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1ο Θέμα 

Α)Για ένα Σχήμα Στοχευμένης Παροχής το αναλογιστικό ισοζύγιο απεικονίζεται στον 

παρακάτω πίνακα, σε εκατομμύρια 

 Ενεργητικό (Assets) Παθητικό (Liabilities) 

 Ft = 4.379 ALt
r=1.449 

 CAt= 90 PSLt
a=2.930 

 Dt = -42 FSLt
a= 48 

ΣΥΝΟΛΟ 4.427 4.427 

 

α) (2 μονάδες)Να υπολογιστούν ο δείκτης ισορροπίας και ο δείκτης κεφαλαιοποίησης. 

β)Λόγω βελτίωσης της θνησιμότητας τα μεγέθη του αναλογιστικού ισοζυγίου 

μεταβλήθηκαν ως εξής: 

ALt
r= 1.479 ,PSLt

a =3.078, FSLt
a= 194 

i)(2μονάδες) Αν το ContributionAssetμειώνεται κατά 77 εκατομμύρια, να κατασκευαστεί 

το αναλογιστικό ισοζύγιο. 

ii)(1 μονάδα)Να υπολογιστούν ο δείκτης ισορροπίας και ο δείκτης κεφαλαιοποίησης. 

γ)(2 μονάδες)Σχολιάστε τις απαντήσεις στο α) και στο βii) αναφορικά με τη βιωσιμότητα 

και την κεφαλαιοποίηση του σχήματος. 
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Β) Δίνονται  τα παρακάτω στοιχεία  ενός  Ταμείου: 

Age Lx dx ix Rx 

59 1000 20 25 - 

60 955 19 Δ 200 

61 712 14 18 A 

62 530 11 3 150 

63 B 7 9 100 

64 250 5 6 100 

65 139 3 4 Γ 

66 0 
    

Όπου: 

Lx  : Πληθυσμός της  ομάδας ακριβώς στην ηλικία x 

dx  :Πλήθος  θανάτων ανάμεσα στίς  ηλικίες  x και  x+1 

ix :Πλήθος Ανίκανων  ανάμεσα στίς  ηλικίες  x και  x+1 

Rx:Πλήθος νέων  συνταξιούχων   ανάμεσα στίς  ηλικίες  x και  x+1 

 

i) (1 μονάδα) Να υπολογιστούν τα Α, Β, ΓκαιΔ. 

ii) (2 μονάδες) Το  ποσοστό νέων συνταξιούχων (retirement take up rate) στις ηλικίες 63 και 65. 
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2ο Θέμα 

Α)Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος Unit Credit. Οι κανονικές συνταξιοδοτικές 

παροχές είναι  €30 ανά μήνα για κάθε έτος υπηρεσίας. Οι αναλογιστικές υποθέσεις είναι οι εξής: 

επιτόκιο 8%, δεν υπάρχουν προσυνταξιοδοτικοί έξοδοι  πέραν του θανάτου, οι αποχωρήσεις λόγω 

συνταξιοδότησης συμβαίνουν στην αρχή του έτους και η ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης είναι 

στα 63 έτη: 

Ηλικία x Πιθανότητα συνταξιοδότησης  Πιθανότητα θανάτου 

62 - 0,010 

63 0,10 0,015 

64 0,35 0,025 

65 1 0,032 

 

Τα δεδομένα για έναν εργαζόμενο στις 1/1/2017 είναι τα εξής: ημερομηνία γέννησης 1/1/1955, 

ημερομηνία πρόσληψης1/1/1980.Αν οι τιμές των ραντών είναι:
(12)

62 8,75  ,
(12)

63 8,56 
(12)

64 8,35  (12)

65 8,14  , 
(12)

66 8,02  να υπολογίσετε: 

 

i) (2 μονάδες) Την αναλογιστική παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών, την 1/1/2017,λόγω 

συνταξιοδότησης. 

 

ii) (3 μονάδες) τον συντελεστή μείωσης για μια αναλογιστικά ισοδύναμη  σύνταξη την 

1/1/2017,αν ο συμμετέχοντας συνταξιοδοτηθεί πρόωρα την 1/1/2017 και υπάρχει μείωση των 

κεκτημένων παροχών την 1/1/2017, για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης πριν την ηλικία των 

65. 

 

iii) (3 μονάδες)το αναμενόμενο κέρδος στην ηλικία των 66, αν ο συμμετέχοντας επιθυμεί να 

αποχωρήσει για σύνταξη στην ηλικία την 66 και αν η επιπλέον υπηρεσία του ενός έτους δεν 

προσμετράτε στην παροχή της σύνταξης. 

 

Β) (2 μονάδες)Σε  μια  χώρα με  κλειστή  οικονομία  εφαρμόζεται το  κεφαλαιοποιητικό  

σύστημα. Στη  χώρα  τα τελευταία  χρόνια  αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Πιστεύεται ότι θα 

υπάρξει πρόβλημα στο σύστημα χρηματοδότησης και γιατί.  
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3ο Θέμα 

Α) (4 μονάδες)Σε συνταξιοδοτικό πλάνο εφαρμόζεται η μέθοδος ηλικίας εισόδου (Entry Age 

Normal), με κανονική συνταξιοδοτική παροχή 50% του μέσου μισθού των 3 τελευταίων ετών, με 

κανονική ηλικία συνταξιοδότησης τα 65 έτη, επιτόκιο 7%, αύξηση μισθών: 5% ανά έτος και η 

τιμή της ράντας 
(12)

65 8,74a  . Η ημερομηνία έναρξης του πλάνου είναι η 1/1/2018.  

Δεδομένα για ένα συμμετέχοντα: ημερομηνία γέννησης: 1/1/1973, ημερομηνία πρόσληψης: 

1/1/2008, μισθοδοσία του 2017: 28.571. 

Επιλεχθείσες συναρτήσεις μετατροπής: 

 

ηλικία x 
xD  

x

sD  xN  s

xN  

35 894 4.931 12.365 138.500 

45 445 3.998 5.691 93.473 

55 214 3.132 2.405 57.407 

65 94 2.241 868 30.014 

Ποια  είναι η αναμενόμενη Αναλογιστική  υποχρέωση  την 1/1/2019. 

Β) (2 μονάδες) Δώστε τους ορισμούς αναδιανεμητικό σύστημα, διανεμητικό σύστημα, 

κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Εξηγείστε για ποιον λόγο ένα αναδιανεμητικό σύστημα δεν 

μπορεί να είναι προαιρετικό. . 

Γ) (2 μονάδες)Αναφέρατε τί πρέπει να ισχύει έτσι ώστε το διανεμητικό να καθίσταται προτιμητέο 

από ένα  κεφαλαιοποιητικό. 

Δ) (2 μονάδες) 

       Δώστε τούς  ορισμούς Πρόγραμμα Καθορισμένων Εισφορών ( Defined Benefit),Πρόγραμμα 

Καθορισμένων Παροχών (Defined Contributions). Επίσης, αναφέρατε τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα των προγραμμάτων.  
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4ο Θέμα 

Α) (7 μονάδες) Εργαζόμενος (Χ)  που πρωτοασφαλίζεται το 2016 για κύρια και επικουρική 

σύνταξη έχει ετήσιο μισθό 24.000 ευρώ, βάσει της τρέχουσας Νομοθεσίας  θα συνταξιοδοτηθεί 

στην ηλικία των 67 ετών με συνολική υπηρεσία 20 έτη. 

Ο μισθός του κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου αυξάνεται  4% ετησίως. 

Κατά τη συνταξιοδότηση, όσον αφορά στην κύρια ασφάλιση, σύμφωνα με το Ν.4387/2016 θα 

λάβει εθνική σύνταξη σε τιμές 2016, 384  € και αναλογική σύνταξη με κλιμακωτά ποσοστά 

αναπλήρωσης για κάθε ένα από τα πρώτα 15 έτη υπηρεσίας 0,77%, για κάθε ένα από τα επόμενα 

τρία 0,84%και για κάθε ένα από τα 2 επόμενα 0,90% . 

Ο συντάξιμος μισθός του προκύπτει ως μέσος όρος των ετησίων μισθών του καθόλη τη διάρκεια 

της καριέρας του αναπροσαρμοσμένων τη στιγμή της συνταξιοδότησης με συντελεστή 2%, ο 

οποίος συντελεστής αναπροσαρμόζει και την εθνική σύνταξη από το 2017 και εφεξής. 

Για την επικουρική σύνταξη εφαρμόζεται σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης με εισφορές  6% επί 

του εκάστοτε ετησίου μισθού του εργαζομένου, οι οποίες, σύμφωνα με τα μακροοικονομικά 

δεδομένα συσσωρεύονται με μέση ετήσια απόδοση 20ετίας  1%. 

Να υπολογιστεί η κύρια και η επικουρική σύνταξη που θα λάβει ο ασφαλισμένος στην ηλικία των 

67 ετών . 

Δίνεται�̈�67.=17,5   

 

 

Β) (3 μονάδες)Δώστε τους ορισμούς του δημογραφικού, οικονομικού και ασφαλιστικού δείκτη 

εξάρτησης. Ποια είναι η σημασία του καθενός.  
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5ο Θέμα 

Α) (5 μονάδες)Θεωρούμε συνταξιοδοτικό πλάνο με χρήση κοστολογικής μεθόδου κεκτημένων 

παροχών  (UC) και επίσης ότι ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί είτε στην ακριβή 

ηλικία r , έστω r  , είτε μεταξύ ηλικιών r   και r  τελευταίων γενεθλίων (lb), είτε στην ακριβή 

ηλικία r . Αν ο εργαζόμενος είναι ηλικίας x r  ,με κεκτημένη παροχή xB και αν 

συνταξιοδοτηθεί κατά μέσο όρο στο μέσον του κάθε έτους για ηλικίες ,..., 1r r   (lb), τότε  

 

i)Βρείτε μια έκφραση για την αναλογιστική παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών λόγω 

συνταξιοδότησης. 

ii)Βρείτε μια έκφραση για το κανονικό κόστος λόγω συνταξιοδότησης. 

iii)Βρείτε μια έκφραση για την αναλογιστική υποχρέωση λόγω συνταξιοδότησης,  

 

Β)(3 μονάδες)Προτείνεται ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ένα Ταμείο προκειμένου να 

μετριάσει το Έλλειμμα του. 

Γ)(2 μονάδες) Αν το κόστος PAYG =20%  και ο δείκτης  παροχών είναι 60% πόσοι ενεργοί  

αντιστοιχούν σε κάθε  συνταξιούχο. 

 

 

 

 

 


