας παρατηρήσει πως οι διαφορές ανά-

μεσα στα δύο φύλα και τις επιλογές τους είναι αρκετά μεγάλες αποφάσισα να τρέξω ξεχωριστές 

παλινδρομήσεις για κάθε φύλο, έτσι ώστε να μπορέσω να συγκρίνω τα αποτελέσματά ανδρών 

και γυναικών.  

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, ο παράγοντας που ευθύνεται για την ετερογένεια ανάμεσα 

στις περιφέρειες της Ελλάδας είναι πιο πιθανό να είναι σταθερός στην πάροδο των χρόνων και 

όχι να ακολουθεί μια τυχαία κατανομή, γεγονός που γίνεται αντιληπτό και διαγραμματικά. Τον 

συγκεκριμένο ισχυρισμό επαληθεύει και ο έλεγχος ειδίκευσης υποδείγματος του Hausman που 

στο πρόγραμμα Stata13, που χρησιμοποιώ για τις εκτιμήσεις μου, ελέγχει αν υπάρχει συστη-

ματική διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων των fixed effects και random effects. Σε περίπτωση 

που απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση πως οι δύο εκτιμητές δεν διαφέρουν, πρέπει να αμφι-

σβητήσουμε το γεγονός ότι ο random effects εκτιμητής είναι αποτελεσματικός, δηλαδή ότι τα 

σφάλματα δεν συσχετίζονται με τις ερμηνευτικές μεταβλητές. Συνεπώς, η χρήση των random 

effects μπορεί να οδηγήσει σε εκτιμήσεις παραμέτρων μεροληπτικούς και ασυνεπείς. Για τους 

παραπάνω λόγους επέλεξα την χρήση του within fixed effects estimator για την ανάλυση panel 

που μου δίνει τις ίδιες εκτιμήσεις με ένα γραμμικό μοντέλο ελαχίστων τετραγώνων με ψευδο-

μεταβλητές για τις γεωγραφικές περιφέρειες και τα έτη χωρίς, όμως, να στερεί σε βαθμούς 

ελευθερίας. Επίσης, τα τυπικά σφάλματα των εκτιμήσεων είναι robust, δηλαδή διορθώνουν ως 

προς την ετεροσκεδαστικότητα χρησιμοποιώντας τη φόρμουλα του Huber-White sandwich ε-

κτιμητή για την εκτίμηση της μήτρας διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων (βλ. Greene Κεφάλαιο 

11). 

Ένα πλεονέκτημα αυτής της ανάλυσης είναι ότι μπορώ να δω τη μακροχρόνια σχέση του πο-

σοστού απασχόλησης των νέων και του ποσοστού συμβίωσης με τους γονείς τους. Με αυτό 

τον τρόπο μπορώ να διαπιστώσω αν οι οικονομικοί κύκλοι και ειδικότερα η κατάσταση στην 

αγορά εργασίας επηρεάζει το ποσοστό των νέων που συμβιώνουν με τους γονείς τους σε βάθος 

χρόνου ή αν άλλοι πολιτιστικοί κυρίως παράγοντες είναι αυτοί που καθορίζουν τη διάρθρωση 

των οικογενειών. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η ανάλυσή μου είναι panel μπορώ να εκμεταλ-

λευτώ την περισσότερη πληροφόρηση που προέρχεται από τις επιμέρους γεωγραφικές περιφέ-

ρειες της χώρας σε βάθος χρόνου. 

Από την άλλη πλευρά, μειονέκτημα αυτής της ανάλυσης είναι ότι έχω μικρό μέγεθος παρατη-

ρήσεων ειδικά στα μοντέλα που ελέγχω για οικονομικούς κύκλους και καθαρή μετανάστευση 

(2000-2013), έτσι ώστε να έχω τη δυναμικότητα να ελέγξω την ύπαρξη break το 2009 που 

ξεκίνησε η ελληνική κρίση, όπως και τη δυναμική του υποδείγματος, δηλαδή αν και σε ποιο 
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βαθμό το ποσοστό συγκατοίκησης των προηγούμενων περιόδων επηρεάζει το ποσοστό συγκα-

τοίκησης των νέων σήμερα. Αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξα να μην τρέξω δυναμικά υπο-

δείγματα, καθώς τόσο ο αριθμός των διαστρωματικών στοιχείων μου, όσο και των ετών που 

διαθέτω είναι περιορισμένος για να μπορέσω να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα. Επιπλέον, δε-

δομένου ότι οι μεταβλητές της ανάλυσης είναι σε ποσοστά ανά γεωγραφική περιφέρεια μας 

δίνουν μόνο μια γενική εικόνα του πληθυσμού και δεν λαμβάνουν υπόψιν τους προσωπικά 

χαρακτηριστικά κάθε νέου που επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις του.  

Στη δεύτερη ανάλυσή επιθυμώ να δω πως μεταβάλλονται οι αποφάσεις κάθε νέου ατόμου ξε-

χωριστά. Σε περίπτωση που μπορούσα να παρατηρήσω τα ίδια άτομα και τους γονείς τους για 

επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα, δηλαδή είχα δεδομένα επικαλυπτόμενων γενεών, θα 

είχα τη δυνατότητα να έχω μια panel δυναμική ανάλυση ανά άτομο και έτος. Επειδή όμως, 

όπως έχω αναφέρει, το αντιπροσωπευτικό δείγμα των ατόμων της Έρευνας Εργατικού Δυνα-

μικού αλλάζει κάθε χρόνο, τα δεδομένα μου σε αυτή την ανάλυση είναι pooled cross-section. 

Σε αντίθεση με την panel ανάλυση, ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι μεγάλος και δεν με 

περιορίζει να ελέγξω το αν η κρίση μεταβάλλει τον συντελεστή συσχέτισης της βασικής σχέσης 

που εξετάζω, γι’ αυτό σπάω το δείγμα μου σε δύο επιμέρους ίσα χρονικά τμήματα. Το δείγμα 

από το 2004 έως το 2008 το ονομάζω δείγμα προ-κρίσης και το δείγμα από το 2009 έως το 

2015 αποτελεί το δείγμα της κρίσης.  

Σε αυτή την ανάλυση η πλειοψηφία των μεταβλητών μου είναι δυαδικές μεταβλητές, δηλαδή 

είναι μεταβλητές που έχουν δημιουργηθεί με βάση τις Ναι/Όχι απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

Η εκτίμηση γραμμικών μοντέλων ελαχίστων τετραγώνων δεν ενδείκνυται, όταν η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι δυαδική. Για το λόγο αυτό, στη δεύτερη ανάλυση επιλέγω να εκτιμήσω probit 

μοντέλα, ουσιαστικά δυαδικά μοντέλα πιθανοτήτων που εκτιμώνται με τη μέθοδο μέγιστης 

πιθανοφάνειας και χρησιμοποιούν μια κανονική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (βλ. 

Greene Κεφάλαιο 17). Πρώτο βήμα είναι να εκτιμήσω το δείγμα για την περίοδο πριν και κατά 

τη διάρκεια της κρίσης για τους νέους 18-35 για να διερευνήσω πως η πιθανότητά του να είναι 

απασχολούμενος επηρεάζει την πιθανότητα ενός νέου να μένει με τους γονείς του, επιτρέπο-

ντας την ύπαρξη διαφορετικού συντελεστή τα χρόνια της κρίσης. Η σχέση που περιμένω να 

βρω είναι αρνητική, εφόσον αν ένας νέος έχει εργασία είναι πιο πιθανό να μπορεί να συντηρή-

σει δικό του νοικοκυριό, επομένως να επιλέξει να φύγει από το πατρικό σπίτι και να ζήσει 

μόνος ή με το σύντροφό του.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ελέγξω αν κατά τη διάρκεια της κρίσης η επίδραση της απα-

σχόλησης στην συγκατοίκηση είναι μεγαλύτερη, είναι η δημιουργία της μεταβλητής Crisis που 

παίρνει την τιμή 1 για κάθε έτος της κρίσης, δηλαδή από το 2009 και μετά και 0 για τα έτη πριν 
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την κρίση. Πολλαπλασιάζοντας τη μεταβλητή αυτή με τη μεταβλητή της απασχόλησης μπορώ 

να δω αν η κρίση αυξάνει ή μειώνει την πιθανότητα του νέου να ζει με τους γονείς του. Σύμ-

φωνα με την υπόθεση που έχω κάνει, δηλαδή ότι η σχέση των δύο μεταβλητών γίνεται πιο 

ισχυρή κατά τη διάρκεια της κρίσης, αναμένω ο συντελεστής αυτός να είναι στατιστικά σημα-

ντικός και να έχει το ίδιο πρόσημο με τον συντελεστή της μεταβλητής της κατάστασης απα-

σχόλησης. Η βασική εξίσωση που εκτιμώ ξεχωριστά για τα δύο φύλα με structural break το 

2009 είναι η ακόλουθη: 

Pr (Coresidentirt) = α + β1*Pr (Εmployedirt)  

+ β2*Pr (Εmployedirt)*Crisis + γ*Χirt + δ*Yrt + Dr + Dt + uirt, 

όπου i=1,2, …84,511/81,960, ο δείκτης των νέων ηλικίας 18-35 του δείγματος για τους άν-

δρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, 

r=1, 2, …13, ο δείκτης των 13 γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας,  

t=2004, 2005, …2015, ο δείκτης για τα έτη από το 2004-2015, 

Χirt μήτρα μεταβλητών που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των νέων 18-35 

Yrt μήτρα μεταβλητών που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της γενιάς των γονέων 40-60 

ανά γεωγραφική περιφέρεια,  

Dr και Dt ψευδομεταβλητές για τις γεωγραφικές περιφέρειες και τα έτη αντίστοιχα 

και uirt το σφάλμα της παλινδρόμησης. 

Μετά την διαπίστωση ύπαρξης break το 2009, επιλέγω να εστιάσω μόνο στα χρόνια της κρίσης 

και να εμβαθύνω στο πως η οικονομική ανασφάλεια στην αγορά εργασίας μπορεί να επηρεάζει 

την απόφαση των νέων για το αν θα μετακομίσουν ή θα εξακολουθήσουν να ζουν με τους 

γονείς τους. Επειδή η απασχόληση μπορεί να μην εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την οικονο-

μική ασφάλεια, προσθέτω στο βασικό σετ των παλινδρομήσεων πιθανοτήτων επιπλέον ενδο-

γενείς μεταβλητές που αντικατοπτρίζουν την ποιότητα της απασχόλησης και το εισόδημα των 

νέων. Πιο συγκεκριμένα, προσθέτω τη πιθανότητα ένας νέος να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, 

τη πιθανότητα να δουλεύει μόνο προσωρινά, δηλαδή να μην έχει μόνιμη απασχόληση και τη 

πιθανότητα του νέου να δουλεύει σε συνθήκες μερικής απασχόλησης. Επομένως, εκτιμώ τις 

ακόλουθες εξισώσεις ξεχωριστά για τα δύο φύλα και τα σφάλματα των εκτιμήσεών μου είναι 

clustered ως προς τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες (βλ. Greene Κεφάλαιο 18): 

Pr (Coresidentirt) = α + β1*Pr (Employedirt) + β2*Ιirt + γ*Χirt + δ*Yrt + 

Dr + Dt + uirt,  

όπου i=1,2, …33,134/31,794, ο δείκτης των νέων ηλικίας 18-35 του δείγματος για τους άν-

δρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, 
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r=1, 2, …13, ο δείκτης των 13 γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας,  

t=2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ο δείκτης για τα έτη, 

Ιirt μήτρα που περιλαμβάνει τις μεταβλητές που περιγράφουν την οικονομική ανασφάλεια 

στην αγορά εργασίας, 

Χirt μήτρα μεταβλητών που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των νέων 18-35 

Yrt μήτρα μεταβλητών που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της γενιάς των γονέων 40-60 

ανά γεωγραφική περιφέρεια, την μεταβλητή της καθαρής μετανάστευσης και τους δείκτες 

του κόστους ενοικίων, 

Dr και Dt ψευδομεταβλητές για τις γεωγραφικές περιφέρειες και τα έτη αντίστοιχα 

και uirt το σφάλμα της παλινδρόμησης. 

Όσον αφορά το εισόδημα των νέων, δεν διαθέτω ακριβείς τιμές, αλλά μόνο εισοδηματικές κλί-

μακες3. Για το λόγο αυτό, κατασκεύασα μια ψευδομεταβλητή για την περίπτωση που το εισό-

δημα του εργαζομένου είναι μικρότερο ή ίσο από το ελάχιστο εισόδημα σύμφωνα με τη νομο-

θεσία των συμβάσεων εργασίας (Earn ≤ minimum wage), δηλαδή δεν είναι ικανό για να καλύ-

ψει τα έξοδα ενός νοικοκυριού από μόνο του4. Υποθέτω πως όσων τα μηνιαία εισοδήματα είναι 

λιγότερα από 800 ευρώ για τα έτη μέχρι το 2011, όταν ο κατώτατος μισθός ήταν στα 751 ευρώ, 

δεν μπορούν να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες ενός νέου σε περίπτωση που αυτός φύγει 

από το πατρικό του και δεν λαμβάνει γονικές παροχές. Για τα έτη 2012 και 20135, με δεδομένες 

τις εισοδηματικές κλίμακες της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, μεταβάλλω το αντίστοιχο 

ποσό σε λιγότερα από 700 ευρώ, επειδή η ψήφιση του δεύτερου μνημονίου έριξε τον κατώτατο 

μισθό στα 586 ευρώ.  

Επίσης, στα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά τις 

κύριες και δευτερεύουσες πηγές εισοδήματος των ερωτηθέντων. Από το συγκεκριμένο ερώ-

τημα, ο ερευνητής μπορεί να διαπιστώσει από πού προέρχεται το εισόδημα κάθε ατόμου 

(πρώτη, δεύτερη και τρίτη πηγή εισοδήματος), χωρίς όμως να γνωρίζει το ποσό που λαμβάνει 

από κάθε πηγή. Πιο αναλυτικά, υπάρχει πληροφόρηση για το αν υπάρχουν εισοδήματα από 

εργασία, συντάξεις, περιουσιακά στοιχεία, μεταβιβαστικές πληρωμές μεταξύ των μελών του 

νοικοκυριού και μεταβιβαστικές πληρωμές από τρίτους και επιδόματα. Με βάση την παραπάνω 

πληροφόρηση δημιούργησα τις ψευδομεταβλητές που αφορούν την ύπαρξη εισοδήματος από 

                                                      
3 Οι εισοδηματικές κλίμακες της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού είναι από 0-499, 500-699, 700-799, 800-899, 900-

999, 1000-1099, 1100-1299, 1300-1599, 1600-1749 και 1750 και άνω για τα έτη 2009-2011, ενώ για το 2012 και 

2013 είναι 0-499, 500-699, 700-799, 800-899, 900-999, 1000-1099, 1100-1199, 1200-1299, 1300-1499 και 1500 

και άνω.  
4 Στην πραγματικότητα το μέγεθος αυτό του εισοδήματος διαφέρει από μια γεωγραφική περιφέρεια σε άλλη, ωστόσο 

δεν διαθέτω μια μεταβλητή που να περιγράφει το ακριβές κόστος ζωής (ενοίκια, θέρμανση, ηλεκτρισμός, κοινόχρη-

στα) σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια. Οι δείκτες κόστους ενοικίων που χρησιμοποιώ ενδεχομένως απορροφούν ένα 

μέρος αυτής της μεταβλητότητας. 
5 Επειδή ελέγχω για την καθαρή μετανάστευση έχω απώλεια δύο ετών του 2014 και 2015 από την ανάλυσή μου. 
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περιουσιακά στοιχεία και την ύπαρξη εισοδήματος από επιδόματα. Σχετικά με τις μεταβιβα-

στικές πληρωμές των γονέων, δεν υπάρχει αντίστοιχη μεταβλητή στα δεδομένα μου, αλλά το 

μόνο που διαθέτω είναι η ύπαρξη πηγής εισοδήματος από οποιοδήποτε άτομο εντός ή εκτός 

νοικοκυριού. Η μεταβλητή αυτή είναι μια πολύ γενική και μπορεί να περιλαμβάνει από συζύ-

γους μέχρι οποιοδήποτε μη συγγενικό πρόσωπο, επομένως έκρινα σωστό να μην την συμπερι-

λάβω στην ανάλυσή μου. 

Στη συνέχεια συνδυάζω τις παραπάνω ενδογενείς μεταβλητές για να δημιουργήσω μια ενιαία 

μεταβλητή που αντικατοπτρίζει την οικονομική ανασφάλεια των νέων λόγω των κακών συν-

θηκών στην αγορά εργασίας. Η μεταβλητή της ανασφάλειας της εργασίας περιλαμβάνει όλους 

τους νέους που είναι άνεργοι, καθώς και αυτούς που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και λαμ-

βάνουν τον ελάχιστο μισθό, αυτούς που δουλεύουν προσωρινά ή σε θέση μερικής απασχόλη-

σης και τέλος τους νέους που ούτε σπουδάζουν, ούτε αναζητούν εργασία (neet). Θεωρώ πως η 

τελευταία κατηγορία των νέων πρέπει να ενταχθεί στους οικονομικά ανασφαλείς, καθώς σύμ-

φωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ποσοστό αυτό των νέων έχει αυξηθεί ρα-

γδαία κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης (βλ. Kraatz, Susanne 2015). Αυτοί οι νέοι φαίνε-

ται να είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση της χώρας, γι’ αυτό αρνούνται να επενδύσουν 

σε ανθρώπινο δυναμικό ή να αναζητήσουν εργασία, εφόσον το θεωρούν μάταιη προσπάθεια. 

Η ένταξη τους στη μεταβλητή Financially Insecure θα μπορούσε ενδεχομένως να περιγράψει 

τις αρνητικές προσδοκίες των νέων σχετικά με τη πιθανή βελτίωση της κατάστασης στην αγορά 

εργασίας στο μέλλον. 

Επιπλέον, χρησιμοποιώ άλλα χαρακτηριστικά των νέων του δείγματος που διαφέρουν από ά-

τομο σε άτομο σε αντίθεση με την ανάλυση panel που επρόκειτο για σταθμισμένους μέσους 

όρους του πληθυσμού ανά γεωγραφική περιφέρεια. Μερικές από αυτές τις μεταβλητές που 

χρησιμοποιώ είναι η πιθανότητα ο νέος να μην έχει ελληνική ιθαγένεια, να είναι παντρεμένος, 

να σπουδάζει, η ηλικία του, τα έτη ολοκληρωμένων σπουδών του. Για τα χαρακτηριστικά των 

γονέων χρησιμοποιώ τους σταθμισμένους μέσους που δημιούργησα για την ανάλυση panel, 

εφόσον δεν μπορώ να παρατηρήσω τους γονείς των νέων που ζουν μόνοι τους. Επίσης, οι μα-

κροοικονομικές μεταβλητές που χρησιμοποιώ εξακολουθούν να παρατηρούνται σε επίπεδο γε-

ωγραφικής περιφέρειας ανά έτος και έχω απώλεια παρατηρήσεων στις εξισώσεις όπου επιλέγω 

να τις χρησιμοποιήσω. 

Μετά από την εκτίμηση των probit, αποφάσισα να εκτιμήσω ένα Seemingly Unrelated Bivari-

ate Probit σύστημα εξισώσεων για να ελέγξω την περίπτωση ενδογένειας στο υπόδειγμά μου. 

Οι αποφάσεις του νέου για το αν θα εργαστεί και το αν θα συγκατοικήσει με τους γονείς του 

λαμβάνονται συνήθως ταυτόχρονα, επομένως δεν είναι ξεκάθαρο ποια η είναι η κατεύθυνση 

της αιτιότητας των μεταβλητών μου. Το Σχήμα 1 παρουσιάζει γραφικά τις αλληλεξαρτώμενες 
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βασικές μεταβλητές του μοντέλου μου και τις πηγές της ενδογένειας. Ο νέος μπορεί να απο-

φασίζει να συγκατοικήσει με τους γονείς του, επειδή δεν έχει εργασία και κατ’ επέκταση εισό-

δημα ικανό για να συντηρήσει ένα νοικοκυριό (αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης εργασίας). 

Το αποτέλεσμα αυτό είναι το αιτιώδες αποτέλεσμα που προκύπτει εξαιτίας των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης στην οικονομική κατάσταση των νέων ενηλίκων. Στην Εισαγωγή πε-

ριέγραψα αναλυτικά την έκταση των συνεπειών της ελληνικής κρίσης στους νεαρούς άνδρες 

και γυναίκες. Στο Σχήμα 1 το αιτιώδες αποτέλεσμα της οικονομικής κατάστασης των νέων 

πάνω στη συγκατοίκηση με τους γονείς εξαιτίας της ελληνικής κρίσης φαίνεται από την κίνηση 

1.  

Ωστόσο, παρόλο που οι νέοι 18-35 ετών ήταν αυτοί που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις 

συνέπειες της ύφεσης, οι γονείς τους δεν παρέμειναν αλώβητοι από τις οδυνηρές επιπτώσεις 

Parents’  

Preferences 

Culture 

Crisis 

Parents’ 

Finances 

Youth 

Finances 

Coresidence 

Σχήμα 1 
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της. Οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, όπως και το κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων έφερε σε δυσπραγία πολλές οικογένειες με αποτέλεσμα πολλοί νέοι να αναγκάζονται 

να δουλεύουν για να βοηθούν και τους γονείς τους που έχουν ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση, 

δηλαδή όταν η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τα εισοδήματα των γονέων, αυξά-

νεται η συγκατοίκηση των τέκνων με τους γονείς και ταυτόχρονα αυξάνεται και η πιθανότητα 

απασχόλησης των νέων (θετικό πρόσημο). Το αποτέλεσμα αυτό που προκαλείται επίσης εξαι-

τίας της οικονομικής κρίσης, αλλά εμφανίζεται μέσω του καναλιού των οικονομικών των γο-

νέων, δημιουργεί μία αντίστροφη αιτιότητα, δηλαδή μία μορφή ενδογένειας στο σύστημά μου 

(βλ. Σχήμα 1 κινήσεις 2).  

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει περίπτωση ένας νέος να μην εργάζεται, επειδή είναι επιλογή 

του και όχι γιατί αδυνατεί να βρει εργασία, διότι έχει άλλες πηγές εισοδήματος ή οι γονείς του 

μπορούν να τον συντηρούν οικονομικά (αποτέλεσμα της προσφοράς εργασίας). Αν οι γονείς 

είναι ευκατάστατοι, μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά τα παιδιά τους, ώστε να μετακομίσουν 

σε δική τους κατοικία χωρίς να είναι απαραίτητο τα παιδιά να εργάζονται, δηλαδή έχουμε ταυ-

τόχρονη μείωση της πιθανότητας συγκατοίκησης και απασχόλησης (θετικό πρόσημο). Σε πε-

ρίπτωση, όμως, που δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα, αλλά είναι σε θέση να καλύψουν τα κύρια 

έξοδά τους, τα παροτρύνουν να ασχοληθούν με τις σπουδές τους, ώστε να έχουν ένα καλύτερο 

μέλλον αργότερα από το να ψάξουν για εργασία αναλαμβάνοντας τα έξοδά τους με μόνη προ-

ϋπόθεση, τη συγκατοίκηση μαζί τους (αρνητικό πρόσημο). Συνεπώς, το αποτέλεσμα της αντί-

στροφης αιτιότητας υπάρχει και σε περίπτωση που η κρίση δεν έχει επηρεάσει αρνητικά τα 

οικονομικά των γονέων.  

Τέλος, οι προτιμήσεις των γονέων που συνδέονται με την κουλτούρα των κοινωνιών και θεω-

ρούνται εξωγενείς στο μοντέλο μου, μπορούν να επηρεάσουν τόσο την πιθανότητα απασχόλη-

σης, όσο και την πιθανότητα συγκατοίκησης των νέων με τους γονείς τους. Στις συντηρητικές 

κοινωνίες, όπου η κουλτούρα των γονέων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των νέων, 

οι άνδρες παραμένουν στο πατρικό τους ακόμα και αν εργάζονται και έχουν παντρευτεί, εφό-

σον οι διευρυμένες οικογένειες είναι σύνηθες φαινόμενο (θετικό πρόσημο). Ακόμα, όσον α-

φορά τις γυναίκες επικρατεί, μια ξεπερασμένη στις πόλεις αντίληψη, πως οι γυναίκες δεν χρειά-

ζεται να σπουδάσουν και να εργαστούν, αλλά μένουν με τους γονείς τους για να τους φροντί-

ζουν σε περίπτωση που το έχουν ανάγκη μέχρι την ώρα που θα έρθει για να παντρευτούν (αρ-

νητικό πρόσημο). Οι τελευταίες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο σπάνιες, όμως μπορούν να 

συμβούν σε οικογένειες, όπου οι γονείς χρειάζονται βοήθεια για λόγους υγείας. Αντιθέτως, αν 

οι γονείς είναι αλτρουιστές, η ευτυχία των παιδιών τους είναι πιο πάνω από τις δικές τους 

επιθυμίες, κατά συνέπεια οι γονείς παροτρύνουν τα τέκνα τους να ανεξαρτητοποιηθούν στηρί-

ζοντάς τους, όσο μπορούν, οικονομικά (βλ. Σχήμα 1 κινήσεις 3). 
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Η πιθανότητα ο νέος να ζει στην πρωτεύουσα ή συμπρωτεύουσα της χώρας και η πιθανότητα 

του νέου να ζει στην επαρχία διορθώνουν μέρος των καταλοίπων που σχετίζονται με την κουλ-

τούρα των κοινωνιών που ζει ο νέος. Παρόλα αυτά υπάρχει μέρος της επίδρασης της κουλτού-

ρας που δεν «καθαρίζεται» από τις μεταβλητές της περιοχής όπου ζει ο νέος, ούτε από την 

μεταβλητή της μέσης ηλικίας της γενιάς των γονέων στη περιφέρεια που διαμένει. Επομένως, 

το παρακάτω seemingly unrelated bivariate probit σύστημα εξισώσεων αναλαμβάνει να «κα-

θαρίσει» το αιτιώδες αποτέλεσμα από τη αντίστροφη αιτιότητα και τον πολιτισμικό παράγο-

ντα που προκαλούν την ενδογένεια (βλ. Greene Κεφάλαιο 17): 

Structural Form:  

Pr (Coresidentirt) = α1 + β1*Pr (Employedirt) + γ1*Χirt + δ1*Yrt + Dr + 

Dt + virt 

Reduced Form: 

Pr (Employedirt) = α2 + γ2*Χirt + δ2*Yrt + θ1*Ζirt + θ2*Ζrt + Dr + Dt + 

wirt 

όπου i=1,2, …33,134/31,794, ο δείκτης των νέων ηλικίας 18-35 του δείγματος για τους άν-

δρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, 

r=1, 2, …13, ο δείκτης των 13 γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας,  

t=2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, ο δείκτης για τα έτη, 

Χirt μήτρα μεταβλητών που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των νέων 18-35 

Yrt μήτρα μεταβλητών που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της γενιάς των γονέων 40-60 

ανά γεωγραφική περιφέρεια, την μεταβλητή της καθαρής μετανάστευσης και τους δείκτες 

του κόστους ενοικίων,  

Zirt βοηθητική μεταβλητή για την απασχόληση που μεταβάλλεται ανά άτομο και είναι η πιθα-

νότητα του ατόμου να έχει ασφάλιση υγείας,  

Zrt βοηθητική μεταβλητή για την απασχόληση που μεταβάλλεται ανά γεωγραφική περιφέρεια 

και είναι ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης ανά γεωγραφική περιφέρεια, 

Dr και Dt ψευδομεταβλητές για τις γεωγραφικές περιφέρειες και τα έτη αντίστοιχα, 

virt και wirt τα σφάλματα των εξισώσεων. 

Η διαρθρωτική εξίσωση του συστήματος αντανακλά την ενδογενή σχέση που περιέγραψα με 

τη βοήθεια του σχήματος 1 ανάμεσα στην συγκατοίκηση των νέων με τους γονείς τους και 

στην πιθανότητά τους να εργάζονται. Από την άλλη πλευρά, η εξίσωση ανηγμένης μορφής 

πρόκειται για μια εξίσωση που περιλαμβάνει όλες τις εξωγενείς και προκαθορισμένες μετα-

βλητές του συστήματος, αλλά και τις βοηθητικές μεταβλητές της κατάστασης απασχόλησης. 
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Η χρήση των βοηθητικών μεταβλητών συμβάλλει στο να απομονώσω την άμεση αιτιότητα της 

οικονομικής ανασφάλειας των νέων στην πιθανότητα τους να ζουν στο πατρικό σπίτι εξαιτίας 

της οικονομικής ύφεσης και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά εργασίας.  

Οι δύο βοηθητικές μεταβλητές που επέλεξα να χρησιμοποιήσω πληρούν τις προϋποθέσεις των 

έγκυρων βοηθητικών (valid instruments). Αρχικά, και οι δύο δεν έχουν άμεση επίδραση στη 

συμβίωση των νέων με τους γονείς, αλλά μόνο έμμεση μέσω της απασχόλησης. Επιπλέον, η 

μεταβλητή της ασφάλισης υγείας είναι ένα μέτρο που επηρεάζει την προσφορά εργασίας και 

μεταβάλλεται από άτομο σε άτομο, οπότε αποτελεί μια καλή μεταβλητή για να ερμηνεύσει τη 

μεταβλητότητα στις αποφάσεις των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, στο δείγμα των ανδρών που 

εξετάζουμε το 6% περίπου των νέων 18-35 που εργάζονται δεν έχουν ασφάλιση υγείας. Επί-

σης, από τους νεαρούς άνδρες που δήλωσαν ότι έχουν ασφάλιση υγείας μόνο το 66% εργάζε-

ται, ενώ το υπόλοιπο διαθέτει ασφάλιση υγείας, επειδή σπουδάζει ή είναι προστατευόμενο μέ-

λος στο νοικοκυριό. Αντίστοιχα, το 4% των νέων γυναικών που εργάζονται δεν έχουν ασφά-

λιση υγείας, είτε γιατί είναι ανασφάλιστες, είτε γιατί δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες 

ώρες εργασίας για να αποκτήσουν ασφάλιση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία 

(52%) των νεαρών γυναικών που διαθέτουν ασφάλιση υγείας δεν εργάζονται. Επιπρόσθετα, ο 

ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ είναι ένα μέγεθος που επηρεάζει τη ζήτηση απα-

σχόλησης και μεταβάλλεται ανά γεωγραφική περιφέρεια και έτος. Συνεπώς, είναι η πλέον κα-

τάλληλη μεταβλητή για να περιγράψει τους οικονομικούς κύκλους που μέσω της απασχόλησης 

επιδρούν στην διάρθρωση των νοικοκυριών. 

Παρόλο που η κρίση εξακολουθεί να υπάρχει τα έτη της ανάλυσης περιορίζονται μέχρι το 

2013, καθώς η μία από τις βοηθητικές μεταβλητές του υποδείγματος, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 

πραγματικού ΑΕΠ ανά γεωγραφική περιφέρεια είναι στη διάθεσή μου μόνο μέχρι το 2013. 

Εκτιμώντας το παραπάνω σύστημα ελέγχω με τον έλεγχο του Wald την υπόθεση ότι οι δύο 

εξισώσεις είναι ασυσχέτιστες και σε περίπτωση που την απορρίψω, οι δύο μεταβλητές είναι 

ενδογενείς, δηλαδή η εκτίμησή τους ως συστήματος είναι ορθή. Ο συντελεστής που προκύπτει 

από το seemingly unrelated bivariate probit σύστημα έχοντας λάβει ως βοηθητικές μεταβλητές 

της απασχόλησης τον ρυθμό μεγέθυνσης και την ασφάλιση υγείας αποτελεί έναν τρόπο εκτί-

μησης αντίστοιχο με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων, αλλά για δυαδικά μο-

ντέλα. Σε αντίθεση, όμως, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων, στη μέθοδο 

seemingly unrelated bivariate probit η διαρθρωτική και η ανηγμένη εξίσωση εκτιμώνται ως ένα 

seemingly unrelated μοντέλο, δηλαδή επιτρέπεται στα σφάλματα των εξισώσεων να συσχετί-

ζονται μεταξύ τους (εντολή “biprobit” Stata13). Το αν ο συντελεστής β1 είναι στατιστικά ση-

μαντικός και το πρόσημο αυτού είναι σημαντικό, γιατί δείχνει αν σε περιόδους οικονομικών 

κρίσεων η οικογένεια λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας των νέων που αντιμετωπίζουν δυσμενείς 

συνθήκες στην αγορά εργασίας, που αποτελεί το κύριο ερώτημα της μελέτης μου. 
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Σε αυτό το σημείο παρουσιάζω τα αποτελέσματα της ανάλυσης panel μου. Σε κάθε πίνακα 

ξεκινάω παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από την βασική παλινδρόμηση προς την πιο εκτενή 

μορφή. Πιο αναλυτικά, ξεκίνησα από μια συρρικνωμένη μορφή, που περιείχε τις βασικότερες 

μεταβλητές που επηρεάζουν το ποσοστό συγκατοίκησης των νέων με τους γονείς τους, και στη 

συνέχεια, άρχισα να προσθέτω μεταβλητές για προσωπικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των νέων και της γενιάς των γονέων τους, με σκοπό να δω πως μεταβάλλεται η βασική μου 

σχέση. Η τελευταία εξίσωση κάθε πίνακα περιλαμβάνει μεταβλητές που μου μειώνουν τον 

αριθμό των παρατηρήσεων, όμως είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στην ανάλυσή μου, ό-

πως η καθαρή μετανάστευση και οι δείκτες του κόστος ενοικίων.  

Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα που προέρχονται αποκλειστικά από δεδομένα της Έ-

ρευνας Εργατικού Δυναμικού, φαίνεται πως όσο αυξάνεται το ποσοστό απασχόλησης, μειώνε-

ται το ποσοστό συμβίωσης με τους γονείς. Πιο συγκεκριμένα, στους Πίνακες 1 και 2 για το 

δείγμα των ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, φαίνεται πως ο συντελεστής της απασχόλησης 

είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός για όλες τις εξειδικεύσεις του υποδείγματος. Για 

τους άνδρες, ο συντελεστής της τέταρτης εξίσωσης είναι -0.243, ενώ ο αντίστοιχος συντελε-

στής για το δείγμα των γυναικών είναι -0.115 και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντι-

κότητας 1%. Επομένως, σε περίπτωση που αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των νέων γυναι-

κών κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, το ποσοστό των γυναικών που θα συγκατοικούν με τους γονείς 

τους θα μειωθεί κατά 0.115 ποσοστιαίες μονάδες, μείωση μικρότερη από την αντίστοιχη 0.243 

των ανδρών. Ωστόσο, η διαφορά των δύο συντελεστών δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όταν 

έκανα έλεγχο υποθέσεων για τους δύο συντελεστές με την εκτίμηση φαινομενικά ασυσχέτι-

στων εξισώσεων. 

Όσον αφορά, το ποσοστό των νέων που είναι παντρεμένοι στις τέταρτες εξισώσεις του Πίνακα 

1 και 2, βλέπουμε πως η αύξησή του κατά 1 ποσοστιαία μονάδα ελαττώνει το ποσοστό των 

νέων που ζουν στο πατρικό τους κατά 0.746 ποσοστιαίες μονάδες και 0.707 ποσοστιαίες μο-

νάδες για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Ακόμη, η ύπαρξη ανήλικων παιδιών μειώνει το πο-

σοστό των νέων που ζουν με τους γονείς τους, καθώς η συμβίωση γίνεται δυσκολότερη όσο 

αυξάνει ο αριθμός των μελών σε ένα νοικοκυριό. Στον Πίνακα 2, ο συντελεστής της τρίτης 

εξίσωσης, με τιμή -0.188, είναι στατιστικά σημαντικός στο δείγμα των γυναικών για επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Επιπλέον, οι γυναίκες που είναι διαζευγμένες ή χήρες είναι πιο πιθανόν 
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να ζουν μόνες, σε σύγκριση με τις ελεύθερες γυναίκες, όπως παρουσιάζεται στην τέταρτη εξί-

σωση του ίδιου πίνακα (-0.680 στατιστικά σημαντικός συντελεστής στο 10% επίπεδο στατι-

στικής σημαντικότητας). 

Αρνητικό πρόσημο φαίνεται να έχει, επίσης, ο συντελεστής των σπουδών (-0.297 στην βασική 

εξίσωση για τους άνδρες και -0.467 στην εκτεταμένη για τις γυναίκες). Το αποτέλεσμα αυτό 

είναι λογικό για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς ο αριθμός των φοιτητών που σπουδάζουν κοντά 

στο πατρικό τους σπίτι με βάσει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας είναι σχετικά μικρός (βλ. 

Γράφημα 4 παραρτήματος). Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα χρόνια της ολοκληρωμένης εκπαί-

δευσης, οι νέοι παίρνουν ευκολότερα την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθούν, εφόσον η πρό-

σθεση ενός επιπλέον έτους εκπαίδευσης μειώνει το ποσοστό συγκατοίκησης των νέων με τους 

γονείς τους. Ωστόσο, η επίδραση αυτή εμφανίζεται να είναι σχετικά μικρή στις τρίτες εξισώ-

σεις των πινάκων (-0.016 ποσοστιαίες μονάδες και -0.014 ποσοστιαίες μονάδες για άνδρες και 

γυναίκες αντίστοιχα). 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό που προκύπτει ότι επηρεάζει το ποσοστό των νέων που ζουν με τους 

γονείς τους είναι το ποσοστό των νέων, ηλικίας 18-35, που ζουν στην επαρχία ή στις δύο με-

γαλύτερες πόλεις της χώρας. Στον Πίνακα 2 φαίνεται πως όσο αυξάνεται το ποσοστό των νέων 

γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές, το ποσοστό των γυναικών 18-35 που εξακολουθούν 

να ζουν με τους γονείς τους αυξάνεται με τιμή συντελεστή 0.188 στην πιο διευρυμένη εξίσωση. 

Το φαινόμενο αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, εφόσον σε επαρχιακές περιοχές το συντηρη-

τικό πρότυπο ζωής επικρατεί και οι γυναίκες συνηθίζουν να μετακομίζουν από το σπίτι του 

πατέρα τους μόνο σε περίπτωση που πρόκειται να παντρευτούν ή να σπουδάσουν. Από την 

άλλη πλευρά, στις μεγάλες πόλεις, όπου οι γυναίκες είναι πιο χειραφετημένες το ποσοστό των 

νέων που ζουν με τους γονείς τους είναι μικρότερο (βλ. Πίνακα 2, 4η εξίσωση συντελεστής -

0.584 σε επίπεδο σημαντικότητας 5%). Οι αντίστοιχοι συντελεστές για τους άνδρες είναι στα-

τιστικά ασήμαντοι όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές και μικρότεροι σε απόλυτη τιμή από 

αυτούς των γυναικών για τις μητροπόλεις (-0.579 στο 5%).  

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της γενιάς των γονέων, που κατασκεύασα με τον τρόπο που 

περιέγραψα στην ενότητα των μεθόδων, δεν παρατηρούνται αρκετοί στατιστικά σημαντικοί 

συντελεστές. Πρέπει να υπενθυμίσω, όμως, ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιώ δεν προέρχονται 

από τους πραγματικούς γονείς των νέων που εξετάζω, αλλά από παρατηρήσεις του δείγματος 

ηλικιών 40-60. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβλητές αυτές παίρνουν μόνο 299 διαφορετικές τιμές, 

επομένως οι εκτιμήσεις μου δεν μπορούν να είναι απολύτως ακριβείς. Παρόλα αυτά, στους 

Πίνακες 1 και 2 παρατηρείται πως όσο αυξάνεται το ποσοστό των γονέων που λαμβάνουν σύ-

νταξη, δηλαδή έχουν ένα σταθερό μηνιαίο εισόδημα, μειώνεται το ποσοστό των νέων που ζουν 

με τους γονείς τους. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, οι 
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αλτρουιστές γονείς που έχουν μια οικονομική ασφάλεια, μπορούν να συντηρούν μόνοι τους το 

νοικοκυριό τους και ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν το κόστος στέγασης 

των παιδιών τους σε περίπτωση που αποφασίσουν να φύγουν από το σπίτι. Δεύτερον, η ύπαρξη 

σταθερού εισοδήματος στο οικογενειακό περιβάλλον ενδεχομένως αυξάνει τις θετικές προσ-

δοκίες των νέων και μειώνει την οικονομική τους ανασφάλεια, επομένως επιλέγουν να μετα-

κομίσουν από το πατρικό σπίτι. 
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Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Employment rate -0.215** -0.202** -0.252*** -0.243**

(0.095) (0.091) (0.077) (0.097)

Married/Cohabitating -0.706*** -0.634*** -0.677*** -0.746***

(0.113) (0.127) (0.131) (0.185)

Study -0.297** -0.202 -0.159 -0.048

(0.130) (0.137) (0.101) (0.242)

Have at least one dependent child -0.084 -0.118 -0.057 0.053

(0.125) (0.153) (0.144) (0.221)

Divorced/Widowed -0.510 -0.270 -0.436

(0.430) (0.396) (0.550)

Years of education -0.017 -0.016* -0.007

(0.010) (0.008) (0.013)

Metropolitan area -0.726** -0.579** -0.276

(0.248) (0.251) (0.163)

Rural area 0.020 0.004 0.068

(0.068) (0.067) (0.044)

Income from assets 0.173

(0.265)

Benefits/aids -0.249

(0.339)

Disabled 0.999**

(0.381)

Age 0.013 0.004

(0.008) (0.028)

Years of education -0.006 -0.016

(0.008) (0.016)

Married/Cohabitating 0.165 0.159

(0.144) (0.272)

Divorced/Widowed 0.038 -0.127

(0.283) (0.351)

Pension -1.013*** -1.128***

(0.224) (0.316)

Work in public sector -0.203 -0.199

(0.117) (0.153)

Income from assets -0.187

(0.163)

Disabled 0.751

(0.528)

Constant 1.130*** 1.366*** 0.705 1.061

(0.079) (0.164) (0.459) (1.425)

Observations 299 299 299 182

Number of regions 13 13 13 13

R-squared within model 0.604 0.628 0.660 0.682

R-squared adjusted 0.566 0.586 0.613 0.613

Akaike's information criterion -1284 -1303 -1330 -796.9

Schwarz's Bayesian information criterion -1240 -1258 -1286 -758.5

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Table 1: The Effect of the Youth Employment Rate on the rate of Coresidence with parents or parents-in-law

Within Fixed Effects Estimations for Young Μen, 1993-2015

Fixed effects for regions and years are omitted from the Table.
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Στους Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μετά την προσθήκη των μακροοικο-

νομικών μεταβλητών στο μοντέλο μου. Γενικά, δεν υπάρχουν σημαντικές, ποιοτικές τουλάχι-

στον, μεταβολές στα αποτελέσματα μετά την προσθήκη της καθαρής μετανάστευσης και του 

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Employment rate -0.150*** -0.128*** -0.128*** -0.115***

(0.042) (0.030) (0.035) (0.032)

Married/Cohabitating -0.499*** -0.595*** -0.585*** -0.707***

(0.097) (0.114) (0.104) (0.140)

Study -0.500*** -0.447*** -0.384*** -0.467***

(0.111) (0.081) (0.059) (0.082)

Have at least one dependent child -0.226*** -0.198** -0.188** -0.089

(0.070) (0.074) (0.074) (0.113)

Divorced/Widowed -0.305 -0.352 -0.680*

(0.314) (0.332) (0.340)

Years of education -0.013* -0.014* -0.015**

(0.007) (0.007) (0.007)

Metropolitan area -1.000** -0.899** -0.584**

(0.388) (0.323) (0.236)

Rural area 0.118*** 0.133** 0.188***

(0.038) (0.045) (0.036)

Income from assets -0.312***

(0.077)

Benefits/aids 0.175

(0.128)

Housewife -0.031

(0.056)

Disabled -0.295

(0.445)

Age 0.006 -0.004

(0.010) (0.010)

Years of education 0.005 -0.016

(0.011) (0.013)

Married/Cohabitating 0.267 0.080

(0.238) (0.152)

Divorced/Widowed 0.349 0.179

(0.430) (0.322)

Pension -0.495* -0.402*

(0.266) (0.202)

Work in public sector -0.136 -0.080

(0.111) (0.114)

Income from assets 0.019

(0.084)

Disabled -0.139

(0.357)

Constant 1.006*** 1.259*** 0.665 1.516**

(0.052) (0.141) (0.628) (0.508)

Observations 299 299 299 182

Number of regions 13 13 13 13

R-squared within model 0.727 0.765 0.776 0.834

R-squared adjusted 0.701 0.738 0.745 0.797

Akaike's information criterion -1392 -1436 -1451 -911.6

Schwarz's Bayesian information criterion -1347 -1392 -1406 -873.2

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Table 2: The Effect of the Youth Employment Rate on the rate of Coresidence with parents or parents-in-law

Within Fixed Effects Estimations for Young Women, 1993-2015
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Fixed effects for regions and years are omitted from the Table.
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πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης, αλλά ο αριθμός των παρατηρήσεων έχει μειωθεί σε 1826. 

Παρόλο που έχω σημαντική απώλεια παρατηρήσεων, το R2 και το προσαρμοσμένο R2 των 

εξισώσεών μου έχει αυξηθεί στο δείγμα των ανδρών, επομένως θα ήταν καλό να συμπεριλάβω 

την καθαρή μετανάστευση στο υπόδειγμά μου. Από την άλλη πλευρά, τα κριτήρια πληροφο-

ριών, που είναι αυστηρά ως προς τους βαθμούς ελευθερίας, προτείνουν ως καλύτερη εξίσωση 

την εξίσωση που περιέχει τα χαρακτηριστικά νέων και γονέων που δεν μειώνουν καθόλου τον 

αριθμό των παρατηρήσεων. Πρέπει να υπογραμμίσω πως η μεταβλητή της καθαρής μετανά-

στευσης δεν είναι προσαρμοσμένη στις ηλικίες των νέων 18-35, αλλά αφορά ολόκληρο τον 

πληθυσμό. Ωστόσο, φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά το ποσοστό των νέων γυναικών που ζουν 

με τους γονείς τους, το οποίο σημαίνει πως οι νεαρές γυναίκες που φεύγουν στο εξωτερικό για 

να σπουδάσουν ή να βρουν δουλειά είναι αυτές που προηγουμένως ζούσαν με τους γονείς τους 

(συντελεστής 4ης εξίσωσης -2.638 στατιστικά σημαντικός στο 1% επίπεδο σημαντικότητας). 

Μάλιστα, ο συντελεστής του ποσοστού απασχόλησης αυξάνεται σε απόλυτη τιμή από 0.115 

σε 0.143, που σημαίνει πως όταν λαμβάνω υπόψιν μου τη καθαρή μετανάστευση, η επίδραση 

του ποσοστού απασχόλησης στη συμβίωση με τους γονείς είναι ακόμα μεγαλύτερη (βλ. εξισώ-

σεις 4 στους Πίνακες 2 και 4). Όσον αφορά τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, συ-

μπεραίνω πως δεν έχει καμία άμεση επίδραση πάνω στο ποσοστό συγκατοίκησης με τους γο-

νείς. 

                                                      
6 Είναι στην κρίση κάθε αναγνώστη να αποφασίσει ποιο υπόδειγμα θεωρεί ότι τον ικανοποιεί καλύτερα με βάσει τα 

κριτήρια επιλογής υποδείγματος που παραθέτω στους πίνακες. 
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Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Employment rate -0.184** -0.167** -0.248*** -0.236***

(0.069) (0.064) (0.061) (0.069)

Married/Cohabitating -0.813*** -0.750*** -0.794*** -0.821***

(0.160) (0.147) (0.133) (0.139)

Study -0.348** -0.287** -0.331** -0.355**

(0.129) (0.111) (0.110) (0.150)

Have at least one dependent child -0.127 -0.138 -0.051 -0.055

(0.203) (0.216) (0.177) (0.186)

Divorced/Widowed -1.004* -0.641 -0.193

(0.522) (0.569) (0.647)

Years of education -0.013 -0.003 0.004

(0.009) (0.010) (0.011)

Metropolitan area -0.259 -0.233 0.021

(0.231) (0.163) (0.171)

Rural area 0.000 0.002 0.046

(0.090) (0.076) (0.072)

Income from assets 0.181

(0.278)

Benefits/aids -0.277

(0.310)

Disabled 0.792

(0.502)

Age 0.009 0.019

(0.017) (0.019)

Years of education -0.025** -0.016

(0.011) (0.010)

Married/Cohabitating 0.057 0.165

(0.233) (0.281)

Divorced/Widowed 0.180 0.122

(0.456) (0.435)

Pension -0.961*** -0.928**

(0.256) (0.312)

Work in public sector -0.123 -0.131

(0.166) (0.161)

Income from assets -0.235

(0.150)

Disabled 0.507

(0.363)

Net migration per capita 0.401 0.749 0.650 -0.279

(1.018) (1.063) (0.879) (1.471)

Growth rate of Real GDP -0.034 -0.030 -0.007 -0.023

(0.029) (0.025) (0.028) (0.055)

Constant 1.148*** 1.285*** 1.020 0.220

(0.052) (0.094) (0.987) (0.978)

Observations 182 182 182 156

Number of regions 13 13 13 13

R-squared within model 0.741 0.753 0.778 0.764

R-squared adjusted 0.710 0.717 0.736 0.702

Akaike's information criterion -830.8 -839.6 -859.4 -739.8

Schwarz's Bayesian information criterion -792.3 -801.2 -820.9 -703.2

Table 3: The Effect of the Youth Employment Rate on the rate of Coresidence with parents or parents-in-law

Within Fixed Effects Estimations for Young Μen, 2000-2013

Fixed effects for regions and years are omitted from the Table.

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Στη συνέχεια, εντάσσω στην ανάλυση μου και τους δείκτες του κόστους ενοικίων που έχω 

δημιουργήσει ανά γεωγραφική περιφέρεια. Οι δείκτες κόστους μειώνουν ακόμα περισσότερο 

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Employment rate -0.196*** -0.164*** -0.160*** -0.143**

(0.044) (0.041) (0.047) (0.056)

Married/Cohabitating -0.484*** -0.614*** -0.594*** -0.635***

(0.111) (0.152) (0.154) (0.161)

Study -0.316** -0.230 -0.224* -0.397***

(0.134) (0.130) (0.123) (0.107)

Has at least one dependent child -0.189** -0.153* -0.156 -0.193

(0.076) (0.083) (0.097) (0.129)

Divorced/Widowed -0.657* -0.695 -0.564

(0.361) (0.414) (0.402)

Years of education -0.012 -0.009 -0.019*

(0.008) (0.008) (0.010)

Metropolitan area -0.817 -0.899* -0.419

(0.505) (0.493) (0.275)

Rural area 0.197* 0.198* 0.240***

(0.091) (0.091) (0.064)

Income from assets -0.422***

(0.105)

Benefits/aids 0.202**

(0.073)

Housewife 0.045

(0.063)

Disabled -0.432

(0.492)

Age -0.014 -0.005

(0.013) (0.014)

Years of education -0.004 -0.015

(0.013) (0.014)

Married/Cohabitating 0.091 0.000

(0.226) (0.205)

Divorced/Widowed 0.162 0.015

(0.394) (0.345)

Pension -0.203 -0.424*

(0.231) (0.221)

Work in public sector -0.178 -0.076

(0.122) (0.117)

Income from assets 0.053

(0.072)

Disabled -0.154

(0.450)

Net migration per capita -0.288 -0.791 -0.700 -2.638***

(0.467) (0.669) (0.727) (0.438)

Growth rate of Real GDP -0.042 -0.006 -0.001 0.013

(0.040) (0.042) (0.037) (0.093)

Constant 1.007*** 1.204*** 1.819** 1.658*

(0.083) (0.172) (0.811) (0.837)

Observations 182 182 182 156

Number of regions 13 13 13 13

R-squared within model 0.709 0.764 0.772 0.820

R-squared adjusted 0.674 0.730 0.729 0.771

Akaike's information criterion -851.4 -890 -896.4 -805.5

Schwarz's Bayesian information criterion -812.9 -851.6 -858 -768.9

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Table 4: The Effect of the Youth Employment Rate on the rate of Coresidence with parents or parents-in-law

Within Fixed Effects Estimations for Young Women, 2000-2013
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Fixed effects for regions and years are omitted from the Table.
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τον αριθμό των παρατηρήσεων σε 117 και 91 στην πιο διευρυμένη εξίσωση, όμως αυξάνουν 

το R2 που σημαίνει ότι απορροφούν μέρος των καταλοίπων τόσο στο δείγμα των ανδρών, όσο 

και των γυναικών7. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η επίδραση του κόστους ενοικίου στις απο-

φάσεις των ανδρών. Τα αποτελέσματα δηλώνουν πως μία αύξηση του δείκτη του ελάχιστου 

κόστους ενοικίων κατά μία τυπική απόκλιση (0.17 μονάδες δείκτη), ο οποίος κυμαίνεται από 

0.01 μονάδες έως 0.69, αυξάνει το ποσοστό των νέων ανδρών που ζουν με τους γονείς τους 

κατά 0.18 ποσοστιαίες μονάδες. Για τις γυναίκες στατιστικά σημαντική και θετική είναι η επί-

δραση μόνο του μέγιστου δείκτη κόστους ενοικίων, ο οποίος κυμαίνεται από 0.10 μονάδες 

δείκτη έως 4.52 μονάδες (βλ. Πίνακα 6). Μια ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί για αυτό το 

αποτέλεσμα είναι ότι για τις νέες γυναίκες η περιοχή που θα επιλέξουν να μείνουν σε περί-

πτωση που αποχωρήσουν από το πατρικό σπίτι είτε για να ζήσουν μόνες, είτε με τον σύντροφό 

τους παίζει σημαντικό ρόλο. Σε περίπτωση που επιλέξουν να μετακομίσουν μόνες επιθυμούν 

να βρουν σπίτι σε περιοχή με χαμηλή εγκληματικότητα για να αισθάνονται ασφαλείς, ενώ σε 

περίπτωση που φύγουν για να κάνουν οικογένεια ενδιαφέρονται για ένα σπίτι που θα έχει πε-

ρισσότερες ανέσεις από την πιο οικονομική λύση που υπάρχει στην περιφέρειά τους για να 

φιλοξενήσει την οικογένειά τους. Γενικότερα, η αύξηση του κόστους ενοικίων, αυξάνει το κό-

στος ζωής ανά γεωγραφική περιφέρεια και κατά συνέπεια αυξάνει το ποσοστό των νέων που 

ζουν με τους γονείς τους.  

                                                      
7 Είναι στην κρίση κάθε αναγνώστη να αποφασίσει ποιο υπόδειγμα θεωρεί ότι τον ικανοποιεί καλύτερα με βάσει τα 

κριτήρια επιλογής υποδείγματος που παραθέτω στους πίνακες. 
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Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Employment rate -0.364*** -0.347*** -0.482*** -0.399**

(0.115) (0.111) (0.076) (0.132)

Married/Cohabitating -1.055*** -0.886*** -0.763*** -0.951***

(0.172) (0.189) (0.234) (0.255)

Study 0.037 0.143 0.223 -0.139

(0.277) (0.287) (0.226) (0.266)

Have at least one dependent child 0.334 0.243 0.136 0.244

(0.248) (0.264) (0.258) (0.295)

Divorced/Widowed -1.397** -1.248** -0.245

(0.573) (0.511) (0.511)

Years of education -0.016 -0.020 -0.011

(0.011) (0.014) (0.015)

Metropolitan area -0.332 -0.259 0.365

(0.313) (0.309) (0.330)

Rural area 0.064 0.015 0.072

(0.070) (0.085) (0.111)

Income from assets 0.324

(0.517)

Benefits/aids -0.069

(0.468)

Disabled 0.786

(0.672)

Age 0.015 0.012

(0.021) (0.011)

Years of education -0.029* -0.015

(0.014) (0.018)

Married/Cohabitating -0.072 -0.171

(0.338) (0.361)

Divorced/Widowed -0.546 -1.052

(0.575) (0.870)

Pension -1.783*** -2.078**

(0.278) (0.717)

Work in public sector -0.137 -0.099

(0.201) (0.328)

Income from assets -0.712*

(0.328)

Disabled 0.784

(0.468)

Net migration per capita -2.277

(4.061)

Growth rate of Real GDP -0.039

(0.114)

Minimum rental cost index 1.174* 1.144* 1.026** 0.560*

(0.558) (0.536) (0.380) (0.312)

Maximum rental cost index 0.057 0.044 0.044 0.037

(0.047) (0.046) (0.025) (0.080)

Constant 0.765*** 0.937*** 0.872 0.983

(0.178) (0.202) (1.371) (0.686)

Observations 117 117 117 91

Number of reg 13 13 13 13

R-squared within model 0.616 0.649 0.725 0.779

R-squared adjusted 0.564 0.585 0.653 0.674

Akaike's information criterion -490.8 -501.3 -529.6 -446.3

Schwarz's Bayesian information criterion -457.7 -468.1 -496.5 -416.2

Fixed effects for regions and years are omitted from the Table.

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Table 5: The Effect of the Youth Employment Rate on the rate of Coresidence with parents or parents-in-law

Within Fixed Effects Estimations for Young Men, 2007-2015
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Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Employment rate -0.192** -0.114*** -0.136*** -0.155**

(0.070) (0.031) (0.041) (0.062)

Married/Cohabitating -0.602*** -0.886*** -0.800*** -0.800***

(0.102) (0.080) (0.082) (0.155)

Study -0.497*** -0.579*** -0.529*** -0.582***

(0.102) (0.104) (0.094) (0.162)

Have at least one dependent child -0.087 0.067 0.046 0.083

(0.093) (0.082) (0.097) (0.112)

Divorced/Widowed -0.679 -0.887* -0.919*

(0.448) (0.428) (0.497)

Years of education -0.019*** -0.014 -0.023**

(0.005) (0.008) (0.008)

Metropolitan area -0.528*** -0.689*** -0.569***

(0.148) (0.145) (0.169)

Rural area 0.191*** 0.172** 0.108

(0.057) (0.070) (0.096)

Income from assets -0.391

(0.242)

Benefits/aids 0.398**

(0.163)

Housewife 0.001

(0.105)

Disabled -0.886*

(0.431)

Age -0.027 -0.044**

(0.016) (0.019)

Years of education -0.014 -0.015

(0.013) (0.014)

Married/Cohabitating 0.225 0.191

(0.274) (0.300)

Divorced/Widowed 0.455 0.573

(0.637) (0.430)

Pension -0.187 0.069

(0.297) (0.487)

Work in public sector -0.160 -0.160

(0.192) (0.205)

Income from assets 0.172

(0.245)

Disabled -0.758*

(0.370)

Net migration per capita -0.994

(2.970)

Growth rate of Real GDP 0.065

(0.186)

Minimum rental cost index 0.039 0.071 0.125 0.651

(0.168) (0.145) (0.154) (0.461)

Maximum rental cost index 0.037* 0.035*** 0.053** 0.082

(0.020) (0.011) (0.021) (0.048)

Constant 0.941*** 1.208*** 2.427*** 3.234***

(0.048) (0.104) (0.706) (1.020)

Observations 117 117 117 91

Number of reg 13 13 13 13

R-squared within model 0.791 0.841 0.854 0.865

R-squared adjusted 0.762 0.811 0.816 0.798

Akaike's information criterion -543.9 -575.8 -586.3 -490.4

Schwarz's Bayesian information criterion -510.8 -542.7 -553.1 -460.3

Fixed effects for regions and years are omitted from the Table.

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Table 6: The Effect of the Youth Employment Rate on the rate of Coresidence with parents or parents-in-law

Within Fixed Effects Estimations for Young Women, 2007-2015
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Στην ενότητα αυτή παρουσιάζω τα αποτελέσματα της διαστρωματικής ανάλυσης. Θα ξεκινήσω 

με τα αποτελέσματα των μοντέλων πιθανοτήτων που παρουσιάζονται στους Πίνακες 7-10. Το 

πρώτο πράγμα που διερευνώ είναι η ύπαρξη ενός “Crisis break”. Τα σχετικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 για τους άνδρες και στον Πίνακα 8 για τις γυναίκες. Το αρνη-

τικό και στατιστικά σημαντικό πρόσημο τόσο της μεταβλητής της απασχόλησης, όσο και του 

γινομένου της με τη μεταβλητή της κρίσης, οδηγούν στο συμπέρασμα που αρχικά υπέθεσα. Η 

επίδραση της κατάστασης απασχόλησης ενός νέου πάνω στην πιθανότητα του νέου να ζει με 

τους γονείς του είναι πιο μεγάλη την περίοδο της κρίσης. Σε περίπτωση που η εκτίμηση μου 

ήταν γραμμική το άθροισμα των δύο συντελεστών θα έδινε το μέγεθος της μείωσης της πιθα-

νότητας του νέου να ζει με τους γονείς του σε περίπτωση που εργάζεται κατά τη διάρκεια της 

κρίσης.  

Εκτός από την κατάσταση απασχόλησης που είναι η βασική μεταβλητή που εξετάζω υπάρχουν 

αρκετές μεταβλητές που έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην πιθανότητα των νέων η-

λικίας 18-35 να ζουν με τους γονείς τους, οι οποίες με βοηθούν να απομονώσω το αποτέλεσμα 

της οικονομικής κρίσης που προανέφερα. Όπως φαίνεται στους Πίνακες 7 και 8, όσο αυξάνεται 

η ηλικία του νέου, μειώνεται η πιθανότητα να εξακολουθεί να ζει με τους δικούς του με αύξο-

ντα ρυθμό. Επίσης, τα αποτελέσματα συγκλίνουν με αυτά της ανάλυσης panel, όπου ο γάμος 

και η ύπαρξη ανήλικων τέκνων μειώνουν τη πιθανότητα του νέου να συγκατοικεί με τους γο-

νείς του. Στατιστικά σημαντική επίδραση έχει και η πιθανότητα ένας νέος να είναι χωρισμένος 

ή χήρος, η οποία μειώνει την πιθανότητα ο νέος να ζει με τους γονείς του.  

Αρνητικό είναι ακόμη το πρόσημο του συντελεστή των σπουδών και των ετών εκπαίδευσης, 

που σημαίνει πως όσο πιο μορφωμένος είναι ένας νέος, τόσο πιο μικρή είναι η πιθανότητα 

αυτού να εξακολουθεί να μένει στο πατρικό σπίτι. Επιπλέον, όπως είναι λογικό, οι νέοι που 

δήλωσαν πως δεν μπορούν να εργαστούν και ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες είναι πιο πιθανό να ζουν με τους γονείς τους. Όσον αφορά την ύπαρξη εισοδημάτων 

που δεν προέρχονται από εργασία, στους Πίνακες 7 και 8 παρουσιάζεται πως η ύπαρξη εισο-

δήματος από περιουσιακά στοιχεία ή επιδόματα μειώνει την πιθανότητα των νέων να ζουν με 

τους γονείς τους. Δυστυχώς, όμως, από τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού δεν 

παρέχεται το μέγεθος αυτών των εισοδημάτων για να βγάλω κάποιο πιο ειδικό συμπέρασμα.  

Το αρνητικό και στατιστικά σημαντικό πρόσημο της μεταβλητής Not-Greek (μη ελληνική ιθα-

γένεια) έχει, κατά προσωπική μου άποψη, δύο ερμηνείες. Πρώτον, οι ξένοι που μένουν στην 

Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν έρθει για να δουλέψουν ή να σπουδάσουν χωρίς τις οικογένειές 

τους, γι’ αυτό και είναι περισσότερο βάσιμο να μένουν μόνοι. Δεύτερον, οι νέοι που δεν έχουν 
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ελληνική ιθαγένεια έχουν υψηλότερα κίνητρα για εργασία, επειδή μόνο σε περίπτωση που ερ-

γάζονται ή σπουδάζουν μπορούν να παραμένουν στη χώρα. Επομένως, ακόμα και οι οικογέ-

νειές τους να είναι εδώ φεύγουν σε μικρότερη ηλικία από το σπίτι για να βρουν εργασία και να 

μπορέσουν να αυτοσυντηρηθούν και ενδεχομένως για να βοηθήσουν και τους γονείς τους, σε 

περίπτωση που έχουν ανάγκη.  

Σχετικά με τον παράγοντα της κουλτούρας, παρατηρώ πως η πιθανότητα ο νέος να ζει στην 

επαρχία εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο συντελεστή, το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα πως 

όσο πιο συντηρητικά πρότυπα επικρατούν σε μια κοινωνία, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα του 

νέου να ζει με τους γονείς του ακόμα και στο δείγμα των ανδρών. Αντιθέτως, οι νέοι που ζουν 

σε μια από τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας είναι πιθανότερο να ζουν μόνοι τους σε σύ-

γκριση με αυτούς που ζουν σε μικρότερες πόλεις ή σε αγροτικές περιοχές. Τέλος, η μεταβλητή 

Housewife που αντιπροσωπεύει όλες τις γυναίκες που δήλωσαν τον εαυτό τους στην έρευνα 

ως νοικοκυρά έχει αρνητικό πρόσημο στην συμβίωση με τους γονείς, εφόσον για να δηλώσει 

μια γυναίκα πως είναι η νοικοκυρά του σπιτιού πρέπει να είναι παντρεμένη και ίσως η μόνη 

γυναίκα μέσα στο νοικοκυριό, αλλιώς η μητέρα ή η πεθερά της κρατούν τον ρόλο αυτό (βλ. 

Πίνακα 8). 

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των γονέων στους Πίνακες 7 και 8 προκύπτει 

πως όσο πιο μορφωμένοι είναι οι γονείς, τόσο πιο πιθανό είναι να βοηθούν τα τέκνα τους να 

ανεξαρτητοποιηθούν, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η μέση ηλικία σε μια γεωγραφική περιφέρεια, 

τόσο οι γονείς επιθυμούν οι νέοι να μένουν μαζί τους. Για την οικογενειακή κατάσταση των 

γονέων δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο ξεκάθαρο συμπέρασμα, όμως από τις μεταβλητές 

που δίνουν πληροφορίες για τις πηγές εισοδήματος της γενιάς των γονέων ανά περιφέρεια, 

μάλλον συνεπάγεται πως η συγκατοίκηση δεν είναι κανονικό αγαθό για τους Έλληνες γονείς, 

αλλά οι γονείς συμπεριφέρονται αλτρουιστικά. Από την άλλη πλευρά, όσο αυξάνεται το ποσο-

στό των γονέων που χρειάζονται βοήθεια, γιατί δεν είναι ικανοί να εργαστούν, οι νέοι προτι-

μούν να μένουν μαζί τους για να τους προσφέρουν τη βοήθεια που χρειάζονται.  
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Coresident Coresident Coresident Coresident Coresident

Employed -0.541*** -0.482*** -0.213*** -0.225*** -0.228***

(0.143) (0.175) (0.054) (0.053) (0.053)

Crisis*Employed -0.097* -0.177*** -0.218*** -0.218***

(0.057) (0.035) (0.033) (0.033)

Age in years -0.120*** -0.087*** -0.088***

(0.028) (0.018) (0.018)

Age squared 0.001** 0.000 0.000

(0.001) (0.000) (0.000)

Married/Cohabitating -1.731*** -1.740*** -1.742***

(0.033) (0.032) (0.033)

Study -0.911*** -0.941*** -0.942***

(0.293) (0.234) (0.234)

Have at least one dependent child -0.373*** -0.433*** -0.432***

(0.036) (0.050) (0.050)

Divorced/Widowed -0.554*** -0.551***

(0.075) (0.076)

Years of education -0.014** -0.014**

(0.007) (0.007)

Metropolitan area -0.421*** -0.421***

(0.046) (0.046)

Rural area 0.882*** 0.884***

(0.082) (0.081)

Non-Greek -1.015*** -1.013***

(0.064) (0.064)

Income from assets -0.446*** -0.431***

(0.085) (0.084)

Income from benefits/aids -0.086 -0.088

(0.065) (0.065)

Disabled 0.357*** 0.350***

(0.075) (0.075)

Age 0.044

(0.061)

Years of education -0.033

(0.053)

Married/Cohabitating -0.998

(1.096)

Divorced/Widowed -0.814

(1.576)

Pension -3.582***

(1.369)

Work in public sector -1.036

(0.986)

Income from assets -2.270***

(0.598)

Disabled 3.166

(2.143)

Constant 0.379*** 0.334** 3.402*** 3.049*** 2.500

(0.111) (0.135) (0.416) (0.264) (3.730)

Observations 84,511 84,511 84,511 84,065 84,065

Clustered standard errors by region in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Table 7: The Effect of the probability of being Employed on the probability of being Coresident 

Probit Estimations of 18-35 year old Men before and during the Crisis, 2004-2015
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Dummies for regions and years are omitted from the Table.
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Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των probit εκτιμήσεων για τα έτη της κρίσης 

από το 2009 έως το 2013, που είναι το έτος για το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας δεδομένα του 

Coresident Coresident Coresident Coresident Coresident

Employed -0.197*** -0.078 -0.101*** -0.166*** -0.168***

(0.061) (0.052) (0.022) (0.026) (0.027)

Crisis*Employed -0.216*** -0.171*** -0.167*** -0.163***

(0.023) (0.016) (0.020) (0.022)

Age in years -0.094** -0.052 -0.052

(0.041) (0.036) (0.036)

Age squared 0.001 -0.000 -0.000

(0.001) (0.001) (0.001)

Married/Cohabitating -1.866*** -2.039*** -2.039***

(0.047) (0.028) (0.027)

Study -0.820*** -0.834*** -0.834***

(0.219) (0.199) (0.199)

Have at least one dependent child -0.475*** -0.361*** -0.360***

(0.056) (0.064) (0.064)

Divorced/Widowed -0.715*** -0.715***

(0.047) (0.048)

Years of education -0.020*** -0.020***

(0.003) (0.003)

Metropolitan area -0.405*** -0.403***

(0.038) (0.038)

Rural area 0.834*** 0.833***

(0.089) (0.089)

Non-Greek -0.412*** -0.413***

(0.027) (0.028)

Income from assets -0.630*** -0.619***

(0.074) (0.073)

Income from benefits/aids -0.151*** -0.150***

(0.040) (0.040)

Housewife -0.294*** -0.294***

(0.050) (0.050)

Disabled 0.536*** 0.538***

(0.084) (0.085)

Age -0.006

(0.049)

Years of education -0.109**

(0.048)

Married/Cohabitating -0.543

(1.046)

Divorced/Widowed -2.822

(2.138)

Pension -0.799

(1.553)

Work in public sector -0.096

(0.748)

Income from assets -0.941*

(0.482)

Disabled -0.070

(2.043)

Constant -0.324*** -0.384*** 2.914*** 2.472*** 4.581*

(0.019) (0.019) (0.547) (0.461) (2.708)

Observations 81,960 81,960 81,960 81,561 81,561

Clustered standard errors by region in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Table 8: The Effect of the probability of being Employed on the probability of being Coresident

Probit Estimations of 18-35 year old Women before and during the Crisis, 2004-2015
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Dummies for regions and years are omitted from the Table.
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ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και της καθαρής μετανάστευσης. Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, 

δεν υπάρχουν αλλαγές στα ποιοτικά αποτελέσματα και παρατηρούνται μόνο μικρές μεταβολές 

στα ποσοτικά αποτελέσματα και για τα δύο φύλα. Όπως και στους Πίνακες 7 και 8, συνάγεται 

πως η επίδραση της απασχόλησης στην πιθανότητα ενός νέου να μένει με τους γονείς του είναι 

πιο ισχυρή κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όσον αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά της νέας 

γενιάς δεν προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως η πιθα-

νότητα ενός νέου να έχει ασφάλιση υγείας δεν επηρεάζει άμεσα την πιθανότητα του νέου να 

ζει με τους γονείς του, επομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική μεταβλητή. 

Επίσης, οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών του πληθυσμού των γονέων πάνω στην πιθανό-

τητα των παιδιών να παραμείνουν σπίτι δεν έχουν σημαντικές διακυμάνσεις.  

Σχετικά με τις μακροοικονομικές μεταβλητές του δείγματός μου, φαίνεται πως ο πραγματικός 

ρυθμός μεγέθυνσης, δηλαδή οι οικονομικοί κύκλοι δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα στη διάρ-

θρωση των οικογενειών. Αντίστοιχα, η επίδραση της καθαρής μετανάστευσης έχει αρνητικό 

πρόσημο, αλλά στατιστικά ασήμαντο συντελεστή και για τα δύο φύλα. Ωστόσο, επειδή η με-

ταβλητή της καθαρής μετανάστευσης αφορά το σύνολο του πληθυσμού, δεν μπορώ να απο-

κλείσω την περίπτωση η καθαρή μετανάστευση να επηρεάζει την πιθανότητα των νέων γυναι-

κών να ζουν με τους γονείς τους ή μόνο των ανδρών ή το γεγονός να ισχύουν και οι δύο επι-

δράσεις ταυτόχρονα. Επιπλέον, η αύξηση του κόστους ενοικίων αυξάνει την πιθανότητα των 

νέων να ζουν με τους γονείς τους, όμως στατιστικά σημαντική είναι μόνο η επίδραση του δεί-

κτη του μέγιστου κόστους για το δείγμα των γυναικών σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω στη 

διάθεση μου για επίπεδο σημαντικότητας 1%.  
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Coresident Coresident Coresident Coresident

Employed -0.403*** -0.402*** -0.287*** -0.287***

(0.054) (0.054) (0.052) (0.052)

Age in years -0.104*** -0.104*** -0.046* -0.046*

(0.024) (0.024) (0.028) (0.028)

Age squared 0.001* 0.001* -0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.001) (0.001)

Married/Cohabitating -1.623*** -1.623*** -1.979*** -1.981***

(0.055) (0.055) (0.041) (0.041)

Study -0.937*** -0.937*** -0.745*** -0.745***

(0.220) (0.219) (0.159) (0.159)

Have at least one dependent child -0.453*** -0.453*** -0.436*** -0.435***

(0.055) (0.055) (0.071) (0.071)

Divorced/Widowed -0.430** -0.429** -0.532*** -0.533***

(0.206) (0.207) (0.075) (0.075)

Years of education -0.006 -0.006 -0.012** -0.012**

(0.008) (0.008) (0.006) (0.006)

Metropolitan area -0.447*** -0.447*** -0.416*** -0.416***

(0.045) (0.045) (0.049) (0.049)

Rural area 0.900*** 0.900*** 0.782*** 0.782***

(0.085) (0.085) (0.083) (0.084)

Non-Greek -1.016*** -1.016*** -0.463*** -0.463***

(0.054) (0.054) (0.053) (0.053)

Income from assets -0.608*** -0.607*** -0.786*** -0.781***

(0.120) (0.121) (0.171) (0.172)

Income from benefits/aids -0.132* -0.131* -0.153** -0.153**

(0.071) (0.071) (0.060) (0.060)

Housewife -0.245** -0.247***

(0.096) (0.096)

Disabled 0.448*** 0.448*** 0.412** 0.411**

(0.138) (0.138) (0.199) (0.199)

Health insurance -0.109 -0.109 -0.124 -0.124

(0.101) (0.102) (0.080) (0.080)

Age 0.053 0.066 -0.118 -0.071

(0.101) (0.105) (0.099) (0.114)

Years of education -0.082 -0.063 -0.116** -0.048

(0.074) (0.082) (0.058) (0.071)

Married/Cohabitating -2.061 -2.019 -0.756 -0.472

(1.319) (1.311) (1.889) (1.842)

Divorced/Widowed -3.994 -3.842 -4.274 -3.864

(3.288) (3.315) (3.036) (2.963)

Pension -4.550** -4.364* -0.026 0.337

(2.283) (2.251) (3.297) (2.984)

Work in public sector -0.771 -1.155 0.289 -1.058

(1.176) (1.219) (0.671) (1.093)

Income from assets -3.461*** -3.300*** -1.794 -1.215

(1.104) (1.096) (1.229) (1.226)

Disabled 5.247* 5.156* -0.612 -0.747

(3.094) (2.991) (2.455) (2.541)

Net migration per capita -21.802 -17.644 -14.485 -0.991

(19.066) (19.175) (16.200) (17.835)

Growth rate of Real GDP 0.060 -0.321 0.773 -0.544

(0.491) (0.628) (0.647) (0.541)

Minimum rental cost index 1.418 3.132

(2.513) (3.351)

Maximum rental cost index 0.244 0.769***

(0.198) (0.221)

Observations 33,134 33,134 31,794 31,794

Constant and dummies for regions and years are omitted from the Table.

Clustered standard errors by region in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Table 9: The Effect of the probability of being Employed on the probability of being Coresident

Probit Estimations of 18-35 year old during the Greek Crisis, 2009-2013
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Ο Πίνακας 108 πληροφορεί πως κατά τη διάρκεια της κρίσης η επίδραση της κατάστασης απα-

σχόλησης είναι πιο σύνθετη από αυτή που αρχικά υπέθεσα. Πιο συγκεκριμένα, η πιθανότητα 

ενός νέου να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα ή να δουλεύει προσωρινά ή να δουλεύει με μερική 

απασχόληση αυξάνουν αντί να μειώνουν την πιθανότητα του νέου να ζει με τους γονείς του. 

Οι θετικοί και στατιστικά σημαντικοί συντελεστές αυτών των εξισώσεων μειώνουν την επί-

δραση της εργασίας στην πιθανότητα του νέου να αποφασίσει να φύγει από το σπίτι. Το απο-

τέλεσμα αυτό, όπως και ο συντελεστής της μεταβλητής των χαμηλόμισθων απεικονίζουν το 

αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στη νέα γενιά. Ακόμα και αν ένας νέος εργάζεται, το εισό-

δημα που λαμβάνει μπορεί να μην είναι ικανό για να συντηρήσει δικό του νοικοκυριό, ή να 

απασχολείται σε εφήμερες εργασίες που δεν μπορούν να του προσφέρουν ένα σταθερό εισό-

δημα. Επίσης, η αβεβαιότητα που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα ή η μη πλήρης απασχόληση 

αναγκάζουν τους νέους να σκεφτούν περισσότερο το αν θα αφήσουν την ασφάλεια της πατρι-

κής στέγης ακόμη και αν έχουν απασχόληση.  

Είναι ολοφάνερο πως όταν εντάσσω ως ξεχωριστές, τις ενδογενείς μεταβλητές που προανέ-

φερα στις εξισώσεις μου, ο συντελεστής της απασχόλησης υπερδιπλασιάζεται σε απόλυτη τιμή, 

ενώ το μέγεθός του εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο για τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυ-

ναίκες. Μπορώ να συμπεράνω πως η οικονομική ανασφάλεια έχει περισσότερες πτυχές από 

αυτή της ανεργίας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η μεταβλητή Financially Insecure έχει στατι-

στικά σημαντικό και θετικό πρόσημο πάνω στην πιθανότητα των νέων να ζουν με τους γονείς 

τους και δηλώνει πως η οικογένεια λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για την οικονομική ανα-

σφάλεια των νέων Ελλήνων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων 

μεταβλητών δεν επηρεάζονται, παρά την αντικατάσταση της μεταβλητής της απασχόλησης με 

αυτή της οικονομικής ανασφάλειας στην αγορά εργασίας. Από τον Πίνακα 10 έχω παραλείψει 

εκτός από τους συντελεστές των ψευδομεταβλητών για τις γεωγραφικές περιφέρειες και τα έτη 

και τον συντελεστή της καθαρής μετανάστευσης και των δεικτών του κόστους. Στο δείγμα των 

γυναικών ο δείκτης του μέγιστου δείκτη του κόστους των ενοικίων παραμένει θετικός και στα-

τιστικά σημαντικός στο 1%.  

                                                      
8 Οι Πίνακες Α8 και Α9 στο τέλος του παραρτήματος παρουσιάζουν ποσοστά ανά έτος για τα χαρακτηριστικά των 

νέων ανδρών και γυναικών που χρησιμοποίησα στην δεύτερη και πέμπτη εξίσωση του Πίνακα 10 αντίστοιχα. Δίνε-

ται το μέσο ποσοστό ως προς το σύνολο των νέων 18-35 και η τυπική απόκλιση των δεδομένων ανά έτος για τα 

χρόνια της κρίσης.  
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Coresident Coresident Coresident Coresident Coresident Coresident

Employed -0.438*** -0.877*** -0.317*** -0.598***

(0.042) (0.081) (0.039) (0.047)

Financially Insecure 0.388*** 0.362***

(0.036) (0.019)

Work in private sector 0.466*** 0.252***

(0.064) (0.041)

Work temporarily 0.051 0.154***

(0.052) (0.041)

Work part-time 0.141 0.087

(0.091) (0.056)

Earn ≤ minimum wage 0.108*** 0.106**

(0.030) (0.047)

Age in years -0.095*** -0.109*** -0.159*** -0.036 -0.047* -0.096***

(0.027) (0.027) (0.027) (0.028) (0.028) (0.028)

Age squared 0.001 0.001* 0.002*** -0.000 -0.000 0.001

(0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001)

Married/Cohabitating -1.628*** -1.626*** -1.622*** -1.993*** -1.987*** -1.983***

(0.056) (0.052) (0.055) (0.037) (0.037) (0.040)

Study -0.957*** -0.972*** -0.598*** -0.764*** -0.761*** -0.454***

(0.236) (0.234) (0.226) (0.166) (0.163) (0.159)

Have at least one dependent child -0.455*** -0.464*** -0.451*** -0.441*** -0.450*** -0.450***

(0.057) (0.060) (0.059) (0.075) (0.074) (0.078)

Divorced/Widowed -0.428** -0.428** -0.434** -0.524*** -0.527*** -0.523***

(0.207) (0.214) (0.207) (0.079) (0.079) (0.085)

Years of education -0.006 0.000 -0.004 -0.013** -0.008 -0.012*

(0.008) (0.008) (0.008) (0.006) (0.006) (0.006)

Metropolitan area -0.446*** -0.449*** -0.444*** -0.414*** -0.416*** -0.410***

(0.047) (0.045) (0.049) (0.050) (0.051) (0.055)

Rural area 0.897*** 0.886*** 0.896*** 0.779*** 0.780*** 0.780***

(0.086) (0.084) (0.084) (0.083) (0.084) (0.083)

Non-Greek -1.000*** -1.059*** -1.082*** -0.448*** -0.480*** -0.498***

(0.064) (0.066) (0.060) (0.048) (0.043) (0.043)

Income from assets -0.607*** -0.617*** -0.569*** -0.769*** -0.781*** -0.758***

(0.120) (0.124) (0.107) (0.172) (0.184) (0.164)

Income from benefits/aids -0.157** -0.174*** -0.087** -0.171*** -0.183*** -0.139**

(0.061) (0.058) (0.044) (0.058) (0.059) (0.063)

Housewife -0.259*** -0.253*** -0.193***

(0.091) (0.089) (0.072)

Disabled 0.427*** 0.422*** 0.503*** 0.392** 0.392** 0.438**

(0.146) (0.144) (0.152) (0.194) (0.194) (0.183)

Age 0.053 0.057 0.042 -0.097 -0.094 -0.072

(0.098) (0.094) (0.095) (0.099) (0.099) (0.096)

Years of education -0.069 -0.085 -0.042 -0.064 -0.063 -0.064

(0.073) (0.069) (0.080) (0.067) (0.065) (0.066)

Married/Cohabitating -1.942 -1.905 -2.025 -0.396 -0.412 -0.433

(1.295) (1.327) (1.361) (1.893) (1.888) (1.881)

Divorced/Widowed -3.807 -4.363 -4.307 -3.820 -3.840 -3.431

(3.197) (3.222) (3.081) (3.016) (3.015) (2.980)

Pension -4.354* -3.982* -3.837 0.347 0.402 0.134

(2.258) (2.250) (2.456) (2.948) (2.983) (3.018)

Work in public sector -1.002 -0.838 -1.315 -0.873 -0.828 -0.840

(1.163) (1.158) (1.256) (0.907) (0.905) (1.001)

Income from assets -3.373*** -3.094*** -3.587*** -1.341 -1.452 -1.548

(1.101) (1.062) (1.050) (1.214) (1.220) (1.193)

Disabled 5.401* 5.318** 5.398* -0.438 -0.230 0.015

(2.824) (2.697) (2.837) (2.704) (2.664) (2.679)

Observations 33,134 33,134 33,134 31,794 31,794 31,794

Clustered standard errors by region in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Constant, net migration per capita, rental cost indexes coefficients and dummies for regions and years are omitted from the 

Table. 

Table 10: The Effect of the probability of being Financially Insecure on the probability of being Coresident

Probit Estimations of 18-35 year olds during the Greek Crisis 2009-2013
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Στη συνέχεια, στους Πίνακες 11 και 12 παρουσιάζω τα αποτελέσματα των συστημάτων που 

έτρεξα με τη χρήση των δύο βοηθητικών μεταβλητών, που περιέγραψα στην ενότητα των με-

θόδων, για τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα. Όσον αφορά το δείγμα των ανδρών, από 

την ανηγμένη εξίσωση της απασχόλησης του Πίνακα 11, φαίνεται πως όσο αυξάνεται η ηλικία 

αυξάνεται η πιθανότητα ο νέος να βρει δουλειά, αλλά με φθίνοντα ρυθμό. Επιπλέον, δεν είναι 

πιθανόν ένας νέος να εργάζεται, ενώ σπουδάζει ή εκπαιδεύεται. Οι παντρεμένοι άνδρες είναι 

πιο πιθανόν να εργάζονται, ώστε να μπορούν να συντηρήσουν την οικογένειά τους, ενώ αν 

κάποιος έχει άλλες πηγές εισοδήματος μειώνεται η πιθανότητά του να εργαστεί.  

Ενδιαφέρον είναι πως τόσο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στις αγροτικές περιοχές η 

πιθανότητα των νέων ανδρών να εργάζονται αυξάνεται. Για τις μητροπόλεις κάτι τέτοιο είναι 

λογικό, καθώς υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας, αντίστοιχα όμως και στα χωριά αυξά-

νεται η πιθανότητα των νέων ανδρών να εργάζονται, επειδή από μικρή ηλικία συνηθίζεται να 

βοηθούν σε χειρωνακτικές εργασίες ή οικογενειακές επιχειρήσεις. Επίσης, τα αποτελέσματα 

δείχνουν πως οι άνθρωποι που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια είναι πιο πιθανό να εργάζονται, 

εφόσον έχουν υψηλότερο κίνητρο για εργασία, επειδή επιθυμούν να εξασφαλίσουν την παρα-

μονή τους στη χώρα.  

Όσον αφορά τις βοηθητικές μεταβλητές, από τον έλεγχο από κοινού στατιστικής σημαντικό-

τητας προκύπτει ότι οι μεταβλητές δεν είναι ασθενείς βοηθητικές για την απασχόληση. Επίσης, 

έχουν στατιστικά σημαντικό και θετικό πρόσημο, όπως ήταν αναμενόμενο. Σε περιόδους ανά-

πτυξης, η πιθανότητα κάποιος να εργάζεται αυξάνεται, όπως και σε περίπτωση που κάποιος 

έχει ασφάλεια υγείας είναι πιθανότερο να εργάζεται. Ωστόσο, ο έλεγχος της ενδογένειας του 

Wald δεν μπορεί να απορρίψει τη μηδενική υπόθεση ότι οι δύο εξισώσεις είναι ασυσχέτιστες, 

επομένως στο δείγμα των ανδρών η απασχόληση, όπως και η μεταβλητή της οικονομικής ανα-

σφάλειας είναι εξωγενείς μεταβλητές και δεν είναι απαραίτητη η εκτίμηση του συστήματος. 

Στον Πίνακα 12 περιγράφονται οι εκτιμήσεις των συστημάτων seemingly unrelated bivariate 

probit για το δείγμα των γυναικών. Όσον αφορά την ανηγμένη μορφή των συστημάτων δεν 

παρατηρούνται ποιοτικές διαφοροποιήσεις με το δείγμα των ανδρών. Οι βοηθητικές μεταβλη-

τές εξακολουθούν να είναι κατάλληλες για την εκτίμηση των συστημάτων, παρόλο που ο ρυθ-

μός μεγέθυνσης φαίνεται να έχει στατιστικά ασήμαντο πρόσημο. Ο από κοινού έλεγχος στατι-

στικής σημαντικότητας πιστοποιεί την εγκυρότητα των βοηθητικών μεταβλητών και ο έλεγχος 

του Wald απορρίπτει την μηδενική υπόθεση, ότι οι εξισώσεις δε συσχετίζονται μεταξύ τους, 

με αποτέλεσμα την ύπαρξη ενδογένειας. Συμπεραίνω πως για το δείγμα των γυναικών η αντι-

μετώπιση των δύο εξισώσεων ως συστήματος ήταν ορθή και οι συντελεστές των βοηθητικών 

και των ενδογενών μεταβλητών έχουν τα σωστά πρόσημα. 
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Coresident Employed Coresident

Financially 

Insecure

Structural Form Reduced Form Structural Form Reduced Form

Employed -0.623***

(0.193)

Financially Insecure 0.704***

(0.210)

Age in years -0.077* 0.504*** -0.164*** 0.015

(0.040) (0.017) (0.028) (0.036)

Age squared 0.000 -0.008*** 0.002*** -0.001**

(0.001) (0.000) (0.000) (0.001)

Married/Cohabitating -1.607*** 0.310*** -1.568*** -0.290***

(0.060) (0.031) (0.073) (0.040)

Study -1.042*** -1.622*** -0.452*** -1.418***

(0.320) (0.031) (0.157) (0.101)

Have at least one dependent child -0.453*** -0.002 -0.436*** -0.074

(0.056) (0.064) (0.057) (0.093)

Divorced/Widowed -0.425** 0.064 -0.424** -0.069

(0.206) (0.212) (0.204) (0.137)

Years of education -0.006 -0.010 -0.003 -0.007

(0.009) (0.007) (0.008) (0.009)

Metropolitan area -0.446*** -0.022 -0.439*** -0.015

(0.045) (0.056) (0.050) (0.021)

Rural area 0.903*** 0.141*** 0.899*** -0.094***

(0.086) (0.046) (0.085) (0.031)

Non-Greek -1.001*** 0.178*** -1.144*** 0.536***

(0.064) (0.025) (0.046) (0.031)

Income from assets -0.657*** -0.990*** -0.628*** 0.566***

(0.129) (0.150) (0.120) (0.087)

Income from benefits/aids -0.273** -2.448*** -0.252** 2.072***

(0.118) (0.128) (0.110) (0.086)

Disabled 0.334 -3.608*** 0.379* 2.052***

(0.208) (0.191) (0.194) (0.147)

Age 0.053 -0.105 0.044 0.085

(0.098) (0.111) (0.096) (0.110)

Years of education -0.080 -0.188*** -0.045 -0.038

(0.073) (0.064) (0.082) (0.077)

Married/Cohabitating -1.910 0.282 -1.951 -0.527

(1.290) (1.065) (1.357) (1.342)

Divorced/Widowed -3.763 -0.136 -4.294 1.291

(3.251) (1.521) (3.008) (2.960)

Pension -4.474** -2.819 -3.747 -0.787

(2.255) (1.973) (2.449) (2.222)

Work in public sector -0.929 2.886*** -1.263 -0.860

(1.151) (0.896) (1.298) (1.504)

Income from assets -3.360*** -0.444 -3.605*** 1.076

(1.098) (0.597) (1.008) (1.497)

Disabled 5.402** 1.525 5.388** -1.240

(2.746) (2.338) (2.628) (2.082)

Net migration per capita -21.724 -41.757*** -21.356 14.509

(17.942) (11.840) (17.308) (12.407)

Minimum rental cost index 0.990 -4.690** 1.093 3.080

(2.539) (1.891) (2.318) (2.607)

Maximum rental cost index 0.156 -0.722*** 0.130 0.413*

(0.161) (0.194) (0.155) (0.219)

Growth rate of Real GDP 0.989** 0.148

(0.484) (0.731)

Health insurance 1.377*** -1.157***

(0.026) (0.028)

Observations 33,134 33,134 33,134 33,134

Wald test chi2 0.859 2.692

Wald test p-value 0.354 0.101

Τest of joint significance chi2 2981 1810

Τest of joint significance p-value 0 0E
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Table 11: The Causal Effect of the probability of being Employed/Financially Insecure on the probability of being Coresident

Seemingly Unrelated Bivariate Probit Estimation of 18-35 year old Men during the Greek Crisis, 2009-2013

Constant and dummies for regions and years are omitted from the Table.

Clustered standard errors by region in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Coresident Employed Coresident

Financially 

Insecure

Structural Form Reduced Form Structural Form Reduced Form

Employed -0.608***

(0.124)

Financially Insecure 0.734***

(0.174)

Age in years -0.011 0.561*** -0.118*** 0.143***

(0.028) (0.019) (0.027) (0.030)

Age squared -0.001 -0.009*** 0.001** -0.004***

(0.001) (0.000) (0.001) (0.001)

Married/Cohabitating -1.960*** 0.070** -1.916*** -0.241***

(0.054) (0.034) (0.081) (0.050)

Study -0.870*** -1.339*** -0.236*** -1.729***

(0.200) (0.042) (0.090) (0.162)

Have at least one dependent child -0.445*** -0.137*** -0.457*** 0.159***

(0.073) (0.048) (0.076) (0.032)

Divorced/Widowed -0.515*** 0.091* -0.502*** -0.169**

(0.079) (0.052) (0.093) (0.066)

Years of education -0.012** 0.001 -0.010* -0.014*

(0.006) (0.004) (0.006) (0.007)

Metropolitan area -0.405*** 0.098*** -0.392*** -0.118***

(0.053) (0.025) (0.062) (0.011)

Rural area 0.776*** 0.021 0.775*** -0.039

(0.084) (0.031) (0.083) (0.040)

Non-Greek -0.452*** 0.079** -0.554*** 0.521***

(0.047) (0.037) (0.053) (0.053)

Income from assets -0.830*** -0.709*** -0.817*** 0.523***

(0.162) (0.100) (0.163) (0.123)

Income from benefits/aids -0.308*** -1.812*** -0.263*** 1.450***

(0.087) (0.161) (0.088) (0.112)

Housewife -0.462*** -2.885*** -0.364*** 2.245***

(0.056) (0.146) (0.047) (0.097)

Disabled 0.244 -2.449*** 0.311** 1.973***

(0.149) (0.548) (0.137) (0.257)

Age -0.111 -0.350*** -0.069 0.038

(0.096) (0.092) (0.094) (0.095)

Years of education -0.061 0.099 -0.060 -0.072

(0.062) (0.080) (0.062) (0.106)

Married/Cohabitating -0.454 -0.944 -0.415 0.133

(1.873) (0.876) (1.830) (1.383)

Divorced/Widowed -3.859 -0.816 -2.933 -3.573

(2.981) (1.505) (2.989) (3.115)

Pension 0.299 0.154 -0.009 2.091

(2.912) (1.746) (3.001) (3.112)

Work in public sector -0.867 -0.679 -0.786 -0.314

(0.903) (0.761) (1.023) (0.983)

Income from assets -1.417 -1.710* -1.818* 2.703**

(1.172) (0.887) (1.083) (1.122)

Disabled -0.510 -1.515 0.347 -3.914*

(2.639) (1.867) (2.681) (2.196)

Net migration per capita -7.526 -21.291 -7.414 14.514

(15.947) (15.598) (15.363) (11.997)

Minimum rental cost index 3.022 3.080 3.081 -1.357

(3.204) (2.087) (3.143) (1.982)

Maximum rental cost index 0.691*** 0.450 0.657*** -0.122

(0.163) (0.306) (0.185) (0.188)

Growth rate of Real GDP -0.459 0.554

(0.855) (0.695)

Health insurance 1.228*** -1.116***

(0.056) (0.059)

Observations 31,794 31,795 31,796 31,797

Wald test chi2 4.150 4.362

Wald test p-value 0.042 0.037

Τest of joint significance chi2 481.8 373.4

Τest of joint significance p-value 0 0
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Constant and dummies for regions and years are omitted from the Table.

Clustered standard errors by region in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Table 12: The Causal Effect of the probability of being Employed/Financially Insecure on the probability of being Coresident

Seemingly Unrelated Bivariate Probit Estimation of 18-35 year old Women during the Greek Crisis, 2009-2013
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Στη συνέχεια εκτιμώ τα marginal effects των probit εκτιμήσεων για να μπορέσω να μεταφράσω 

τους συντελεστές των πινάκων που με ενδιαφέρουν (βλ. Greene Κεφάλαιο 17). Δεδομένου ότι 

στη δεύτερη ανάλυση οι εκτιμήσεις μου δεν είναι γραμμικές, δεν μπορώ να ερμηνεύσω το 

μέγεθος των συντελεστών που έχω στους Πίνακες 7-12, αλλά μόνο να σχολιάσω το πρόσημο 

των συντελεστών. Ωστόσο, με τη χρήση των marginal effects μπορώ να διαπιστώσω ποιο είναι 

το αποτέλεσμα της βασικής ανεξάρτητης μεταβλητής μου πάνω στην πιθανότητα των νέων να 

συγκατοικούν με τους γονείς. Επειδή δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες τιμές του δείγματός μου 

πρέπει να μεταβάλλω για να δω την επίδραση που θα επιφέρει μία οριακή μεταβολή στο ποσο-

στό απασχόλησης πάνω στο ποσοστό συγκατοίκησης με τους γονείς, εξετάζω τις δύο ακραίες 

περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκω το ανώτατο και κατώτατο όριο που μπορεί να πάρει 

το ποσοστό συγκατοίκησης των νέων με τους γονείς τους ή τους γονείς τους συντρόφου τους, 

αν μεταβούμε από την περίπτωση όπου κανένας νέος δεν εργάζεται στην οικονομία, στην πε-

ρίπτωση που όλοι οι νέοι βρίσκουν εργασία. 

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα marginal effects των probit εκτιμήσεων για τα έτη της 

κρίσης και τα δύο δείγματα. Εφόσον ο έλεγχος του Wald απέρριψε την υπόθεση της ενδογέ-

νειας για το δείγμα των ανδρών, ο Πίνακας 13 παρουσιάζει το αιτιώδες αποτέλεσμα της κατά-

στασης απασχόλησης και της οικονομικής ανασφάλειας πάνω στην πιθανότητα συγκατοίκησης 

των νέων ανδρών με τους γονείς τους. Σε περίπτωση που κανένας νέος άνδρας 18-35 δεν ερ-

γάζεται το ποσοστό των νέων ανδρών που μένει με τους γονείς του είναι 0.686, ενώ σε περί-

πτωση που όλος ο πληθυσμός των νέων ανδρών εργάζεται η πιθανότητα συμβίωσης μειώνεται 

στο 0.58. Επομένως, με βάσει αυτές τις δύο ακραίες περιπτώσεις μπορώ να βρω τις δύο ακραίες 

τιμές μέσα στις οποίες κυμαίνεται το ποσοστό συγκατοίκησης των νέων με τους γονείς τους 

ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Αντίστοιχα, όταν όλοι οι νέοι του δείγματος 

θεωρηθούν ως οικονομικά ανασφαλείς η πιθανότητά τους να είναι συγκάτοικοι με τους γονείς 

είναι 0.685, όμως αν όλοι είναι οικονομικά ασφαλείς, η πιθανότητα τους να ζουν στο πατρικό 

τους είναι 0.593.  
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Όσον αφορά τις γυναίκες, οι μεταβλητές της απασχόλησης και της οικονομικής ανασφάλειας 

είναι ενδογενείς σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 12. Τα marginal effects των συστη-

μάτων περιγράφονται στον Πίνακα 14. Όταν καμία γυναίκα του δείγματος δεν εργάζεται, δη-

λαδή είναι άνεργη ή οικονομικά μη ενεργή, το ποσοστό των νέων γυναικών που μένουν με 

τους γονείς τους είναι 54.7%. Από την άλλη πλευρά, αν όλος ο νεανικός γυναικείος πληθυσμός 

εργάζεται κατά τη διάρκεια της κρίσης, η πιθανότητα συγκατοίκησης με τους γονείς πέφτει στο 

μόλις 0.413. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 14, τα marginal effects της μεταβλητής 

της οικονομικής ανασφάλειας είναι αρκετά μεγαλύτερα. Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση που οι 

Ελληνίδες ηλικίας 18-35 δεν θεωρούνται οικονομικά ανασφαλείς με βάσει την κατάσταση α-

πασχόλησής τους και την εισοδηματική κλίμακα που ανήκουν, η πιθανότητά τους να ζουν στο 

πατρικό σπίτι είναι 0.413, ακριβώς το ίδιο ποσοστό με αυτό της ακραίας περίπτωσης όπου 

καμία γυναίκα δεν εργάζεται. Όμως το ανώτερο όριο του ποσοστού συγκατοίκησης είναι αρ-

κετά υψηλότερο 56.6% στην περίπτωση της οικονομικής ανασφάλειας, παρόλο που παραμένει 

χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών.  

 

Coresident Coresident Coresident Coresident

Probability of being Employed = 0 0.686*** 0.520***

(0.01) (0.01)

Probability of being Employed = 1 0.580*** 0.451***

(0.00) (0.01)

Probability of being Financially Insecure = 0 0.593*** 0.511***

(0.01) (0.01)

Probability of being Financially Insecure = 1 0.685*** 0.439***

(0.01) (0.01)

Observations 33,134 33,134 31,794 31,794

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Table 13: Marginal Effects from the Probit Estimations, 2009-2013

Young Men Young Women

Coresident Coresident Coresident Coresident

Probability of being Employed = 0 0.709*** 0.547***

(0.02) (0.01)

Probability of being Employed = 1 0.558*** 0.413***

(0.02) (0.02)

Probability of being Financially Insecure = 0 0.562*** 0.413***

0.02 0.02

Probability of being Financially Insecure = 1 0.727*** 0.566***

(0.03) (0.02)

Observations 33,134 33,134 31,794 31,794

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Table 14: Marginal Effects from the Seemingly Unrelated Bivariate Probit Estimation, 2009-2013

Young Men Young Women
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Κατά την προσωπική μου άποψη, τα αποτελέσματα στα οποία οδηγήθηκα παρουσιάζουν εν-

διαφέρον. Αρχικά, όσον αφορά τους άνδρες δεν παρατηρείται η ύπαρξη ενδογένειας, με άλλα 

λόγια, οι άνδρες αποφασίζουν για το αν θα μετακομίσουν από το πατρικό σπίτι με βάση τη δική 

τους οικονομική κατάσταση, μη λαμβάνοντας σχεδόν καθόλου υπόψιν τους την οικονομική 

κατάσταση ή τις προτιμήσεις των γονέων τους. Αντιθέτως, οι γυναίκες φαίνεται να επηρεάζο-

νται εξίσου από την οικονομική κατάσταση τη δική τους και των γονέων τους, όπως και από 

την οικονομική αβεβαιότητα. Αν δοκιμάσουμε να αφαιρέσουμε από τη συνολική επίδραση της 

κατάστασης απασχόλησης (-0.317 συντελεστής 1ης εξίσωσης για το δείγμα των γυναικών στον 

Πίνακα 10) την επίδραση που προέρχεται από την οικονομική κρίση (-0.608 συντελεστής διαρ-

θρωτικής εξίσωσης στον Πίνακα 12) βρίσκουμε το αποτέλεσμα της αντίστροφης αιτιότητας. 

Στην περίπτωση του δείγματος των γυναικών 18-35, το αποτέλεσμα αυτό είναι θετικό (-

0.317+0.608=0.291) που μπορεί να σημαίνει δύο γεγονότα. Η πρώτη περίπτωση είναι να αυ-

ξάνεται η συγκατοίκηση και ταυτόχρονα να αυξάνεται και η απασχόληση για τις νέες γυναίκες. 

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα χρόνια της κρίσης οι δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες δεν πλήττουν μόνο τους νέους, αλλά και τους γονείς τους. Επομένως, οι νέες γυναί-

κες, ακόμα και να εργάζονται υπάρχει περίπτωση να μένουν στο πατρικό τους, γιατί οι γονείς 

τους δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και εκείνες οφείλουν να συνεισφέρουν στο 

οικογενειακό εισόδημα και να τους προσέχουν. Δεύτερον, είναι πιθανόν να μειώνεται η συγκα-

τοίκηση και ταυτόχρονα να μειώνεται και η απασχόληση. Σε αυτή τη περίπτωση, οι γονείς 

συμπεριφέρονται αλτρουιστικά στις κόρες τους, και εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα 

αποφασίζουν να συμβάλλουν στην ανεξαρτητοποίησή τους όσον αφορά την στέγη, όμως εκεί-

νες εξακολουθούν να είναι οικονομικά εξαρτώμενες από τους γονείς τους. 

Επίσης, όπως φαίνεται στους Πίνακες 13 και 14 το πάνω όριο του ποσοστού συγκατοίκησης 

των γυναικών είναι χαμηλότερο από το κάτω όριο της μεταβλητής για το δείγμα των ανδρών. 

Ένας λόγος για αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι χρησιμοποίησα τις ίδιες ηλικίες και για τα δύο 

φύλα. Οι γυναίκες στη χώρα μου παντρεύονται σε αρκετά μικρότερη ηλικία από τους άνδρες, 

συνεπώς είναι λογικό να φεύγουν νωρίτερα από το πατρικό σπίτι. Ακόμη, οι γυναίκες στην 

Ελλάδα καθυστερούν να βγουν στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τους άνδρες, γιατί απα-

σχολούνται κυρίως σε επαγγέλματα που χρειάζονται περισσότερα έτη εκπαίδευσης. Επομένως, 

στα πρώτα 4-5 έτη της ενηλικίωσης τους κυρίως άλλοι παράγοντες είναι αυτοί που καθορίζουν 

το αν θα παραμείνουν με τους γονείς τους.  

Γενικότερα, πολιτικές που μπορούν να μεταβάλλουν τις συνθήκες στην αγορά εργασίας των 

νέων μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολή έως και 10 ποσοστιαίων μονάδων το ποσοστό συ-

γκατοίκησης των νέων ενηλίκων με τους γονείς τους. Το ποσοστό αυτό μπορεί αρχικά να φα-

ντάζει μικρό, όμως αν σκεφτεί κανείς μέσα από πόσα διαφορετικά κανάλια μπορεί η αύξηση 
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της απασχόλησης των νέων να μεταβάλλει το ποσοστό συγκατοίκησης, θα καταλήξει στο ότι 

οι 10 ποσοστιαίες μονάδες είναι η ελάχιστη επίδραση που θα προκύψει άμεσα από την βελτί-

ωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Πιο αναλυτικά, στο μοντέλο μου δεν έλαβα υπόψιν 

μου όλες τις ενδογενείς μεταβλητές που υπάρχουν, όπως είναι ο γάμος και η απόκτηση τέκνων, 

η επένδυση σε εργατικό δυναμικό και οι μεταβιβαστικές πληρωμές των γονέων. Τόσο η πιθα-

νότητα απασχόλησης, όσο και η πιθανότητα συμβίωσης με τους γονείς συσχετίζονται άμεσα 

με τις παραπάνω ενδογενείς μεταβλητές. Επομένως, η επίδραση της αύξησης της απασχόλησης 

πάνω στο ποσοστό συγκατοίκησης θα είναι μεγαλύτερη αν λάβουμε υπόψιν μας την αύξηση 

των γάμων που αναβάλλονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ή τη μείωση των μεταβιβαστι-

κών πληρωμών, εφόσον θα υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης. 

Τα αποτελέσματα που σας παρουσίασα επιλέχθηκαν από μια σειρά πολλών διαφορετικών πα-

λινδρομήσεων που όμως δεν είχαν σημαντικές, ποιοτικές τουλάχιστον, αποκλίσεις μεταξύ 

τους. Αρχικά, όσον αφορά το δείγμα μου δοκίμασα να αποκλείσω από τις εξισώσεις άνδρες 

και γυναίκες άνω των 30 ετών, δηλαδή να περιορίσω το δείγμα μου σε νέους 18-30. Τα αποτε-

λέσματά δεν είχαν αξιόλογες μεταβολές, ωστόσο θεώρησα πως για τη χώρα μου που είναι μια 

μεσογειακή χώρα το ποσοστό των νέων που ζουν με τους γονείς τους είναι υψηλό και για τους 

ανθρώπους άνω των 30 ετών, ειδικά όσον αφορά τους άνδρες. Επιπλέον, οι εξισώσεις που 

έτρεξα με μεταβλητές αλληλεπίδρασης της απασχόλησης ανά ηλικία, για τους νέους από 18-

35 (βλ. Πίνακα παραρτήματος Α3), έδειξαν πως η επίδραση της απασχόλησης είναι στατιστικά 

σημαντική για τους νέους 30-35. Ακόμη, η επίδραση της απασχόλησης καθυστερεί να φανεί 

για τις γυναίκες, για τις οποίες εμφανίζεται μετά τα 25 τους χρόνια. Σχετικά με το εύρος των 

ηλικιών των γονέων, υπολόγισα για τους νέους που ζουν με τους γονείς τους το χάσμα γενεών 

και θεώρησα πως θα είναι αντίστοιχο και για τους νέους που ζουν μόνοι. Κατά συνέπεια, επέ-

λεξα να ορίσω τους γονείς ως τους ενήλικες 40-60, παρόλο που και όταν δοκίμασα να τους 

ορίσω διαφορετικά δεν είχα μεγάλες διακυμάνσεις στις εκτιμήσεις μου. 

Επίσης, σχετικά με τις ανεξάρτητες μεταβλητές στην δεύτερη ανάλυση, δοκίμασα να δω πως 

αλλάζουν τα αποτελέσματα αν χρησιμοποιήσω την πιθανότητα του νέου να είναι άνεργος στις 

εκτιμήσεις μου ή να είναι οικονομικά εξασφαλισμένος. Το πρόσημο σαφώς των συντελεστών 

είναι αντίθετο σε αυτές τις περιπτώσεις, σε σύγκριση με τη πιθανότητα να είμαι απασχολούμε-

νος ή οικονομικά ανασφαλής, όμως τα μεγέθη των συντελεστών δεν είχαν μεγάλες αποκλίσεις. 

Τα αποτελέσματα των probit εκτιμήσεων με εξαρτημένη την πιθανότητα ο νέος να είναι άνερ-

γος παρουσιάζονται στον Πίνακα Α4 του παραρτήματος. Τελικά, επέλεξα να χρησιμοποιήσω 

στα συστήματά μου την πιθανότητα ο νέος να έχει εργασία ή να είναι οικονομικά ανασφαλής, 
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διότι θεώρησα πως οι νέοι που μένουν στο πατρικό σπίτι, δεν είναι μόνο όσοι είναι άνεργοι ή 

δεν έχουν υψηλό εισόδημα, αλλά και αυτοί που δεν έχουν μόνιμη απασχόληση ή είναι απογοη-

τευμένοι από την οικονομική κατάσταση, ώστε να αναζητήσουν εργασία.  

Ακόμα, χρησιμοποίησα και άλλες παρόμοιες μεθόδους για τις εκτιμήσεις μου, αλλά δεν παρα-

τήρησα σημαντικές διαφορές με τις μεθόδους τις οποίες κατέληξα. Στην ανάλυση panel έτρεξα 

τις αντίστοιχες παλινδρομήσεις με random effects και οι συντελεστές που βρήκα είχαν μικρές 

μόνο αποκλίσεις από τα fixed effects. Ωστόσο, σύμφωνα με τον έλεγχο ειδίκευσης υποδείγμα-

τος του Hausman, τα fixed effects είναι η σωστή επιλογή, εφόσον η απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης δεν ήταν δυνατή στις περισσότερες περιπτώσεις (βλ. Πίνακες Παραρτήματος Α1 και 

Α2 για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα).  

Επίσης, στη διαστρωματική ανάλυση επέλεξα να χρησιμοποιήσω probit μοντέλα και η επιλογή 

μου έγινε με βάσει τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των δύο οικονομετρικών μοντέ-

λων, εφόσον για να κάνουμε cluster τα σφάλματα πρέπει να έχουμε σφάλματα που να ακολου-

θούν την κανονική κατανομή και όχι τη λογαριθμική. Ακόμα, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

των μοντέλων probit είναι πιο εύκολη σε σύγκριση με τα μοντέλα logits. Ωστόσο, δεδομένου 

ότι το δείγμα μου είναι μεγάλο τα marginal effects και στις δύο περιπτώσεις ταυτίζονται, εφό-

σον ασυμπτωτικά οι δύο μέθοδοι είναι ακριβώς ίδιες. Τέλος, για να επαληθεύσω τα αποτελέ-

σματα των συστημάτων και την εγκυρότητά των βοηθητικών μεταβλητών χρησιμοποίησα τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων (βλ. Πίνακες Παραρτήματος Α5 και Α6). Εάν 

και αυτή η μέθοδος πρόκειται για γραμμική εκτίμηση και όχι εκτίμηση πιθανοτήτων, οι βοη-

θητικές μεταβλητές που χρησιμοποιώ πέρασαν τους ελέγχους εγκυρότητας των βοηθητικών 

και τα ποιοτικά αποτελέσματα ήταν συνεπή με τα αντίστοιχα των συστημάτων seemingly un-

related bivariate probit. 
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Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσω κατά πόσο η οικονομική κρίση στη χώρα μου επη-

ρέασε τις αποφάσεις των νέων για ανεξαρτησία και αν η οικογένεια ήταν αυτή που στήριξε 

οικονομικά τους νέους ηλικίας 18-35 που δυστυχώς εισέπραξαν ένα μεγάλο μέρος από τις συ-

νέπειες των «αμαρτιών» των γονέων τους. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού 

Δυναμικού της Ελ. Στατ. το ποσοστό συγκατοίκησης των νέων με τους γονείς τους αυξήθηκε 

μετά την εμφάνιση της κρίσης, όταν η ανεργία των νέων άγγιξε πρωτοφανή επίπεδα. Η εμπει-

ρική μου ανάλυση κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα. Πρώτον, τα αποτελέσματα της α-

νάλυσης panel κατέδειξαν την μακροχρόνια αρνητική σχέση μεταξύ του ποσοστού απασχόλη-

σης των νέων ενηλίκων και του ποσοστού των νέων που ζουν μαζί με τους γονείς ή τα πεθερικά 

τους. Δεύτερον, από τη pooled cross sectional ανάλυση προέκυψε πως η σχέση της κατάστασης 

απασχόλησης και της συμβίωσης με τους γονείς, γίνεται πιο εντατική κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης. Τρίτον, η οικονομική ανασφάλεια φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τις 

αποφάσεις των νέων γυναικών, οι οποίες επιλέγουν να μείνουν στο πατρικό τους σπίτι σε πε-

ρίπτωση που δεν έχουν δική τους οικογένεια. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή οι νεαρές 

γυναίκες νιώθουν οικονομικά αβέβαιες (αποτέλεσμα αιτιότητας), είτε διότι επιθυμούν να ενι-

σχύσουν οικονομικά τους γονείς τους που έχουν ανάγκη (αντίστροφη αιτιότητα), είτε γιατί 

επηρεάζονται από τις προτιμήσεις των γονέων τους. Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες συνάγεται 

ότι δεν επηρεάζονται από τις οικονομικές συνθήκες των γονέων τους και συντηρητικά πρό-

τυπα, αλλά μόνο από τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. 

Γενικότερα, ο θεσμός της οικογένειας φαίνεται να είναι ισχυρός στη χώρα μας και να γίνεται 

ακόμα πιο δυνατός σε περιόδους οικονομικών διαταραχών. Κατά συνέπεια, η πολιτεία βραχυ-

χρόνια θα ήταν καλό να στηρίξει τις διευρυμένες οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταπε-

ξέλθουν οικονομικά χορηγώντας επιδόματα ενοικίων, θέρμανσης, τέκνων και φοροελαφρύν-

σεις. Επίσης, μακροχρόνια πρέπει να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις στη χώρα μας, θέτοντας 

ως άμεση προτεραιότητα την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων Ελλήνων. Η παροχή επιδο-

τήσεων προσωπικού νεαρής ηλικίας και η δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε αξιοποίηση των γνώσεων του μορφωμένου νεανικού εργατικού 

δυναμικού εντός των ελληνικών συνόρων. Επιπλέον, η βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με 

τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι απαραίτητη, έτσι ώστε οι ιδιωτικοί υπάλληλοι να έ-

χουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτούς του δημόσιου τομέα, ώστε να μπορούν και 

αυτοί να προγραμματίζουν τη ζωή τους και να μην ζουν μέσα στην αβεβαιότητα και τον φόβο 

της απώλειας εργασίας. 

Θα ήθελα να τονίσω πως τα παραπάνω είναι συμπεράσματα που κατά τη γνώμη μου προκύ-

πτουν από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων που έτρεξα κατά την διάρκεια της έρευνάς 
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μου, ωστόσο οι πίνακες βρίσκονται στη διάθεση του αναγνώστη για να δώσει τις δικές του 

ερμηνείες. Εξάλλου, σύμφωνα με τον George E. P. Box (1976), κανένα μοντέλο δεν είναι ορθό, 

όμως κάποια μπορούν να είναι χρήσιμα. Νομίζω πως η εργασία μου να συνέβαλε στην έρευνα 

και θα ήθελα να προτείνω ιδέες για περαιτέρω μελέτη. Αρχικά, θεωρώ πως η ένταξη επιπλέον 

ενδογενών μεταβλητών και η εκτίμηση ενός multivariate probit συστήματος θα συνέβαλε ση-

μαντικά στην εκτίμηση επιδράσεων που μπορεί να οφείλονται στις δυσμενείς οικονομικές συν-

θήκες, αλλά επηρεάζουν τη διάρθρωση των νοικοκυριών μέσα από δευτερεύοντα κανάλια. Ε-

πιπρόσθετα, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί κατά πόσο η οικονομική ανασφάλεια οδηγεί 

τους μορφωμένους νέους σε αναζήτηση εργασίας εκτός συνόρων. Επίσης, πιστεύω πως θα ή-

ταν χρήσιμο σε περίπτωση που υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα να 

ερευνηθούν οι επιπτώσεις αυτής της αλλαγής στα εισοδήματα και τις αποφάσεις των νέων για 

την αποχώρησή τους από την πατρική στέγη. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με ένα αισιόδοξο 

μήνυμα για τη νέα γενιά αυτής της χώρας. Ευελπιστώ τα επόμενα χρόνια να βελτιωθεί δρα-

στικά η οικονομική κατάσταση, να αμβλυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες και οι νέοι να έχουν 

ένα πιο αισιόδοξο αύριο. Όταν συμβεί αυτό, θα είχε νόημα να ερευνηθεί το πόσο αργά ή γρή-

γορα η ελληνική οικονομία επιστρέφει στην ομαλή της πορεία και η εκ νέου μεταβολή στη 

διάρθρωση των νοικοκυριών με ένα δυναμικό μοντέλο ανάλυσης panel.  

  



Η Οικογένεια ως Δίχτυ Προστασίας 

για την Οικονομική Ανασφάλεια  
των Νέων στην Ελλάδα της Κρίσης 

 67 

1. Ahn, Namkee, García, Juan Ramón and Juan Francisco Jimeno, (2004) “The Impact of 

Unemployment on Individual Well-Being in the EU”. European Network of Economic 

Policy Research Institutes, 29. 

2. Becker S. O. et al., (2010) “Youth Emancipation and Perceived Job Insecurity of Par-

ents and Children”. Journal of Population Economics, 23, 3: 1047-1071. 

3. Becker, Gary S., (1974) “A Theory of Social Interactions”. Journal of Political Econ-

omy, 82, 6: 1063-1093. 

4. Becker, Gary S., and Nigel Tomes, (1979) “An Equilibrium Theory of the Distribution 

of Income and Intergenerational Mobility”. Journal of Political Economy, 87, 6: 1153-

1189. 

5. Bell, David N.F. and David G. Blanchflower, (2010) “Youth Unemployment: Déjà 

Vu?”. Institute for the Study of Labor, DP 4705. 

6. Bilter, Marianne, and Hoynes Hilary, (2015) “Living Arrangements, Doubling Up, and 

the Great Recession: Was This Time Different?”. American Economic Review: Papers 

& Proceedings, 105, 5: 166-170. 

7. Box, George E. P., (1976) “Science and Statistics”. Journal of the American Statistical 

Association, 356, 71: 791-799 

8. Chiuri, Maria Concetta and Del Boca Daniela, (2010) “Home-Leaving Decisions of 

Daughters and Son”. Review of Economics of Household, 8, 3: 393-408. 

9. Choudhry M., Marelli, E. and Signorelli M., (2012) “Youth unemployment and the 

impact of financial crises.”. International Journal of Manpower 33, 1: 76-95. 

10. Christopoulou, Rebekka, (2013) “Why Have Labor Market Outcomes of Youth in Ad-

vanced Economies Deteriorated?”. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 

De Gruyter, 13, 1: 203-238.  

11. Cox, Donald, (1987) “Motives for Private Income Transfers.”. Journal of Political 

Economy, 95, 3: 508-46. 

12. Dettling, Lisa, and Joanne Hsu, (2014) “Returning to the Nest: Debt and Parental Co-

Residence among Young Adults.”. Federal Reserve Board, WP 80. 



   
Πανταλίδου Μαρία  

  ΔΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη 

 68 

13. Drydakis, Nick, (2015) “The effect of unemployment on self-reported health and men-

tal health in Greece from 2008 to 2013: A longitudinal study before and during the 

financial crisis”. Social Science & Medicine, 128: 43-51. 

14. Economou, Marina et al., (2016) “Suicidal ideation and suicide attempts in Greece dur-

ing the economic crisis: an update”. World Psychiatry, 15, 1: 83-84. 

15. Ermisch, John F., (1999) “Prices, Parents, and Young People's Household Formation”. 

Journal of Urban Economics, 45, 1: 47-71. 

16. Ermisch, John, and Pamela Di Salvo, (1997) “The Economic Determinants of Young 

People's Household Formation”. Economica, 64, 256: 627-644. 

17. Giannelli, Gianna Claudia and Monfardini Chiara, (2003) “Joint Decisions on House-

hold Membership and Human Capital Accumulation of Youths - The role of expected 

earnings and local markets”. Journal of Population Economics, 16, 2: 265-285. 

18. Giuliano, Paola, (2007) “Living Arrangements in Western Europe: Does Cultural 

Origin Matter?”. Journal of the European Economic Association, 5, 5: 927-952. 

19. Haurin Donald R., Herdershott Patric H., and Kim Dongwook, (1993) “The impact of 

Real Rents and Wages on Household Formation”, The Review of Economics and Sta-

tistics, 75: 284-293.  

20. Hausman, Jerry A., (1978) “Specification Tests in Econometrics”. Econometrica 46, 

6: 1251-1271. 

21. Iacovou, Maria, (2001) “Leaving Home in the European Union”. Institute for Social 

and Economic Research, WP 18. 

22. Kaplan, G.W., (2012) “Moving back home: insurance against labor market risk.”. Jour-

nal of Political Economy, 120, 3: 446-512. 

23. Karagiannaki, Eleni, (2011) “Changes in the Living Arrangements of Elderly People 

in Greece: 1974‐ 1999”, Population Research and Policy Review, 30, 2: 263-285. 

24. Kraatz, Susanne (2015) “Youth unemployment in Greece: Situation before the govern-

ment change”. Policy Department A: Economy and Scientific Policy, European Par-

liament. 

25. Lee, K. and G. Painter, (2013) “What happens to household formation in a recession?”. 

Journal of Urban Economics, 76: 93-109. 



Η Οικογένεια ως Δίχτυ Προστασίας 

για την Οικονομική Ανασφάλεια  
των Νέων στην Ελλάδα της Κρίσης 

 69 

26. Manacorda M. and Moretti E., (2006) “Why Do Most Italian Youths Live with Their 

Parents? Intergenerational Transfers and Household Structure.” Journal of the Euro-

pean Economic Association, 4, 4: 800-829. 

27. Martinez, M. and J. Ruiz Castillo, (2002) “The decisions of Spanish youth: a cross–

section study”. Journal of Population Economics, 15: 305-330. 

28. Matsudaira, Jordan, (2016) “Economic conditions and the living arrangements of 

young adults: 1960 to 2011”. Journal of Population Economics, 29, 1: 167-195. 

29. McElroy, Marjorie B., (1985) “The Joint Determination of Household Membership and 

Market Work: The Case of Young Men.”. Journal of Labor Economics, 3, 3: 293-316. 

30. McElroy, Marjorie B., and Horney Mary Jean, (1981) “Nash-bargained Household De-

cisions: Towards a Generalization of the Theory of Demand.” International Economic 

Review, 22: 333-49. 

31. Mykyta, Laryssa and Suzanne Macartney, (2011) “The Effects of Recession on House-

hold Composition: ‘Doubling Up’ and Economic Well-Being.”. US Census Bureau 

SEHSD WP 4.  

32. Rogers, William H. and Winkler Anne E., (2014) “How Did the Housing and Labor 

Market Crises Affect Young Adults' Living Arrangements?”. Institute for the Study of 

Labor, DP 8568. 

33. Rosenzweig, Mark, and Kenneth I. Wolpin, (1993) “Intergenerational Support and the 

Life-Cycle Incomes of Young Men and Their Parents: Human Capital Investments, 

Coresidence, and Intergenerational Financial Transfers.”. Journal of Labor Economics, 

11: 84–112. 

34. Rosenzweig, Mark, and Kenneth Wolpin, (1994) “Parental and Public Transfers to 

Young Women and Their Children.”. The American Economic Review, 84: 1195-1212. 

35. Winkelmann L. and R. Winkelmann (1998) “Why Are the Unemployed So Unhappy? 

Evidence from Panel Data”. Economica 65, 257: 1-15. 

1. Becker, Gary S. (1993) A Treatise on the Family. U.S.A.: Harvard University Press.  

2. Blanchflower, David G. and Richard B. Freeman (2000) ”The Declining Economic 

Status of Young Workers in OECD Countries”. In: Blanchflower, D., and R. Freeman, 

(2000): Youth Employment and Joblessness in Advanced Countries, Chicago: Univer-

sity of Chicago Press, 19-59. 



   
Πανταλίδου Μαρία  

  ΔΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη 

 70 

3. Card, David and Lemieux, Thomas, (2000) “Adapting to Circumstances: The Evolu-

tion of Work, School, and Living Arrangements among North American Youth.”. In: 

Blanchflower, D., and R. Freeman, (2000): Youth Employment and Joblessness in Ad-

vanced Countries, Chicago: University of Chicago Press, 171-214. 

4. Christopoulou, Rebekka and Paul Ryan, (2008) “Youth Outcomes in the Labor Markets 

of Advanced Economies Decline, Deterioration, and Causes”. In: Schoon Ingrid and 

Silbereisen Rainer K., (2015): Transitions from school to work, London: Cambridge 

University Press, 67-94. 

5. Greene, William H., (2012) Econometric Analysis, United States: Prentice Hall, 7 edi-

tion, Chapters: 8, 10: 332-346 & 354-366, 11: 388-404, 419-420 & 425-459, 17: 723-

750 & 778-792 and 18: 832-833. 

6. London, Rebecca A., and Robert W. Fairlie, (2006) ”Economic Conditions and Chil-

dren’s Living Arrangements.”. In: Rebecca Blank, Sheldon Danziger, and Robert 

Schoeni, (2008): Working and Poor: How Economic and Policy Changes Are Affecting 

Low-Wage Workers, New York: Russell Sage Press, 233-62. 

7. Matsaganis, Manos, (2013) “The Greek crisis: social impact and policy responses.”. 

Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung. 

8. Matsaganis, Manos, (2015) “Youth unemployment and the Great Recession in 

Greece”. In: Dolado, Juan J., No Country for Young People? Youth Labor Market Prob-

lems in Europe, London: Centre for Economic Policy Research, 77-87. 

1. Eurostat. European Commission. (2015) 

http://ec.europa.eu/eurostat/ 

2. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Υπουργείο Οικονομικών Ελληνι-

κής Δημοκρατίας. (2015) 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/Antikeimenikes.html 

3. Ελληνική Στατιστική Αρχή. (2015) 

http://www.statistics.gr/ 

4. Stata: Data Analysis and Statistical Software. (2015) 

http://www.stata.com/ 

5. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. (2015) 

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=618&Itemid=

616&lang=el 

http://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/Antikeimenikes.html
http://www.statistics.gr/
http://www.stata.com/
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=618&Itemid=616&lang=el
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=618&Itemid=616&lang=el


 

 

Με βάση τον Νόμο 3852/2010 που είναι ευρέως γνωστός ως «Πρόγραμμα Καλλικράτης» το 

2011 μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας στις ακόλουθες 13 γεωγραφικές 

περιφέρειες.  

 

 

Περιφέρεια Έδρα

Έκταση 

(Τ.Μ.) Νομοί 

Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη Κομοτηνή 14.157 Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας 

Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκη 18.811

Ημαθίας, Θεσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας,Πιερίας, 

Σερρών, Χαλκιδικής

Δυτική Μακεδονία Κοζάνη 9.451 Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας

Ήπειρος Ιωάννινα 9.203 Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας

Θεσσαλία Λάρισα 14.037 Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων

Ιόνιοι Νήσοι Κέρκυρα 2.307

Ζακύνθου, Ιθάκης, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, 

Λευκάδας

Δυτική Ελλάδα Πάτρα 11.35 Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας

Στερεά Ελλάδα Λαμία 15.549

Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευριτανίας, Φθιώτιδας, 

Φωκίδας

Αττική Αθήνα 3.808

Αθηνών (Ανατολικής, Κεντρικής, Δυτικής), 

Πειραιώς

Πελοπόννησος Τρίπολη 15.49

Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, 

Μεσσηνίας

Βόρειο Αιγαίο Μυτιλήνη 3.836 Ικαρίας, Λέσβου, Λήμνου, Σάμου, Χίου

Νότιο Αιγαίο Ερμούπολη 5.286 Δωδεκαννήσων, Κυκλάδων

Κρήτη Ηράκλειο 8.336 Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων

 Γεωγραφικές Περιοχές της Ελλάδας



 

 

Αναζητώντας δεδομένα που να εκφράζουν το κόστος ζωής ανά γεωγραφική περιφέρεια της 

χώρας διαπίστωσα πως δεν υπάρχουν επίσημα περιφερειακά στοιχεία για το κόστος στέγασης, 

ενοικίων, ακινήτων και θέρμανσης. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή που περιέχει τέτοιου είδους 

πληροφόρηση παρέχεται από την Ελ. Στατ. μόνο σε επίπεδο επικράτειας, γεγονός που δεν θα 

μπορούσε να προσδώσει ικανή πληροφόρηση στις αναλύσεις μου που επιτελούνται σε επίπεδο 

περιφερειών και ατόμων. Στην προσπάθεια λοιπόν να δημιουργήσω έναν δείκτη που θα μπο-

ρούσε σε ικανοποιητικό βαθμό να περιγράψει τις μεταβολές του κόστους των ενοικίων ανά 

γεωγραφική περιφέρεια και έτος κατέληξα στον ακόλουθο δείκτη που αποτελεί ένα γινόμενο 

της τιμής οικοπέδου ανά γεωγραφική περιφέρεια με τον ΔΤΚ ενοικίων ανά έτος.  

Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΤΚ ενοικίων παρέχεται από την Ελ. Στατ. σε επίπεδο επικράτειας κάθε 

χρόνο. Από την άλλη, οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι σταθερές με βάσει τα επίσημα 

στοιχεία του υπουργείου οικονομικών από το 2007 έως σήμερα, παρόλο που συνεχώς γίνονται 

συζητήσεις για την επιτακτική ανάγκη αναπροσαρμογής τους με βάσει τις εμπορικές αξίες που 

τα χρόνια της κρίσης έχουν υποδιπλασιαστεί. Από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων κατέβασα τους πίνακες με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων 

του 2007 για τα εντός σχεδίου πόλεως ακίνητα. Για κάθε γεωγραφική περιφέρεια της χώρας 

βρήκα την ελάχιστη/μέγιστη Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) και τον ελάχιστο/μέγιστο Συντελεστή Αξιο-

ποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.). Στη συνέχεια με βάσει τους πίνακες και τις φόρμουλες υπολογι-

σμού των αντικειμενικών αξιών υπολόγισα την ελάχιστη/μέγιστη Τιμή Οικοπέδου (Τ.Ο.) ανά 

γεωγραφική περιφέρεια. Το γινόμενο της ελάχιστης Τ.Ο. με τον ΔΤΚ ενοικίων αποτελεί τη 

μεταβλητή που ονόμασα ελάχιστο κόστος ενοικίου, ενώ αντίστοιχα το γινόμενο της μέγιστης 

Τ.Ο. με τον ΔΤΚ ενοικίων είναι η μεταβλητή μέγιστο κόστος ενοικίου. 

  



 

 

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Employment rate -0.428*** -0.435*** -0.330*** -0.498***

(0.063) (0.089) (0.078) (0.104)

Married/Cohabitating -0.894*** -1.132*** -1.003*** -1.175***

(0.117) (0.157) (0.136) (0.223)

Study -0.423*** -0.399*** -0.404*** -0.277***

(0.056) (0.073) (0.063) (0.095)

Have at least one dependent child -0.104 0.202 0.083 0.366

(0.141) (0.188) (0.170) (0.286)

Divorced/Widowed -0.263 -0.051 -0.617 -0.072

(0.500) (0.607) (0.547) (0.703)

Years of education 0.011 0.014 0.015* -0.003

(0.007) (0.010) (0.009) (0.012)

Metropolitan area -0.009 0.051* 0.025 -0.005

(0.019) (0.029) (0.023) (0.049)

Rural area -0.051* -0.058 -0.014 -0.049

(0.027) (0.036) (0.031) (0.051)

Income from assets -0.100

(0.276)

Benefits/aids -0.436

(0.329)

Disabled 1.088***

(0.355)

Age 0.023*** 0.011 0.009 0.025

(0.008) (0.012) (0.011) (0.018)

Years of education -0.014* -0.028** -0.021** -0.022*

(0.007) (0.011) (0.008) (0.013)

Married/Cohabitating -0.541*** -0.473** -0.703*** -0.455

(0.172) (0.212) (0.200) (0.284)

Divorced/Widowed -1.282*** -1.278*** -1.276*** -1.874***

(0.331) (0.405) (0.358) (0.540)

Pension -1.265*** -1.249*** -1.048*** -1.817***

(0.266) (0.356) (0.337) (0.481)

Work in public sector 0.043 0.075 0.063 0.242

(0.108) (0.147) (0.132) (0.188)

Income from assets 0.130

(0.146)

Disabled 0.384

(0.452)

Net migration per capita 0.747

(0.868)

Growth rate of Real GDP -0.060

(0.050)

Minimum rental cost index -0.043

(0.028)

Maximum rental cost index 0.013

(0.010)

Constant 0.895** 1.461** 1.628*** 0.946

(0.438) (0.619) (0.571) (0.941)

Observations 299 182 182 117

Number of regions 13 13 13 13

Hausman test chi2 48.93 99.59 -44.94 100.3

Hausman test p-value 0.0737 7.35e-09 1 0

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Random effects for regions and years are omitted from the Table.

Table A1: The Effect of the Youth Employment Rate on the rate of Coresidence with parents or parents-in-law

Generalized least Squares Random Effects Estimations for Young Μen - Hausman Test
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Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Coresidence 

rate

Employment rate -0.324*** -0.238*** -0.255*** -0.303***

(0.035) (0.048) (0.051) (0.054)

Married/Cohabitating -0.509*** -0.787*** -0.698*** -0.785***

(0.105) (0.127) (0.128) (0.140)

Study -0.551*** -0.560*** -0.436*** -0.466***

(0.065) (0.077) (0.078) (0.087)

Have at least one dependent child -0.334*** 0.093 0.027 0.015

(0.105) (0.121) (0.128) (0.147)

Divorced/Widowed -0.709*** -0.984*** -0.979*** -1.328***

(0.265) (0.316) (0.324) (0.361)

Years of education 0.008 -0.005 0.008 0.009

(0.007) (0.008) (0.008) (0.009)

Metropolitan area 0.018 0.072*** 0.049** -0.007

(0.018) (0.024) (0.022) (0.038)

Rural area -0.000 -0.025 0.026 -0.021

(0.026) (0.027) (0.031) (0.036)

Income from assets -0.480**

(0.189)

Benefits/aids 0.043

(0.149)

Housewife -0.085

(0.077)

Disabled -0.810**

(0.406)

Age

0.001 -0.006 -0.027** -0.030**

Years of education (0.008) (0.010) (0.011) (0.014)

-0.011 -0.025*** -0.017** -0.033***

Married/Cohabitating (0.007) (0.009) (0.009) (0.009)

-0.655*** -0.625*** -0.727*** -0.260

Divorced/Widowed (0.163) (0.175) (0.200) (0.207)

-0.441 -0.439 -0.382 -0.444

Pension (0.343) (0.360) (0.403) (0.426)

-0.860*** -0.206 -0.264 -0.124

Work in public sector (0.255) (0.274) (0.331) (0.344)

-0.011 0.160 -0.079 0.094

Income from assets (0.109) (0.127) (0.132) (0.145)

(0.109)

Disabled -0.390

(0.355)

Net migration per capita -1.773**

(0.853)

Growth rate of Real GDP 0.016

(0.051)

Minimum rental cost index 0.037

(0.024)

Maximum rental cost index 0.029***

(0.008)

Constant 1.861*** 2.269*** 3.166*** 3.040***

(0.428) (0.510) (0.559) (0.720)

Observations 299 182 182 117

Number of regions 13 13 13 13

Hausman test chi2 290.1 -381.9 81.15 33.33

Hausman test p-value 0 1 7.86e-07 0.0973

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Random effects for regions and years are omitted from the Table.

Table A2: The Effect of the Youth Employment Rate on the rate of Coresidence with parents or parents-in-law

Generalized least Squares Random Effects Estimations for Young Women - Hausman Test

S
h

a
re

 o
f 

1
8

-3
5

 y
e
a
rs

 o
ld

s
S

h
a
re

 o
f 

4
0

-6
0

 y
e
a
rs

 o
ld

s 
M

a
c
ro

 

C
o

n
tr

o
ls

R
e
n

ta
l 

C
o

st
 

In
d

e
x

e
s



 

 

 

Young Men Young Women

Coresident Coresident

Age 18 0.221* -0.060

(0.127) (0.266)

Age 19 0.040 -0.044

(0.210) (0.119)

Age 20 -0.299 -0.282***

(0.183) (0.093)

Age 21 -0.320** -0.113

(0.136) (0.126)

Age 22 -0.221*** -0.071

(0.082) (0.087)

Age 23 -0.357*** -0.149

(0.105) (0.095)

Age 24 -0.336*** -0.146***

(0.066) (0.053)

Age 25 -0.280*** -0.198***

(0.048) (0.039)

Age 26 -0.272*** -0.243***

(0.054) (0.040)

Age 27 -0.292*** -0.359***

(0.052) (0.041)

Age 28 -0.413*** -0.326***

(0.056) (0.029)

Age 29 -0.465*** -0.389***

(0.056) (0.034)

Age 30 -0.559*** -0.322***

(0.051) (0.036)

Age 31 -0.549*** -0.377***

(0.043) (0.047)

Age 32 -0.661*** -0.530***

(0.059) (0.069)

Age 33 -0.711*** -0.554***

(0.040) (0.051)

Age 34 -0.738*** -0.528***

(0.033) (0.069)

Age 35 -0.803*** -0.611***

(0.028) (0.066)

Constant -1.847 -2.794

(2.945) (3.299)

Observations 43,505 41,439

Table A3: The Effect of the probability of being Employed on the probability of being Coresident by age

Probit Estimations of 18-35 years olds 2009-2015

Dummies for regions and years are omitted from the Table.

Individual and parental characteristics are as in Tables 7 and 8. 

Clustered standard errors by region in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Coresident Coresident Coresident Coresident

Unemployed 0.543*** 0.561*** 0.442*** 0.441***

(0.033) (0.056) (0.032) (0.040)

Age in years -0.133*** -0.153*** -0.080** -0.083***

(0.022) (0.026) (0.041) (0.028)

Age squared 0.001*** 0.001*** 0.000 0.000

(0.000) (0.000) (0.001) (0.001)

Married/Cohabitating -1.587*** -1.623*** -1.986*** -1.996***

(0.059) (0.056) (0.031) (0.036)

Study -0.600** -0.653*** -0.522*** -0.528***

(0.234) (0.231) (0.165) (0.158)

Have at least one dependent child -0.496*** -0.458*** -0.434*** -0.428***

(0.043) (0.058) (0.065) (0.075)

Divorced/Widowed -0.377** -0.429** -0.511*** -0.543***

(0.174) (0.209) (0.069) (0.080)

Years of education -0.009 -0.006 -0.014** -0.013**

(0.007) (0.008) (0.006) (0.006)

Metropolitan area -0.455*** -0.444*** -0.412*** -0.408***

(0.044) (0.046) (0.043) (0.050)

Rural area 0.909*** 0.900*** 0.810*** 0.782***

(0.085) (0.084) (0.085) (0.082)

Non-Greek -1.002*** -1.020*** -0.388*** -0.446***

(0.064) (0.064) (0.045) (0.048)

Income from assets -0.593*** -0.595*** -0.781*** -0.773***

(0.092) (0.110) (0.110) (0.173)

Income from benefits/aids -0.155*** -0.230*** -0.242*** -0.232***

(0.041) (0.048) (0.058) (0.056)

Housewife 0.015 0.036

(0.071) (0.072)

Disabled 0.915*** 0.866*** 0.802*** 0.731***

(0.127) (0.137) (0.115) (0.175)

Age 0.145*** 0.053 0.124* -0.072

(0.041) (0.096) (0.065) (0.102)

Years of education 0.009 -0.071 -0.057 -0.069

(0.041) (0.074) (0.052) (0.065)

Married/Cohabitating -1.382 -1.987 0.713 -0.581

(1.112) (1.270) (1.159) (1.828)

Divorced/Widowed -3.897** -4.229 -1.946 -3.797

(1.711) (3.104) (2.443) (2.992)

Pension -1.400 -0.985 0.472 -0.817

(1.081) (1.212) (0.846) (0.981)

Work in public sector -5.308*** -4.522** -3.168 -0.064

(1.224) (2.292) (2.030) (2.874)

Income from assets -2.688*** -3.382*** -1.566*** -1.418

(0.781) (1.050) (0.482) (1.170)

Disabled 4.784* 5.595** 1.205 -1.167

(2.709) (2.853) (2.060) (2.664)

Net migration per capita -21.432 -5.571

(17.751) (15.447)

Minimum rental cost index 1.123 3.100

(2.572) (3.390)

Maximum rental cost index 0.194 0.663***

(0.163) (0.173)

Observations 43,505 33,134 41,439 31,794

Clustered standard errors by region in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Constant and dummies for regions and years are omitted from the Table. 
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Table A4: The Effect of the probability of being unemployed on the probability of being Coresident

Probit Estimations of 18-35 year olds during the Greek Crisis, 2009-2013

Young Men Young Women
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Coresident Employed Coresident

Financially 

Insecure

-0.123***

Employed (0.016)

Financially Insecure 0.128***

(0.017)

Growth rate of Real GDP 0.179 -0.020

(0.151) (0.179)

Health insurance 0.385*** -0.368***

(0.008) (0.007)

Observations 33,134 33,134 33,134 33,134

R-squared 0.407 0.518 0.407 0.279

Sargan test of overidentification p-value 0.540 0.462

Wooldridge's test of exogeneity p-value 0.021 0.007

Partial R-squared 0.117 0.076

F-test of joint significance f-statistic 1302.77 1349.14

F-test of joint significance p-value 0 0

Table A5: The Causal Effect of the probability of being Employed/Financially Insecure on the probability of being Coresident

Two stages least squares Estimations of 18-35 year old Men during the Greek Crisis, 2009-2013
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Control variables are as in Table 11. 

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Coresident Employed Coresident

Financially 

Insecure

-0.119***

Employed (0.022)

Financially Insecure 0.146***

(0.027)

Growth rate of Real GDP -0.111 0.169

(0.169) (0.178)

Health insurance 0.333*** -0.271***

(0.008) (0.007)

Observations 31,794 31,794 31,794 31,794

R-squared 0.509 0.479 0.509 0.367

Sargan test of overidentification p-value 0.667 0.615

Wooldridge's test of exogeneity p-value 0.013 0.012

Partial R-squared 0.067 0.038

F-test of joint significance f-statistic 868.3 855.42

F-test of joint significance p-value 0 0

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Table A6: The Causal Effect of the probability of being Employed/Financially Insecure on the probability of being Coresident

Two stages least squares Estimations of 18-35 year old Women during the Greek Crisis, 2009-2013
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Control variables are as in Table 12. 
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Table A7: Literature Review 

Study Authors Research Question Data Methodology Variables Main Results 

“Economic Conditions 

and the Cyclical and 

Secular Changes in Pa-

rental Co-residence 

Among Young Adults: 

1960 to 2007” (2015) 

Jordan D. 

Matsudaira 

How economic con-

ditions affect on pa-

rental Co-residence 

among young adults 

PUMS  

1960-2000  

ACS  

2001-2007 

young men 

and women  

ages 19-34  

USA  

1960-2007  

OLS State and year 

fixed effects Probit 

Model 

• Dependent: probability of liv-

ing with your parents 

• Independent: wage index/ 

personal characteristics/ 

monthly rent 

• employment rate:  

↓ Co-residence rate  

• wage index:  

↓ (↑ for women care about 

real average wage) Co-resi-

dence rate  

• monthly rent:  

↑ Co-residence rate 

“Home-Leaving Deci-

sions of Daughters and 

Sons” (2010) 

Maria  

Concetta  

Chiuri -  

Daniela Del 

Boca 

What are the factors 

determine Co-resi-

dence with parents in 

EU countries 

ECHP 

young men 

and women  

aged 18-34 

EU  

1994-2001  

Fixed effects Logit 

Model  

•Dependent: Co-residence 

• Independent: personal char-

acteristics/ parental resources/ 

family structure/ institutional 

aspects 

 • parents’ income (Medi-

terranean): 

↓ Co-residence for daugh-

ters  

↑ Co-residence for sons 

• Southern countries:  

↑ Co-residence for daugh-

ters 

“How Did the Housing 

and Labor Market Cri-

ses Affect Young 

Adults’ Living Arrange-

ments?” (2014) 

William H. 

Rogers - 

Anne E.  

Winkler 

What is the impact 

of MSA-level hous-

ing and labor market 

conditions on the in-

dividual-level deci-

sion to live inde-

pendently versus 

double-up 

ACS  

PUMS  

aged 22-34 

USA  

2005-2011  

Logit Models with 

MSAs Fixed Effects 

• Dependent: probability of liv-

ing independently 

• Independent: MSA-level un-

employment rate/ MSA-level 

housing (housing price, rent 

and foreclosure rate) 

• rent MSAs prices:  

↓ probability of living inde-

pendently 



 

 

“Intergenerational Sup-

port and the Life-Cycle 

Incomes of Young Men 

and Their Parents: Hu-

man Capital Invest-

ments, Co-residence, 

and Intergenerational 

Financial Transfers” 

(1993) 

Mark R. 

Rosenzweig - 

Kenneth I. 

Wolpin 

How children's deci-

sions about human 

capital investments 

influence Co-resi-

dence with parents 

and intergenerational 

transfers 

NLS  

young men 

aged 18-31 

USA  

1967-1981  

• Maximum Likeli-

hood Logit Model  

• Fixed Effects Maxi-

mum Likelihood 

Logit Model 

• Dependent: Co-residence/ 

Transfer  

• Independent: human capital 

investments 

(level of schooling/ unemploy-

ment/ attendance in college) 

• human capital invest-

ments:  

↑ Co-residence/ Transfers 

“Joint Decisions on 

Household Membership 

and Human Capital Ac-

cumulation of Youths - 

The role of expected 

earnings and local mar-

kets” (2003) 

Gianna  

Claudia Gian-

nelli -  

Chiara  

Monfardini 

Which is the role of 

expected earnings 

and local labor and 

housing markets on 

young Italians deci-

sions about house-

hold formation and 

human investment 

Bank of Italy 

young men 

and women  

ages 18-32  

Italy  

1995  

multinomial probit 

model 

• Dependent: probability of 

work and living apart/ proba-

bility of study and living with 

your parents 

• Independent: unemployment 

rate 15-29/ personal character-

istics/ expected earnings 

• Instrument: housing cost 

• expected lifetime earn-

ings:  

↑ study/ Co-residence  

• housing cost:  

↑ Co-residence  

• unemployment rate:  

↑ study/ Co-residence  

“Leaving Home in the 

European Union” 

(2001) 

Maria 

Iacovou 

What influence the 

young Europeans de-

cision of leaving pa-

rental home 

ECHP  

young men 

and women  

ages 18-35 

EU  

1994-1997 

Overlapping genera-

tions Multinomial 

Logit 

• Dependent: probability of 

leaving home to live alone/ 

with partner/ study 

• Independent: personal char-

acteristics/ education level/ pa-

rental income 

• Southern Countries:  

↑ Co-residence 



 

   

“Living arrangements in 

western Europe: does 

cultural origin matter?” 

(2007) 

Paola  

Giuliano 

Is culture important 

determinant for liv-

ing arrangements  

US census 

CPS  

ages 18-33  

USA 

1994-2000 

Linear Probability 

Model OLS estima-

tion with Fixed Ef-

fects mother country 

dummies 

• Dependent: desire to stay 

with parents 

• Independent: culture of 

mother country (cultural norm) 

• Instrument: sexual revolution 

•Southern Europeans cul-

ture:  

↑desire to stay with parents  

“Living Arrangements, 

Doubling Up, and the 

Great Recession: Was 

This Time Different?” 

(2015) 

Marianne Bit-

ler -  

Hilary 

Hoynes 

How business cycles 

(changes in unem-

ployment rate) effect 

on living arrange-

ments 

CPS  

ASEC  

ages 18-30  

USA  

1981-2014  

State and year Fixed 

Effects OLS estima-

tion for the whole 

period and for the 

three divided periods  

• Dependent: living inde-

pendently 

• Independent: state unemploy-

ment rate 

• unemployment rate: 

 ↓ living independently  

• crisis effect: 

 ↓ living independently only 

in 1980s recession 

“Prices, Parents, and 

Young People's House-

hold Formation” (1999) 

John  

Ermisch 

What is the impact 

of the price of hous-

ing, young adults’ 

income and parental 

income on the deci-

sion of live apart 

from parents or re-

turn home 

BHPS  

ages 16-30 

UK 

1991-1995  

• Fixed effects Logit 

Model  

• Probit Model 

• Dependent: probability of 

first move from parents to live 

alone/ friends/ partner 

• Independent: children's in-

come/ parental income/ hous-

ing prices 

• house prices:  

↓ probability of living apart 

from parents  

• children's income:  

↑ probability of living apart 

from parents  

• parents' income: 

↓ probability of living apart 

from parents 

“The decisions of Span-

ish youth: a cross sec-

tion study” (2000) 

Maite  

Martínez-

Granado - 

Javier Ruiz-

Castillo 

How young people 

decide simultane-

ously about their 

working, studying 

and living arrange-

ments 

EPF  

INE  

ages 16-30 

Spain  

1990-1991  

Two stages least 

squares estimator for 

panel 

• Estimate RF equa-

tions with Probits 

• GMM system esti-

mator  

• Estimate the struc-

tural model with 

OLS 

• Dependent: individual pro-

pensity to leave the parental 

house/ propensity to work/ 

propensity to study 

• Independent: individual char-

acteristics/ economic variables 

• Instrument: owning costs/ 

rental values/ unemployment 

rate/ illiteracy rate and their in-

teractions with age 

• work: 

↑ living independently 

• study: 

↓ living independently  

• housing cost:  

↓ living independently 



 

 

“The Evolution of 

Work, School, and Liv-

ing Arrangements 

among North American 

Youth” (2000) 

David Card - 

Thomas 

Lemieux 

What are the effects 

of changes in youth 

wages and local la-

bor demand condi-

tions on the employ-

ment/ living arrange-

ments/ studying/ re-

ceiving payment 

CPS, CLFS 

& SCF  

Canada & 

United States 

1970, 1980, 

1990 & 1993  

Grouped Linear 

Probability Models 

• Dependent: probability of 

employment/ living arrange-

ments/ studying/ receiving 

payment 

• Independent: youth wages/ 

local labor demand conditions 

• stronger local demand 

conditions/higher wages: 

↑work/live alone  

↓ study  

• depressed local demand 

conditions 

/lower wages:  

↑study/live with parents  

“The impact of Real 

Rents and Wages on 

Household Formation” 

(1993) 

Donald R. 

Haurin - 

Patric H. 

Herdershott - 

Dongwook 

Kim 

What is the impact 

of real rents and 

wages on residing, 

marriage and having 

children 

LSY  

ages 22-29  

USA  

1987  

Two stages least 

squares with probits 

at first stage 

• Dependent: probability of re-

siding out of parental home/ 

living alone/ being married/ 

having children 

• Independent: demographic 

characteristics/ real wage/ 

rents 

• Instrument: housing cost 

• real housing rents:  

↓ probability of residing out 

of parental home  

• earnings capacity:  

↑ probability of residing out 

of parental home 

“The Joint Determina-

tion of Household 

Membership and Mar-

ket Work: The Case of 

Young Men” (1985) 

Marjorie B. 

McElroy 

How young men 

adults decide about 

living arrangements 

and market work 

NLSY  

men  

ages 19-24  

USA  

1991  

• Maximum Likeli-

hood Estimation  

• Trinomial Probit 

Model 

• Dependent: youth's market 

wage/ indirect utility (living 

with parents)/ indirect utility 

(living apart)/ reservation 

wage from parents 

• Independent: children's in-

come/ parental income/ human 

capital investment/ labor mar-

ket conditions 

• work:  

↓ Co-residence  

• Co-residence: 

↓ work parents guarantee 

minimum level of children's 

utility  



 

   

“What happens to 

household formation in 

a recession?” (2013) 

Kwan Ok Lee 

- Gary Painter 

What is the impact 

of economic condi-

tions on the proba-

bility of a young 

adult to change 

his/her household 

formation 

PSID  

FIMS  

younger than 

age 35  

USA  

1975-2009  

Multinomial Logit 

Models 

• Dependent: probability of a 

transition from one living ar-

rangement to another (leaving 

home and own/ leaving home 

and rent/ co-reside with par-

ents) 

• Independent: individual char-

acteristics/ housing market 

conditions/ economic condi-

tions 

• economic conditions: 

↓ living independently 

more in the post-1984-2009 

period  

• parents' income  

↑/↓ living independently 

“Why do most Italian 

youths live with their 

parents? International 

transfers and household 

structure” (2006) 

Marco 

Manacorda - 

Enrico 

Moretti  

What is the effect of 

parents' income 

changes on cohabita-

tion 

SHIW  

men  

aged 18-30 

Italy  

1989-2000  

Two-sample instru-

mental variable strat-

egy (TSIV) 

Angrist and Krueger 

(1992)  

TSIV estimator: the 

ratio of the reduced 

form coefficient over 

the first stage coeffi-

cient 

• Dependent: cohabitation 

• Independent: parents’ income 

• Instrument: social security 

which is change in normal re-

tirement age in 1992 Italy re-

form.  

• parents’ income: 

↑cohabitation 

“Youth Emancipation 

and Perceived Job Inse-

curity of Parents and 

Children” (2005) 

S. O. Becker -

S. Bentolila -

A. Fernandes- 

A. Ichino 

Whether job insecu-

rity of the fa-

ther/children's af-

fects children's deci-

sion to leave home 

SHIW  

ages 18-35  

Italy  

1995-1998  

Linear Probability 

Model OLS estima-

tion 

• Dependent: probability of 

leaving home 

• Independent: job insecurity 

of fathers 

• job insecurity of fathers:  

↑probability of leaving 

home 

 

 

 



 

 

Years 

Variable Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.

Coresidence 0.614 0.487 0.623 0.485 0.634 0.482 0.652 0.476 0.667 0.471

Age 27.059 5.038 27.183 5.065 27.230 5.145 27.045 5.130 27.099 5.191

Married/Cohabitating 0.207 0.405 0.224 0.417 0.216 0.412 0.190 0.392 0.173 0.378

Divorced/Widowed 0.005 0.073 0.006 0.076 0.005 0.068 0.004 0.065 0.005 0.073

Child 0.138 0.344 0.153 0.360 0.148 0.355 0.132 0.339 0.120 0.325

Study 0.207 0.405 0.197 0.398 0.200 0.400 0.210 0.407 0.214 0.410

Years of education 11.743 3.511 11.719 3.503 11.836 3.505 12.023 3.518 12.215 3.555

Employment 0.709 0.454 0.682 0.466 0.615 0.487 0.527 0.499 0.501 0.500

Work in private sector 0.603 0.489 0.582 0.493 0.525 0.499 0.447 0.497 0.420 0.494

Work temporarily 0.087 0.281 0.080 0.272 0.069 0.254 0.049 0.216 0.053 0.224

Work part-time 0.034 0.181 0.036 0.186 0.036 0.187 0.036 0.187 0.039 0.194

Earn ≤ minimum wage 0.124 0.329 0.124 0.330 0.115 0.319 0.069 0.254 0.092 0.290

Unemployment 0.087 0.282 0.115 0.320 0.175 0.380 0.244 0.429 0.280 0.449

Metropolitan area 0.318 0.466 0.307 0.461 0.316 0.465 0.282 0.450 0.306 0.461

Rural area 0.204 0.403 0.217 0.412 0.205 0.404 0.233 0.423 0.233 0.423

Not-Greek 0.119 0.324 0.114 0.318 0.115 0.319 0.091 0.288 0.087 0.281

Disabled 0.009 0.095 0.011 0.102 0.013 0.115 0.012 0.110 0.010 0.100

Health insurance 0.917 0.276 0.897 0.304 0.877 0.329 0.857 0.350 0.827 0.378

These descriptive statistics are based on the sample of 2nd equation of Table 10.  

Table A8: Descriptive Statistics

Share of Young Men aged 18-35

2009 2010 2011 2012 2013



 

   

 

Years 

Variable Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.

Coresidence 0.463 0.499 0.459 0.498 0.487 0.500 0.507 0.500 0.527 0.499

Age 27.192 5.193 27.216 5.169 27.222 5.184 27.308 5.202 27.106 5.283

Married/Cohabitating 0.402 0.490 0.402 0.490 0.385 0.487 0.361 0.480 0.337 0.473

Divorced/Widowed 0.017 0.131 0.020 0.141 0.017 0.130 0.023 0.150 0.022 0.147

Have Child 0.331 0.470 0.333 0.471 0.310 0.463 0.299 0.458 0.277 0.447

Study 0.219 0.413 0.215 0.411 0.221 0.415 0.212 0.408 0.235 0.424

Years of education 12.416 3.407 12.423 3.442 12.497 3.399 12.805 3.482 12.899 3.499

Work 0.511 0.500 0.491 0.500 0.443 0.497 0.404 0.491 0.369 0.483

Work in private sector 0.404 0.491 0.387 0.487 0.354 0.478 0.329 0.470 0.294 0.456

Work temporarily 0.085 0.279 0.083 0.275 0.066 0.248 0.054 0.226 0.050 0.217

Work part-time 0.062 0.241 0.061 0.239 0.055 0.228 0.058 0.234 0.055 0.228

Earn ≤ minimum wage 0.158 0.365 0.149 0.356 0.135 0.341 0.081 0.274 0.103 0.303

Unemployment 0.125 0.330 0.150 0.358 0.200 0.400 0.268 0.443 0.295 0.456

Metropolitan area 0.334 0.472 0.324 0.468 0.317 0.465 0.306 0.461 0.312 0.463

Rural area 0.166 0.372 0.189 0.392 0.180 0.384 0.200 0.400 0.202 0.402

Not-Greek 0.113 0.316 0.113 0.317 0.111 0.315 0.103 0.304 0.098 0.297

Housewife 0.155 0.362 0.147 0.354 0.136 0.342 0.115 0.319 0.099 0.298

Disabled 0.005 0.072 0.006 0.077 0.006 0.076 0.005 0.072 0.005 0.072

Health insurance 0.929 0.256 0.915 0.278 0.895 0.307 0.885 0.319 0.863 0.344

These descriptive statistics are based on the sample of 5th equation of Table 10.  

Table A9: Descriptive Statistics

Share of Young Women aged 18-35

2009 2010 2011 2012 2013





 

   

 


