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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Σα ζέκαηα ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε επηθαηξφηεηα 

ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Σν ελδηαθέξνλ ησλ νηθνλνκνιφγσλ γηα απηά 

ηα ζέκαηα έρεη εληζρπζεί ηα ηειεπηαία έηε ιφγσ ησλ εληππσζηαθψλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη θνηλσληθή δηάξζξσζε ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο, θαζψο θαη ιφγσ ηεο επηηαρπλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη αιιειεμάξηεζεο ησλ 

νηθνλνκηψλ. 

  θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ εηζνδεκαηηθψλ 

αληζνηήησλ ζε επίπεδν λνκνχ ζηελ Διιάδα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2002-2008. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ψζηε ε εξγαζία απηή λα ηεζεί ζε έλα ζαθψο 

νξηζκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην. Γηα ηελ κειέηε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη ρσξηθήο αλάιπζεο θαη πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Δπηπιένλ 

ππνινγίδνληαη δεκνγξαθηθνί δείθηεο αληζφηεηαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ R 

κε ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο αληζφηεηαο γηα θάζε έηνο. 

 πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη απφ ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία φηη απμάλεηαη ην κέζν 

δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κεγαιψλνπλ νη εζηίεο παξφκνηα 

πςειψλ ή παξφκνηα ρακειψλ ηηκψλ εηζνδήκαηνο, θαη απμάλεηαη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα 

ην 2005.  

  Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα δεδνκέλα πνπ αλαιχνληαη αθνξνχλ ην κέζν 

δεισζέλ εηζφδεκα αλά θνξνινγηθή δήισζε φπσο παξέρεηαη ζηα εηήζηα ζηαηηζηηθά δειηία 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΚΔΠΤΟ, Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ.   
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ABSTRACT 

  The issues of income distribution is becoming increasingly important both in Europe and 

national level. The interest of economists in these issues has been strengthened in recent years 

because of the dramatic changes observed in the production process and social structure in the 

different countries, and because of accelerating globalization and interdependence of 

economies. 

  The aim of this master dissertation is the analysis of income inequalities in Greece for the 

period 2002-2008. To achieve this, the relevant literature will be reviewed in order to place 

this research within a certain theoretical framework. For the analysis of income distribution 

used spatial analysis methods and descriptive statistics. In addition, calculated inequality 

demographic indicators using the statistical package R with a view to measure  inequality for 

each year. 

  From this thesis results that increases the average reported family income by the passage 

of time, grow outbreak similar high prices or similar low values of income, and grows income 

inequality in 2005. 

  The data which used in the study are band on the reported average family income per tax 

return as supplied to the annual statistical bulletins of the General Secretariat for Information 

System of KEPYO, Ministry of Economics.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΑΓΨΓΗ 

ηελ Διιάδα ε ελαζρφιεζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο κε ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ μεθίλεζε απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, φπνπ θαη μεθίλεζαλ νη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο κειέηεο. Ο ιφγνο πνπ 

ήξζαλ ζην πξνζθήλην ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε αλνδηθή πνξεία ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, χζηεξα απφ είθνζη ρξφληα πεξηήιζε ζε κηα θαηάζηαζε ζηαζηκφηεηαο, 

πεξηνξίδνληαο ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα ε νπνηαδήπνηε θξαηηθή παξέκβαζε 

γηα ηε ζηήξημε ηεο νπνηαδήπνηε θνηλσληθήο νκάδαο λα επεξεάδεη δπζκελψο ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θάπνηαο άιιεο ή άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Έθηνο ηνχηνπ, ε θαηαγξαθή 

θάπνησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε βειηίσζε απηψλ αιιά θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ήηαλ έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ έπαημε θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο ξφιν γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο θηψρεηαο. 

Σν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ γηα ζέκαηα δηαλνκήο εηζνδήκαηνο θαη θηψρεηαο ζηε ρψξα 

καο απμήζεθε θαζψο ε Διιάδα εληάρζεθε ζηελ ΔΔ ην 1981. Δθείλε ηελ πεξίνδν ηέηνηνπ 

είδνπο ζέκαηα ήηαλ ζε πνιχ αλεπηπγκέλν επίπεδν ζηελ ΔΔ θαη ζε επίπεδν ζπζηεκαηηθψλ 

εξεπλψλ αιιά θαη ζε επίπεδν πνιηηηθήο. Σελ επνρή εθείλε ε ΔΔ είρε ήδε πξνρσξήζεη ζηα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηε ζχγθιηζε 

ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή 

ελνπνίεζε. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ζπζηεκαηηθέο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηελ πξφζθαηε πεξίνδν, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα, δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη ε εθηίκεζε ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο θηψρεηαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πνηθίια κέηξα αληζνθαηαλνκήο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δελ ελδείθλπηαη 

ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη κειέηεο απηέο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν είδε. 

Ζ πξψηε νκάδα ζηεξίδεηαη ζε εηήζηα νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα ηα νπνία  θαηαγξάθνληαη ζηηο 

θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη δεκνζηεχνληαη απφ ηελ ΔΤΔ θάζε έηνο ζε νκαδνπνηεκέλε 

κνξθή. Σν δεχηεξν είδνο εξεπλψλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηα ζηνηρεία ησλ Δξεπλψλ 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (ΔΟΠ), ζπιιέγνληαο ζηνηρεία γηα ηηο θαηαλαισηηθέο 

δαπάλεο, ηα εηζνδήκαηα, ηηο αλέζεηο θαηνηθίαο θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ κειψλ ησλ λνηθνθπξηψλ απνηειψληαο ζε θάζε πεξίπησζε ρξήζηκεο πεγέο γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο αληζνθαηαλνκήο. 
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Παξ‟ φια απηά, νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο 

παξνπζηάδνπλ θάπνηεο αηέιεηεο θαη αδπλακίεο πνπ νθείινληαη ζηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θάπνηεο επηθπιάμεηο. Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε 

ζπκβάιιεη ε κεγάιεο θιίκαθαο θνξνδηαθπγή, ελψ άιινη πνιίηεο δελ ππνρξενχληαη λα 

ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε. Δπηπιένλ ην θνξνινγηθφ εηζφδεκα δηαθέξεη αηζζεηά σο 

έλλνηα απφ εθείλε πνπ ζα απέδηδε ηθαλνπνηεηηθά ην επίπεδν νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ 

αηφκσλ, ελψ είλαη αδχλαην λα ιεθζεί ππφςε ην κέγεζνο ησλ νηθνγελεηψλ.    

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζεη ηε γεσγξαθία ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ ζε επίπεδν λνκνχ ζηελ Διιάδα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2002-2008. Ζ 

δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε επηά θεθάιαηα.  

Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ε εηζαγσγή. ην θεθάιαην απηφ ν αλαγλψζηεο ελεκεξψλεηαη 

γηα ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξνζδηνξηζζεί.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. ην θεθάιαην απηφ 

παξνπζηάδνληαη πξνεγνχκελεο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη θάπνηεο έξεπλεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο θαη θηψρεηα. 

Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ θαη επηπιένλ ην θεθάιαην απηφ 

πεξηέρεη ηηο κνξθέο εηζνδήκαηνο πνπ ππάγνληαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ. Δίλαη ρσξηζκέλν ζε 4 ππνελφηεηεο. Ζ πξψηε ππνελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή απφ ηελ νπνία εμάγνπκε θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

αλάιπζε καο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ηνπηθφο δείθηεο ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο 

Moran‟s I θαη ε θακπχιε Lorenz. Σέινο αλαθέξνληαη νη δείθηεο αληζνηήησλ Gini θαη Theil. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη 

νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ αληζφηεηαο, ελψ ζην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ηνπηθνχ δείθηε ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο Moran‟s I θαη επηπιένλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

νπηηθνπνηήζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ραξηψλ. 

Σέινο ζην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο: Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη 

  ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθέξνπκε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη κειέηεο πνπ 

έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο θαη θηψρεηα. Σν θεθάιαην απηφ 

πεξηιακβάλεη δχν ελφηεηεο ηηο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο θαη ηε θηψρεηα κε έξεπλεο θαη 

κειέηεο γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο. 

2.1 Ειςοδηματικέσ Ανιςότητεσ 

   Γηα ηελ κέηξεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο ζηελ ΔΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ν δείθηεο 

Gini θαη ν δείθηεο S80/S20. Ο δείθηεο Gini δείρλεη ην κεξίδην πνπ έρνπλ ζην ζπλνιηθφ 

εηζφδεκα ηα λνηθνθπξηά ηαμηλνκεκέλα απφ ην πην θησρφ εθαηνζηεκφξην κέρξη ην πην 

πινχζην εθαηνζηεκφξην. Ο δείθηεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο (S80/S20) ζε πεληεκφξηα 

εηζνδήκαηνο αλαθέξεηαη ζην κεξίδην ηνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

«πινπζηφηεξνπ» 20% ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ην αλάινγν εηζφδεκα ηνπ «θησρφηεξνπ» 20% ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο αθξαίεο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο, δειαδή 

ζην πινπζηφηεξν θαη ζην θησρφηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. ζν απμάλεηαη ν S80/S20 ηφζν 

απμάλεηαη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα (Διιεληθφ ηαηηζηηθφ Ηλζηηηνχην 2009, ει.243-250). 

  χκθσλα κε επίζεκε έθζεζε ηεο ΔΔ ην 2007 γηα ηηο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο ζηηο 

ειιεληθέο πεξηθέξεηεο, ε νπνία έγηλε κε βάζε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηνπο ην 

2004, πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ: α) Ζ Αηηηθή πξνζηέζεθε ζηελ νκάδα ησλ 10 θνξπθαίσλ 

πεξηθεξεηψλ παίξλνληαο ηε ζέζε ηεο βειγηθήο Βιάακο – Μπξάκπαλη β) Οη πέληε θησρφηεξεο 

ειιεληθέο πεξηθέξεηεο (Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Ηφληα λεζηά 

θαη Γπηηθή Διιάδα) αλήθνπλ ζηε ιίζηα κε ηηο 60 πην ππναλάπηπθηεο πεξηθέξεηεο ηεο 

Δπξψπεο θαη γ) Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο Αηηηθήο, είλαη 2,75 θνξέο 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ηνλίνπ (Eurostat 2007). 

  Σελ πεξίνδν 1994-2001 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ελψ ε 

δεχηεξε έξεπλα μεθίλεζε ην 2003 κε πην πξφζθαηα δεδνκέλα απηά ηεο έξεπλαο ηνπ 2006. Ζ 

αλάιπζε ζηεξίρηεθε θπξίσο ζε επεμεξγαζία κηθξνδεδνκέλσλ ηεο Eurostat πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο έξεπλεο ECHP θαη EU-SILC. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ: Οη ρψξεο ηεο 

Ννηίνπ Δπξψπεο(Ηηαιία, Ηζπαλία, Διιάδα, Πνξηνγαιία) θαη νη ρψξεο ηνπ θηιειεχζεξνπ 

πξνλνηαθνχ θαζεζηψηνο (Μ. Βξεηαλία, Ηξιαλδία) παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε αληζφηεηα. Ζ 

Διιάδα παξνπζίαζε ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα κεηά ηε Πνξηνγαιία 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-15. Απφ ηα λέα κέιε ηεο ΔΔ (ΔΔ-27)  ηα κφλα θξάηε πνπ 
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παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα απφ ηελ Διιάδα είλαη ε Ληζνπαλία θαη ε 

Λεηνλία. (ΗΝΔ ΓΔΔ Παπαζενδψξνπ θ.α 2008) 

   Σν χςνο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα ηεο ρψξαο θαηά κέζν 

φξν, ψζηε κπνξεί θαλείο λα δεη πφζν θησρή ή πφζν πινχζηα είλαη κηα ρψξα ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο ρψξεο. κσο ρψξεο κε πςειφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δπλαηφλ λα έρνπλ κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο απφ φηη ρψξεο κε πην ρακειφ 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Ο Gordon (2006) βξήθε φηη ζηελ ΔΔ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κε 

εηζφδεκα θάησ απφ ηε γξακκή ηεο θηψρεηαο ζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ην θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ. Οη ρψξεο πνπ είραλ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ πςειφηεξνπ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-25 

(Ηξιαλδία, Ηηαιία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην), είραλ επίζεο θαη πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ 

πνζνζηφ θηψρεηαο. Αληίζεηα πην θησρέο ρψξεο (Σζερία, ινβελία, Βνπιγαξία θαη Φηλιαλδία) 

είραλ ρακειφ πνζνζηφ θηψρεηαο. 

   Ζ Eurostat (2000) παξνπζίαζε ηα επίζεκα ζηνηρεία γηα ην θαηά  θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηνπο 

λνκνχο θαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ ηε ζπκκεηνρή θάζε 

λνκνχ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε επξψ θαη ζε ΜΑΓ (Μνλάδεο 

Αγνξαζηηθήο Γχλακεο). Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θάζε λνκνχ δίλεηαη σο πνζνζηφ ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-15 θαη ΔΔ-25.Σν 2000 ε Διιάδα είρε έλα θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ίζν κε ην 52% ηεο ΔΔ-15, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηα δέθα λέα κέιε είραλ ίζν κε 

ην έλα ηξίην (17%).  

Κάλνληαο ηελ ίδηα αλάιπζε ζε Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΜΑΓ), ην θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο καο σο πνζνζηφ ηεο ΔΔ-15 θαη ΔΔ-25 είλαη ζαθψο πςειφηεξν. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε είλαη ην 67% ηεο ΔΔ-15 ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε είλαη ην 77% ηεο ΔΔ-25. 

Ζ Αηηηθή θαη ε Θεζζαινλίθε ζπγθεληξψλνπλ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο. ηε ζπλέρεηα βξίζθνληαη κηθξνί ζε κέγεζνο αγξνηηθνί θαη 

λεζηψηηθνη λνκνί κε ΑΔΠ κηθξφηεξν ηνπ 0,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη 

ε θαηαλνκή ηνπ ΑΔΠ παξνπζηάδεη κηα έληνλε ζπγθέληξσζε , ε νπνία δελ είλαη ζπλήζεο γηα 

ρψξεο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο. Δπηπιένλ θάηη πνπ 

ζπκπεξαίλνπκε απφ ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat είλαη φηη ζε φξνπο ΑΔΠ ν πιένλ εχπνξνο λνκφο 

ηεο ρψξαο είλαη ε Βνησηία κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο ΔΔ (!). Δάλ απηφ 

αιεζεχεη ηφηε δηθαηνχκαζηε λα ππνζέζνπκε λα ππνζέζνπκε φηη νη πιένλ εχπνξεο πφιεηο ηεο 

ρψξαο είλαη ε Θήβα θαη ε Λεηβαδηά, απηφ φκσο νθείιεηαη ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ζηα 

Οηλφθπηα Βνησηίαο. Σν ΑΔΠ ησλ λνκψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ κεηξάεη ηη παξάγεηαη θαη πνπ 
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παξάγεηαη θαη αζθαιψο είλαη ζεκαληηθφ. κσο αθφκα θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ην ΑΔΠ είλαη 

ζσζηά κεηξεκέλν θαη φηη ε παξανηθνλνκία είλαη παξνχζα ζε φινπο ηνπο λνκνχο κε ηνλ ίδην 

πεξίπνπ ηξφπν, ην γεγνλφο φηη ε παξαγσγή είλαη θαηαλεκεκέλε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

ζηε ρψξα, δελ ζεκαίλεη φηη θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ παξάγνληαη είλαη θαηαλεκεκέλα κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. Οη θπζηθέο ινηπφλ αδπλακίεο ηνπ ΑΔΠ καο αλαγθάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη 

άιιεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο κέηξεζεο (New Cronos, Eurostat 2002). 

  Ζ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ 

(ΔΤΔ) δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο ηνπ εηζνδήκαηνο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη 6 

θαηεγνξίεο θνηλσληθψλ επηδνκάησλ ή ζπληάμεσλ: επίδνκα ή βνήζεκα αλεξγίαο, ζχληαμε, 

ζχληαμε απφ ηνλ ή ηελ ζχδπγν, νηθνγελεηαθά επηδφκαηα θαη παξνρέο, επίδνκα αζζελείαο ή 

αλαπεξίαο θαη ινηπέο παξνρέο ή βνεζήκαηα. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά (Heady et al.,1999) 

νη δαπάλεο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηε ρψξα καο αλέξρνληαη ζην 20,2% ηνπ ΑΔΠ, 

πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ απφ 16,9% (Πνξηνγαιία) έσο 39,9% 

(νπεδία). Ο ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ δαπαλψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ 

ηφζν ζε ζρέζε κε ηε κνξθή(ζε είδνο ή ζε ρξήκα) φζν θαη θαηά θαηεγνξία(αζζέλεηα, 

ζπληάμεηο γήξαηνο θιπ.). Ζ ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζηηο ρψξεο κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ ζε παξνρέο ζε είδνο. Σν 17,3% ηνπ ΑΔΠ δηαηίζεηαη γηα ρξεκαηηθέο παξνρέο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ απφ 13,0% 

(Ηξιαλδία) έσο 24,6% (Οιιαλδία) θαη κφλν ην 1,6% αθνξά παξνρέο ζε είδνο (ζηηο ρψξεο ηεο 

ΔΔ θπκαίλεηαη απφ 1,6% Διιάδα-13,9% νπεδία). Ζ Διιάδα έρεη ηνλ πςειφηεξν ιφγν 

ρξεκαηηθψλ παξνρψλ πξνο παξνρέο ζε είδνο, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην 10,6% (ζηηο ρψξεο ηεο 

ΔΔ θπκαίλεηαη απφ 1,6%-νπεδία έσο 10,6% Διιάδα). 

   πζηεκαηηθέο εξγαζίεο γηα ηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο έρεη δεκνζηεχζεη ν 

Σζαθιφγινπ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε κίθξν ζηνηρεία θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ ησλ ΔΟΠ. Ο 

Σζαθιφγινπ (1993) θάλεη αλάιπζε ησλ ΔΟΠ 1974 & 1982 ελψ ν ίδηνο ην 1996 πεξηιακβάλεη 

ζηελ αλάιπζε θαη ηελ ΔΟΠ 1988. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε απφ ηνλ ζπγγξαθέα κεηαβιεηή είλαη 

ε θαηά θεθαιήλ ηζνδχλακε θαηαλαισηηθή δαπάλε θαη κνλάδα έξεπλαο ην άηνκν. “Βαζηθή 

δηαπίζησζε είλαη φηη νη αληζφηεηεο εληφο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ παίδνπλ πνιχ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ 

αληζφηεηαο απ΄ φηη νη δηαθνξέο ζηηο κέζεο θαηαλαιψζεηο ησλ εξεπλνχκελσλ νκάδσλ”. Χο 

πξνο ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο αληζφηεηαο ν Σζαθιφγινπ δείρλεη φηη κεηαμχ ηνπ 1974 θαη 

1982 ζεκεηψζεθε εληππσζηαθή κείσζε ηεο ελψ κεηαμχ ηνπ 1982 θαη 1988 ε αληζφηεηα 
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απμήζεθε ειαθξά. ε παξφκνηεο εθηηκήζεηο σο πξνο ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο αληζφηεηαο 

θαηαιήγνπλ θαη νη αξξήο & Εσγξαθάθεο (1993) γηα ηελ πεξίνδν 1974-1988. 

  “Σν δεισζέλ εηζφδεκα αλά θάηνηθν είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο ησλ θαηνίθσλ. Ζ επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, έρνπλ θάλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα πην αμηφπηζηεο ηηο 

δειψζεηο εηζνδήκαηνο” (Πεηξάθνο θαη Φπράξεο 2004). Με βάζε ην δεισζέλ εηζφδεκα αλά 

θάηνηθν ε Αηηηθή δηαζέηεη σο λνκφο ην κεγαιχηεξν εηζφδεκα ην νπνίν είλαη 31% κεγαιχηεξν 

απφ ην εηζφδεκα ηεο δεχηεξεο ζηελ ηάμε Θεζζαινλίθεο , 40% κεγαιχηεξν απφ ην κέζν φξν 

ηεο ρψξαο , 89% κεγαιχηεξν απφ ην κεζαίν ζηελ θαηάηαμε λνκφ Λεπθάδαο θαη ζρεδφλ 

ηεηξαπιάζην ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκα ηνπ ηειεπηαίνπ λνκνχ ζε θαηάηαμε πνπ είλαη ν λνκφο 

Δπξπηαλίαο. ην θάησ άθξν ηεο θαηαλνκήο βξίζθνληαη θησρνί λνκνί ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηεο 

ηεξεάο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Ζ θαηάηαμε απηή 

αλαπαξάγεηαη θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, κε ηελ Αηηηθή, ην Νφηην Αηγαίν θαη ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία ζηηο πξψηεο ηξεηο ζέζεηο θαη ηελ Ήπεηξν, ηε Γπηηθή Διιάδα θαη ηελ 

Πεινπφλλεζν ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο (All media publications, 2002).       

  Οη Aghion et al. (1999) ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην φπνπ νη εξγαδφκελνη 

ακείβνληαη κε βάζε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο ππνζηεξίδνπλ πσο κηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 

απμάλεη αξρηθά ηελ αληζφηεηα, αθνχ ε παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε 

απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη πςειφηεξε απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα εθείλσλ πνπ εμαθνινπζνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παιαηφηεξε ηερλνινγία. Ζ  ηάζε φκσο απηή αληηζηξέθεηαη θαζψο 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηε λέα ηερλνινγία. Γεκηνπξγείηαη έηζη 

κηα ζχγθιηζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ δχν νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη 

ζχγθιηζε ησλ κηζζψλ ηνπο. Δπίζεο, νη Korzeniewicz θαη Moran (2005) ζεσξνχλ φηη νη 

ζπλερείο ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη αλαπξνζαξκνγέο ζηε δήηεζε γηα εξγαζία, επηδξά 

αξλεηηθά ζηε ζπλχπαξμε πςειψλ εηζνδεκάησλ θαη κηθξφηεξεο αληζφηεηαο, νδεγψληαο ζε 

κηα δηαξθή πνξεία πξνο πςειφηεξε αληζφηεηα. Σαπηφρξνλα ηνλίδεηαη φηη ε ακθηιεγφκελε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηφζν ηνπ αλαδηαλεκεηηθνχ ξφινπ ησλ ζεζκψλ φζν θαη ηεο αγνξάο 

έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα ζπλερή ξνπή πξνο ηελ αληζφηεηα, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην ρψξν 

θαη ην ρξφλν αλαθνξάο, παξάγνληαο απνηειέζκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ γηα ηε 

ζρέζε κεγέζπλζεο θαη αληζφηεηαο. 

  Μηα άιιε δηάζηαζε ηεο αληζφηεηαο πνπ έρεη κειεηεζεί πξνζθάησο, είλαη ε κέηξεζε ηεο 

ζπκβνιήο ηεο θάζε πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ηεο 
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ζπλνιηθήο αληζφηεηαο φπσο κεηξηέηαη κε ηνλ ζπληειεζηή Gini (Μεηξάθνο,1998). “Πξφθεηηαη 

γηα ηε δηάζπαζε ηεο ζπλνιηθήο αληζφηεηαο θαηά πεγή πξνέιεπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, θαη 

ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα εηζνδήκαηα απφ θάζε πεγή αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθά 

πνζνζηά ζηα επηκέξνπο δεθαηεκφξηα, νπφηε κηα κεηαβνιή θάπνηαο πεγήο θαηά ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ δελ ζα επεξεάζεη ηζνπνζνζηηαία ηα εηζνδήκαηα θαηά κήθνο ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλνκήο. ζν πην ζηελή είλαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηζνδεκάησλ απφ κηα πεγή κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ηφζν πην ζεκαληηθή είλαη ε επίδξαζε απηήο ηεο πεγήο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζην κέγεζνο ηεο ζπλνιηθήο αληζφηεηαο. Έηζη 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε ειαζηηθφηεηα ηνπ Gini σο πξνο ηε κεηαβνιή θάζε πεγήο 

εηζνδήκαηνο”. Ο Μεηξάθνο (1998) ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο ΔΟΠ 1993/1994 έθαλε 

δηάζπαζε ηεο αληζφηεηαο θαηά πεγέο πξνέιεπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο. Ζ βαζηθή ηνπ 

δηαπίζησζε ήηαλ φηη ε αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ απηναπαζρφιεζε ή ησλ κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ θαηά 10% ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ Gini θαηά 0,78% θαη 0,44% αληίζηνηρα, 

ελψ απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα πξνθχπηνπλ φηη αζθνχλ κείσζε 

ζηε ζπλνιηθή αληζφηεηα. 

  “Γηα ην πνπ ζα βξίζθεηαη έλα λνηθνθπξηφ ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαίλεηαη λα 

έρεη ε ζέζε ησλ αηφκσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπεηδή ην αγνξαίν εηζφδεκα 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ζην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηνο, λνηθνθπξηά κε ζρεηηθά 

κεγαιχηεξε πξφζδεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο βξίζθνληαη θαη ζε ζρεηηθά θαιχηεξε ζέζε ζηε 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Μπνξεί έηζη λα ππνζηεξηρζεί φηη ε ζέζε ησλ αηφκσλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ σο πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη θξίζηκε γηα ην πφζν ζρεηηθφ εηζφδεκα 

έρνπλ”.(Πεηξάθνο θαη Φπράξεο, 2004)  

   Ζ κέηξεζε ηεο αληζφηεηαο έρεη επηρεηξεζεί θαη κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή 

ηεο Πξσηεχνπζαο πνπ ζπλειέγεζαλ γηα απηφ ην ζθνπφ απφ ην ΔΚΚΔ ην 1984 θαη 1988. Ζ 

κειέηε ησλ Καξαγηψξγα θ.α (1988)  δηαπηζηψλεη φηη ε αληζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

θαζαξνχ ρξεκαηηθνχ εηζνδήκαηνο είλαη ειαθξά κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο. ε παξφκνηεο δηαπηζηψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα ζηνηρεία 

θαηαιήγεη θαη ε Φέηζε (1990), ε νπνία επίζεο δηαπηζηψλεη φηη νη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο( 

ζπληάμεηο, θνηλσληθά επηδφκαηα) εληζρχνπλ ζεκαληηθά ηα εηζνδήκαηα ησλ θησρψλ θαη 

κεηψλνπλ ηελ αληζφηεηα.   

   Οη Βνινπδάθεο θαη Παλνπξγηάο (1980), αθνχ εθηίκεζαλ πξσηνγελψο ηελ  θαηαλνκή ηνπ 

εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαηά λνκφ γηα ηα έηε ησλ απνγξαθψλ, δηαπηζηψλνπλ κείσζε ησλ 
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πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ δηαρξνληθά. Ο Kanellopoulos (1995), αμηνπνηψληαο κίθξν 

ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ ΔΟΠ, δηεξεπλά ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ δηαθνξψλ ζηηο 

ακνηβέο ησλ κηζζσηψλ θαη δηαπηζηψλεη δξαζηηθή κείσζε ησλ δηαθνξψλ ζηηο ακνηβέο ησλ 

κηζζσηψλ ηελ πεξίνδν 1974-1982 θαη απμεηηθέο αιιά κηθξέο κεηαβνιέο έθηνηε. Ζ κείσζε 

απηή ησλ δηαθνξψλ ησλ ακνηβψλ εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ θχισλ, ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

θαη ησλ νκάδσλ ειηθηψλ. 

   χκθσλα κε ηνλ Kuznets (1955) ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

ζπλνδεχεηαη κε αχμεζε ηεο αληζφηεηαο. ζν φκσο ε αλάπηπμε σξηκάδεη, ην εηζφδεκα αξρίδεη 

λα δηαρέεηαη ζε πην ρακειά εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. πλεπψο ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο ε ζρέζε αληζφηεηαο θαη αλάπηπμεο αλαηξέπεηαη, έηζη ψζηε λα έρνπκε ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο καδί κε κείσζε ησλ αληζνηήησλ. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη ζχκθσλα κε ην Kuznets, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελφο έζλνο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

εθβηνκεράληζε ηνπ θαη ηελ κεηαλάζηεπζε πιεζπζκνχ απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηηο 

αζηηθέο. Αλ δερηνχκε φηη ε αληζφηεηα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο είλαη κεγαιχηεξε απφ φζν ζηηο 

γεσξγηθέο (παξφιν βέβαηα πνπ ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα ζηηο πφιεηο είλαη πςειφηεξν) ηφηε ε 

κεηάβαζε απηή είλαη καζεκαηηθά βέβαην φηη ζα απμήζεη ηελ ζπλνιηθή αληζφηεηα. Αθφκα 

φκσο θαη λα κελ ην δερηνχκε απηφ, πάιη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ιφγσ ηεο 

εθβηνκεράληζεο ζα απμήζεη ην εηζνδεκαηηθφ ράζκα κεηαμχ αγξνηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

πεξηνρψλ πάιη απμάλνληαο ηελ αληζφηεηα. 

    Ο Heshmati (2004) ζε έξεπλα γηα ηε κέηξεζε ηεο αληζφηεηαο κε ην δείθηε Gini γηα 146 

αλαπηπζζφκελεο θαη αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαηέιεμε ζηελ εκπεηξηθή επαιήζεπζε ηεο 

ππφζεζεο Kuznets. Ζ ππφζεζε επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηνλ Iradian (2005) ε κειέηε ηνπ 

νπνίνπ αθνξνχζε 82 ρψξεο ηελ πεξίνδν 1965-2003. Παξά φκσο ηελ επηβεβαίσζε ηνπ Iradian 

επηζεκαίλεη φηη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα εξκελεχεη κφιηο ην 20% ησλ δηαθνξψλ ζην 

επίπεδν ηεο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Δπηπιένλ ν Jha (1996), ζε κειέηε πνπ έθαλε 

αμηνπνίεζε δεδνκέλα 76 ρσξψλ γηα ηελ πεξίνδν 1960-1992. Υξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο 

δείθηεο αληζφηεηαο θαη εηζάγνληαο ζηελ αλάιπζε ηνπ σο επηπξφζζεηε εξκελεπηηθή 

κεηαβιεηή ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε ππφζεζε ηνπ Kuznets επηβεβαηψζεθε απφ ηα δεδνκέλα.  

     Σέινο νη Dimelis θαη Livada (1999) εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο ζηελ αληζφηεηα ζε 4 αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ κειέηε ηνπο αθνξνχζε ηηο ΖΠΑ, ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα ηε πεξίνδν 1940-1990. Υξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξνπο δείθηεο αληζφηεηαο έδεημαλ φηη ζε πεξηφδνπο αλνδηθήο θάζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
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θχθινπ ε αληζφηεηα απμήζεθε ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Αληίζεηα ζηελ Διιάδα 

παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο αληζφηεηαο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλφδνπ, ελψ ζηελ Ηηαιία 

δελ πξνέθπςε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε. Μηα άιιε κειέηε γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζηελ αληζφηεηα πξαγκαηνπνίεζε ν Perez-Moreno (2009) ηνπ νπνίνπ 

κειέηε αθνξνχζε 17 πεξηνρέο ηεο Ηζπαλίαο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο αληζφηεηαο ρξεζηκνπνίεζε 

εθηηκήζεηο ηνπ δείθηε Gini θαη ηνπ δείθηε Theil. Βαζηδφκελνο ζε ηερληθέο panel αιιά θαη ζην 

Granger causality test ν ζπγγξαθέαο δηαπίζησζε φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζπλέβαιε ζηε 

κείσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο ζηελ Ηζπαλία ηελ πεξίνδν 1970-2000.   

 

 

       2.2 Υτώχεια 

  Ζ Διιάδα εληάζζεηαη ζηελ νκάδα ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ κε ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά θηψρεηαο. Σν 2007 ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο δηέκελε ζε λνηθνθπξηά κε εηήζην 

εηζφδεκα ρακειφηεξν απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο (έλαληη 16% ζηε ΔΔ25 θαη 17% ζηελ 

ΔΔ15). Σν πνζνζηφ απηφ είρε απφ ην 2004 έσο θαη ην 2006 απμεηηθέο ηάζεηο ζηελ ρψξα 

καο, ελψ κηα κηθξή κείσζε θαηαγξάθεηαη απφ ην 2006 ζην 2007 (20% ην 2007, 21% ην 

2006, 19,6% ην 2005 θαη 20% ην 2004). Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο Eurostat νη ειηθησκέλνη 

(>65 εηψλ) θαη ηα παηδηά (0-17 εηψλ) απνηεινχλ ηηο πιένλ ζηγφκελεο νκάδεο ζηε ρψξα καο 

θαζψο ην 23% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ηνπνζεηείηαη ην 2007 ρακειφηεξα απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο. Χζηφζν ην πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ παξνπζηάδεη ζηαδηαθή κείσζε ηα 

ηειεπηαία έηε (26% ην 2006, 27,9% ην 2005, 28,1% ην 2004, 29,5% ην 2003). Αληηζέησο 

σο πξνο ηα παηδηά ηα πνζνζηά παξέκεηλε ζηαζεξφ ην 2006 θαη ην 2007. Σν θχιν 

εμαθνινπζεί λα είλαη επηβαξπληηθφο ζε φιεο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Σν 2007 ηα 

πνζνζηά θηψρεηαο γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ 21% θαη γηα ηνπο άλδξεο 20%, ζαθψο πςειφηεξα 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο επξσπατθνχο κέζνπο, 15% γηα ηνπο άλδξεο θαη 17% γηα ηηο 

γπλαίθεο γηα ηελ ΔΔ15. Σα πνζνζηά θαίλνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2.1. 
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Πίλαθαο 2.2: Πνζνζηά θηώρεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
      Πεγή: Eurostat 

 

  

Πνζνζηά 

Φηώρεηαο/2007 

Ειιάδα ΕΕ15 ΕΕ25 

χλνιν Πιεζπζκνχ 20 17 16 

Αλά νκάδεο ειηθηώλ    

0-17 εηψλ 23 19 19 

18-64 εηψλ 19 15 15 

Άλσ ησλ 65 εηψλ 23 21 19 

Αλά θύιν    

Άλδξεο(ζχλνιν 

ειηθηψλ) 

20 15 15 

Γπλαίθεο (ζχλνιν 

ειηθηψλ) 

21 17 17 

Αλά ηύπν 

λνηθνθπξηνύ 

   

Υσξίο παηδηά 18 16 15 

Με παηδηά 23 17 17 

1 άηνκν 27 26 25 

2 ελήιηθεο <65 εηψλ 

θαη νη 2 

15 10 10 

2 ελήιηθεο, ν 1>65 

εηψλ 

21 17 16 

1 γνληφο, 1 παηδί 34 34 34 

2 ελήιηθεο, 1 παηδί 20 11 12 

2 ελήιηθεο, 2 παηδηά 22 14 14 

2 ελήιηθεο, 3+ παηδηά 30 22 24 

3 θαη άλσ ελήιηθεο 

κε παηδηά 

23 17 17 

Ννηθνθπξηά κε 

απαζρνινύκελνπο: 

αλά θύιν θαη αλά 

ηύπν 

λνηθνθπξηνύ(θησρνί 

εξγαδόκελνη) 

   

χλνιν 14 8 8 

Άλδξεο 15 8 9 

Γπλαίθεο 12 7 7 

Υσξίο εμαξηψκελα 

παηδηά 

11 6 7 

Με εμαξηψκελα 

παηδηά 

24 10 16 

1 γνληφο-1 παηδί 22 19 18 

2 ελήιηθεο θαη παηδηά 18 9 9 

Πξηλ θαη Μεηά ηηο 

Κνηλσληθέο 

Μεηαβηβάζεηο 

   

Πξηλ ηηο Κνηλσληθέο 

Μεηαβηβάζεηο(κε 

ζπληάμεηο) 

42 42 45 

Πξηλ ηηο Κνηλσληθέο 

Μεηαβηβάζεηο(Υσξίο 

ζπληάμεηο) 

24 26 26 

Μεηά ηηο Κνηλσληθέο  

Μεηαβηβάζεηο 

20 17 16 
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 Οη Lelken θαη Zolyomi (2008) βξήθαλ φηη ην πνζνζηφ θηψρεηαο  ζηελ ΔΔ θπκαίλεηαη απφ 

10% κέρξη 23%. χκθσλα κε απηή ηε κειέηε νη ρψξεο πνπ είραλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

θηψρεηαο είλαη ε Σζερία, ε Ηζιαλδία, ε Ννξβεγία θαη ε Οιιαλδία ελψ νη ρψξεο κε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο είλαη ε Λεηνλία, ε Διιάδα, ε Ληζνπαλία θαη ε Δζζνλία.     

   Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

αηφκσλ θαη επνκέλσο θαη ηε θηψρεηα είλαη ην κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο. 

Δίλαη ελδεηθηηθφ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ ΔΔ ησλ 25 φηη ηα λνηθνθπξηά κε παηδηά 

έρνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο ζπγθξηλφκελα κε απηά ρσξίο παηδηά. Δηδηθφηεξα γηα ην 

2007, ηα πνζνζηά απηά αλέξρνληαη ζηελ Διιάδα ζε 23% γηα ηα πξψηα θαη ζε 18% γηα ηα 

δεχηεξα θαη είλαη πςειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. 

Σαπηφρξνλα, ηφζν ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο φζν θαη ζηελ Διιάδα, νη κνλνγνλετθέο θαη νη 

πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο έρνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο, αλ θαη, αθφκε θαη 

ζηελ «ηππηθή κνξθή» ειιεληθήο νηθνγέλεηαο πνπ απνηειείηαη απφ δχν ελήιηθεο θαη δχν 

παηδηά, θαηαγξάθνληαη πςειφηεξα πνζνζηά θηψρεηαο απφ φηη ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ (22% 

έλαληη 20% ην 2007).     

    Ο Gordon (2006) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη “νη ρψξεο κε ρακειφ θίλδπλν θηψρεηαο 

είλαη απηέο πνπ έρνπλ ζφζηαι δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα επεκεξίαο (θαλδηλαβηθέο ρψξεο) ή 

απηέο πνπ είραλ θνκκνπληζηηθέο θπβεξλήζεηο πξηλ ην 1990, αιιά κεηέπεηηα δελ είραλ 

θπβεξλήζεηο κε λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. Δπνκέλσο ε θηψρεηα ζηηο ρψξεο ηεο 

ΔΔ πξνέξρεηαη απφ ηελ έιιεηςε επαξθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ απφ 

ηνπο πινχζηνπο ζηνπο θησρνχο”. 

  πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Διιάδα κε ηα 

αληίζηνηρα άιισλ ρσξψλ, πξνθχπηεη φηη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ην πνζνζηφ ηεο ζρεηηθήο 

θηψρεηαο ζηε ρψξα καο (26,4%) ήηαλ ππεξδηπιάζην ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ (12%) θαη 

πςειφηεξν απφ φηη ζε φιεο ηηο άιιεο ηφηε ελλέα ρψξεο κέιε ηεο ΔΟΚ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 (Καλειιφπνπινο 1986). Γηα ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Eurostat 

(1997) εθηηκά φηη ην 24%ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ βξίζθνληαη θάησ απφ ηε γξακκή 

θηψρεηαο, ε νπνία νξίδεηαη σο ην 50% ηνπ κέζνπ ηζνδχλακνπ θαηά θεθαιήλ εηήζηνπ 

ρξεκαηηθνχ εηζνδήκαηνο, έλαληη 17% γηα ην ζχλνιν ηεο ΔΔ 12. Σν πνζνζηφ απηφ ησλ 

θησρψλ είλαη απφ ηα πςειφηεξα ηεο ΔΔ θαη ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα κηθξά λνηθνθπξηά 

θαη ζηα ειηθησκέλα άηνκα. Οη παξαπάλσ κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαλνκή θαη θηψρεηα 

ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχλ σο βαζηθή κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ην βηνηηθφ επίπεδν ή ηελ 
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επεκεξία ηνπ αηφκνπ ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ ζηα πιαίζηα ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ αλήθεη, ελψ 

ζε κεξηθέο απφ απηέο ελαιιαθηηθά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην αληίζηνηρν ηξέρνλ ή ην εθηηκψκελν 

“κφληκν” εηζφδεκα. Ζ ζεσξεηηθή αηηηνινγία γηα ηελ πηνζέηεζε απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη 

φηη δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ λα θηάζνπλ ζε έλα επίπεδν 

δηαβίσζεο πνπ δελ δηαθέξεη εληππσζηαθά απφ ην κέζν επίπεδν ηεο θνηλσλίαο ηεο νπνίαο 

απνηεινχλ κέιε. Οη έλλνηεο σζηφζν ηεο αληζφηεηαο θαη θηψρεηαο, φπσο ππνζηεξίδνπλ 

πνιινί, είλαη πνιπδηάζηαηεο θαη κπνξεί βάζηκα λα ππνζηεξηρζεί φηη θάπνηνο είλαη θησρφο 

απφ ην γεγνλφο φηη ζηεξείηαη ζπγθεθξηκέλα αγαζά, ηα νπνία έρνπλ γίλεη πιένλ θαλφλαο ζηελ 

θνηλσλία πνπ δεη. πλεπψο πνιινί κειεηεηέο κεηξνχλ ηε θηψρεηα εθηηκψληαο εθηηκψληαο 

δείθηεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηε ζηέξεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαξθψλ αγαζψλ ή ηελ αδπλακία 

αγνξάο ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ (Townsend 1979).      
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο:  Παρουςίαςη Δεδομένων 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα αλαιπζνχλ. Σα 

δεδνκέλα αθνξνχλ ην κέζν εηζφδεκα γηα ηνπο 54 λνκνχο ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 2002-

2008. 

3.1 Δεδομένα που χρηςιμοποιήθηκαν 

   Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε πξνέξρνληαη απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΚΔΠΤΟ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

δεισζέληνο εηζνδήκαηνο αλά θνξνινγηθή δήισζε θαη αθνξνχλ ηα εηζνδήκαηα πνπ 

δειψζεθαλ ηελ πεξίνδν 2002-2008 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ δηαρεηξίδεηαη πιεηάδα βάζεσλ 

θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην εηζφδεκα, ηελ άκεζε ή έκκεζε θνξνινγία, ηα 

ηέιε. Οη βάζεηο πεξηέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηε δηαρξνληθή εμέιημε 

θαη ηελ δηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ γεσγξαθηθά, πνζνηηθά, θαηά 

επηρεηξεκαηηθή ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα “ηαηηζηηθά Γειηία Φνξνινγηθψλ 

Γεδνκέλσλ” ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, πεξηέρνπλ 

ζπγθεληξσκέλα φια ηα ζηνηρεία εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγίαο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη επηπιένλ αξθεηνχο θαη αλαιπηηθνχο ηξφπνπο νκαδνπνίεζεο ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα αλά Γηνηθεηηθή πεξηθέξεηα θαη λνκφ, αλά πεγή 

εηζνδήκαηνο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο θιπ.  

 ζνλ αθνξά ην εξψηεκα πνηνη έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

Α) ζνη αγνξάδνπλ απηνθίλεηα, δίηξνρα ή ηξίηξνρα απηνθηλνχκελα νρήκαηα, πινία 

αλαςπρήο, αεξνζθάθε, εθηφο απφ φζνπο αγνξάδνπλ IX εηδηθά δηαζθεπαζκέλα γηα 

πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 67% 

Β) ζνη αζθνχλ αηνκηθή επηρείξεζε ή ειεχζεξν επάγγεικα 

Γ) ζνη κεηέρνπλ ζε πξνζσπηθή ή πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξία ή θνηλνπξαμία ή 

αζηηθή εηαηξία  πνπ αζθεί επηρείξεζε ή επάγγεικα. 

Γ) ζνη έρνπλ αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ πάλσ απφ 600€ ην 

ρξφλν 

Δ)  ζνη αγνξάδνπλ αθίλεηα ή αλεγείξνπλ νηθνδνκή  

η) ζνη δηαηεξνχλ κηα ή πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο  
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Ε) ζνη είλαη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο, εθφζνλ ιακβάλνπλ επηδνηήζεηο πνζνχ 

άλσ ησλ 1500 επξψ  γηα πξντφληα θπηηθήο παξαγσγήο, ή 2250 επξψ γηα πξντφληα δσηθήο 

παξαγσγήο. 

Δπίζεο, φζνη ιακβάλνπλ θαιιηεξγεηηθά δάλεηα πάλσ απφ 5900 επξψ ή φηαλ ην 

ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ ηξάπεδα, ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο ππεξβαίλεη ηα 5900 επξψ (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 2011). 

 

Ζ δήισζε ηνπ εηζνδήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

 

Η) Οη ζχδπγνη έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο, 

ζηα νπνία ν θφξνο ππνινγίδεηαη ρσξηζηά. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε δήισζε ππνγξάθεηαη 

θαη απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο. 

II) Οη ζχδπγνη ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε ρσξηζηά ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

- ηαλ δελ κέλνπλ καδί, θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο, ιφγσ δηαθνπήο ηεο 

έγγακεο ζπκβίσζεο 

- ηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν είλαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 

- ηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν έρεη ππνβιεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 

III) Δπίζεο, ππνρξέσζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο έρνπλ: 

- Ο παηέξαο γηα ηα εηζνδήκαηα ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ πνπ θνξνινγνχληαη ρσξηζηά. Αλ 

δελ ππάξρεη παηέξαο ή έρεη ράζεη ηε γνληθή κέξηκλα, ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ππνβνιή 

δήισζεο ηελ έρεη ε κεηέξα. 

- Ο θεδεκφλαο ή ν πξνζσξηλφο δηαρεηξηζηήο ή ν ζχλδηθνο πηψρεπζεο ή ν κεζεγγπνχρνο 

γηα πεξηπηψζεηο ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο ή επηδηθίαο ή κεζεγγχεζεο αληίζηνηρα. 

- Ο επίηξνπνο ή ν θεδεκφλαο ή ν δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο ζηηο πεξηπηψζεηο 

αληίζηνηρα αλειίθσλ ή απηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 

- Οη θιεξνλφκνη ηνπ θνξνινγνπκέλνπ γηα ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ κέρξη ηελ εκέξα 

ηνπ ζαλάηνπ ηνπ (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 2011). 

    

ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θνξνιφγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θεηηλή 

ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εθαξκνγή κηαο πην 

πξννδεπηηθήο θνξνινγηθήο θιίκαθαο , κε ηελ νπνία κεηψλεηαη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε 

γηα φια ηα εηζνδήκαηα έσο 40000€, ε θαηάξγεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ κνξθψλ απηνηεινχο 
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θνξνιφγεζεο εηζνδεκάησλ θαη κηα ζεηξά απαιιαγψλ πνπ δελ εμππεξεηνχζαλ θνηλσληθνχο 

θαη αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, ε εθαξκνγή ηεθκεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ειάρηζηνπ 

εηζνδήκαηνο γηα φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ε ζχλδεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ κε 

ηηο πξάμεηο δαπαλψλ (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 2011).                
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο  :  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

   ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή νξζψλ ζπκπεξαζκάησλ.    

4.1 Περιγραφική τατιςτική  

 Γηα ηελ εμεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κέζνδνη ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Με ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

επηηπγράλεηαη ε εμαγσγή βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε λα 

εμεηάζνπκε, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ κειεηάκε: ην 

κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζε επίπεδν λνκνχ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2002-

2008.  

  Ζ ζηαηηζηηθή κειέηε ηεο θαηαλνκήο κηαο κεηαβιεηήο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ παξαηεξεζέλησλ ηηκψλ κε κηα ελδεηθηηθή – 

ραξαθηεξηζηηθή ηηκή. Απηή ε ελδεηθηηθή ραξαθηεξηζηηθή ηηκή νθείιεη λα κπνξεί λα 

ζπγθεληξψλεη ζπλζεηηθά φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δεδνκέλσλ. Σηο πην εχρξεζηεο ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο απνηεινχλ νη παξάκεηξνη ζέζεο ή 

θεληξηθήο ηάζεο. Χο παξάκεηξνο ζέζεο νξίδεηαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο αληηπξνζσπεπηηθφηεξε ησλ ηηκψλ ηνπ πιεζπζκνχ. Οη πην δηαδεδνκέλνη ζηε 

ρξήζε ηνπο παξάκεηξνη ζέζεο είλαη: ε κέζε ηηκή, ε δηάκεζνο, ε επηθξαηνχζα ηηκή θαη ην 

θέληξν κάδαο (Παπαδεκεηξίνπ, 2001). 

  ηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ηηκήο ηνπ κέζνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ηηο επηκέξνπο πεξηφδνπο, ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή. Ο καζεκαηηθφο ηχπνο 

ηεο κέζεο ηηκήο είλαη: 
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    Δπηπιένλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο δηαζπνξάο ησλ ηηκψλ ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ζηηο 

επηκέξνπο πεξηφδνπο ππνινγίζηεθε ε ηππηθή απφθιηζε σο κέηξν δηαζπνξάο. Χο ηππηθή 

απφθιηζε νξίδεηαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαζπνξάο θαη έρεη επξχηεξε ρξήζε δηφηη 
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εθθξάδεηαη κε ηελ ίδηα κνλάδα πνπ εθθξάδνληαη θαη νη παξαηεξήζεηο (Φνπζθάθεο, 2006). Ο 

καζεκαηηθφο ηχπνο ηεο δηαζπνξάο είλαη: 

            
2ss  , 

Ζ δηαζπνξά απνηειεί κέηξν ηεο απφζηαζεο, ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ην κέζν φξν θαη 

δειψλεη πφζν καθξηά απφ ηε κέζε ηηκή απέρνπλ νη παξαηεξήζεηο (Φνπζθάθεο, 2006). 

  Σέινο ζην πιαίζην ηεο δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθαλ ηα 

ζεθνγξάκκαηα ησλ κέζσλ εηζνδεκάησλ γηα ηηο πεξηφδνπο 2002-2008. “Σν ζεθφγξακκα 

πξνζθέξεηαη ηδηαηηέξσο γηα ηελ αλίρλεπζε αθξαίσλ ηηκψλ θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζπκκεηξίαο ή ηνπ είδνπο ηεο αζπκκεηξίαο ηεο θαηαλνκήο. Αλ ην επζχγξακκα ηκήκα πνπ 

αλαπαξηζηά ηε δηάκεζν βξίζθεηαη ζην κέζν ηνπ νξζνγσλίνπ, ε θαηαλνκή είλαη ζπκκεηξηθή, 

αλ βξίζθεηαη πξνο ηελ θάησ πιεπξά ηνπ νξζνγσλίνπ , ε θαηαλνκή παξνπζηάδεη ζεηηθή 

αζπκκεηξία θαη ηέινο, αλ βξίζθεηαη πξνο ηελ πάλσ πιεπξά ηνπ νξζνγσλίνπ ε θαηαλνκή 

παξνπζηάδεη αξλεηηθή αζπκκεηξία. Δπίζεο ηα ζεθνγξάκκαηα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ θαηαλνκψλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ δεηγκάησλ” (Παπαδφπνπινο, 2010). 

 

     4.2   Ο δείκτησ Moran’s I  

   O δείθηεο Moran‟s I είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηνπηθφο δείθηεο ρσξηθήο εμάξηεζεο πνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα σο κέηξν ηεο απηνζπζρέηηζεο κηαο κεηαβιεηήο ζην ρψξν, 

γλσζηή θαη σο ρσξηθή απηνζπζρέηηζε (Cliff θαη Ord, 1981). O καζεκαηηθφο ηχπνο ηνπ δείθηε 

Moran‟s I δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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, θαη W είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ ijw , (Cliff and Ord, 1973 and 1981). 
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  Ο δείθηεο απηφο είλαη κηα έθθξαζε ηεο γξακκηθήο ζπλδηαθχκαλζεο κεηαμχ ησλ ηηκψλ 

κηαο κεηαβιεηήο y θαη ηεο κεηαβιεηήο wy   πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ζηαζκηθνχο κέζνπο 

ησλ γεηηνληθψλ ηηκψλ γηα θάζε πνιχγσλν. 

  Οη ηηκέο ηνπ δείθηε θπκαίλνληαη γχξσ απφ ην 0. Θεηηθέο ηηκέο, ππνδεηθλχνπλ ζεηηθή 

απηνζπζρέηηζε θαη αξλεηηθέο ηηκέο, αξλεηηθή απηνζπζρέηηζε. Ζ χπαξμε ζεηηθήο 

απηνζπζρέηηζεο ππνδειψλεη φηη φκνηεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο παξνπζηάδνπλ ζπγθέληξσζε 

ζηνλ ρψξν. Αληίζεηα, αξλεηηθή απηνζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη κεγάιεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο 

ζπλνξεχνπλ κε κηθξέο ηηκέο. 

  “Ο ππνινγηζκφο ηνπ ηνπηθνχ δείθηε Moran‟s I (Moran,1948) εληάζζεηαη ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο Γηεξεπλεηηθήο Αλάιπζεο Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ (γλσζηή θαη σο ESDA). Ζ 

αλάιπζε απηνχ ηνπ είδνπο επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο κηαο 

κεηαβιεηήο, γεγνλφο πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ απηή αληηπξνζσπεχεη” (Καλάξνγινπ  θ.α, 2001). 

  ηελ παξνχζα έξεπλα ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ηνπ δείθηε Moran‟s I κε βάζε ηνλ ηχπν 

ησλ Cliff and Ord (1973,1981), ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο θαη ν ράξηεο ρσξηθψλ πξνηχπσλ 

γηα θάζε κεηαβιεηή. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ GeoDa πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Spatial Analysis Laboratory 

(Department of Agriculture and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-

Campaign). 

  

    4.3  Η καμπύλη Lorenz   

  Ζ χπαξμε ηεο θακπχιεο Lorenz νθείιεηαη ζηνλ Max O. Lorenz, ν νπνίνο ήζειε λα 

απεηθνλίζεη εηζνδεκαηηθέο θαηαλνκέο. Σα δεδνκέλα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο εηζνδεκαηηθά δεδνκέλα. Αλακθίβνια απνηειεί νξφζεκν ζηε κειέηε ηεο 

εηζνδεκαηηθήο αλνκνηφηεηαο δηφηη κέζσ απηήο κπνξνχκε λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αλνκνηφηεηαο ζε έλα πιεζπζκφ. Ζ εηθφλα 4.3.1.1 δείρλεη 

ηελ κνξθή κε ηελ νπνία ζπλαληάκε ηελ θακπχιε Lorenz. 
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Πεγή: Διιεληθφ ηαηηζηηθφ Ηλζηηηνχην 2009 

 Εηθόλα 4.3.1.1: Η θακπύιε Lorenz 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα θπξηή θακπχιε ε νπνία βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ γξακκή ηέιεηαο 

ηζφηεηαο( πξάζηλε γξακκή). Ζ γξακκή ηέιεηαο ηζφηεηαο είλαη ε δηρνηφκνο ηεο γσλίαο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νη άμνλεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ. Ο νξηδφληηνο άμνλαο παξηζηάλεη ην πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ p, 0≤p≤ 1. Ο θαηαθφξπθνο άμνλαο παξηζηάλεη ην πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Κάζε ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, έζησ (p , y) , δειψλεη φηη έλα πνζνζηφ p ηνπ 

πιεζπζκνχ, θαηέρεη πνζνζηφ y εηζνδήκαηνο, 0≤y≤1. Ο καζεκαηηθφο ηχπνο ηεο θακπχιεο 

Lorenz είλαη ν αθφινπζνο: 

L(p)= ( ) / ( ), 0≤p≤1 

Ο αξηζκεηήο  είλαη ην αζξνηζηηθφ εηζφδεκα κέρξη ην πνζνζηφ p ελψ ν 

παξνλνκαζηήο δειψλεη ην εηζφδεκα φισλ 

ζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο απηήο ηεο θακπχιεο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: 

  Ζ θακπχιε  Lorenz παίξλεη ηηκέο αλάκεζα ζην 0 θαη ζην 1 θαη ηζρχεη L(0)=0 θαη L(1)=1. 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνπο Duclor and Araar(2006) ε θακπχιε Lorenz είλαη αχμνπζα θαη 
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θπξηή. Σέινο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κέζσ απηήο απνηειέζκαηα γηα ζηαηηζηηθά κέηξα φπσο 

ε κέζε ηηκή θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή (Lambert, 2001). 

 

4.4 Οι δείκτεσ Gini και Theil 

    4.4.1  Ο δείκτησ  Gini 

   Ο ζπληειεζηήο απηφο επηλνήζεθε ην 1912 απφ ηνλ Ηηαιφ ζηαηηζηηθφ Corrado Gini. 

Οξίδεηαη σο έλαο ιφγνο ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο αλάκεζα ζην 0 θαη ζην 1. Πνιχ ρακειέο ηηκέο 

ηνπ δείθηε Gini δειψλνπλ νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ θαηαλνκψλ ηνπ εηζνδήκαηνο ή θαηαλνκψλ 

πινχηνπ ζηα δηάθνξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά πςειφο δείθηεο 

θαλεξψλεη κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ ζηα δηάθνξα 

ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. 

  Ο δείθηεο Gini ρξεζηκνπνηήζεθε επξχηαηα ζηε βηβιηνγξαθία δηφηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλεη φιεο ηηο ηηκέο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη λα ζπγθξίλεη ηελ θάζε ηηκή κε φιεο ηηο άιιεο 

ηηκέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν ζπληειεζηήο Gini εθηηκά κηα ζεηξά απφ κεηξήζεηο, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηηο κεζαίεο δηαθνξέο. Έηζη απηφο ν δείθηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπκε 

ην κέζν αξηζκεηηθφ ησλ απφιπησλ δηαθνξψλ. Μέζσ ηεο κεζφδνπ ησλ απφιπησλ δηαθνξψλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή Gini νξίδεηαη καζεκαηηθά σο εμήο: 

  G=
 

  πνπ ,   = ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ i(ή ηνπ αηφκνπ),  

               = ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ j(ή ηνπ αηφκνπ), 

              n= κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη  

           κ= κέζε ηηκή εηζνδήκαηνο 

Ο αξηζκεηήο ηνπ θιάζκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο Kendall θαη Stuart (1977), είλαη κηα 

εθηίκεζε ησλ απφιπησλ κέζσλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ ή ησλ 
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αηφκσλ ζπγθξηλφκελα αλά δχν. Καηά ηνπο Dasgupta et al(1973) πξνηάζεθε κηα πην 

ιεηηνπξγηθή εθηίκεζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ κέζσ ηνπ δείθηε Gini, ε νπνία 

νξίδεηαη σο εμήο: 

   G =  

  πνπ,   n = ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ,  

            κ = ε κέζε ηηκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

             = ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ(ή ηνπ αηφκνπ)         

  Έσο ηηο κέξεο καο ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη κηα επξχηεηα κειεηψλ κε αληηθείκελν ηελ 

πεξαηηέξσ καζεκαηηθή εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκπεηξηθή εθαξκνγή ηνπ δείθηε Gini. Άμην 

αλαθνξάο είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληειεζηή Gini απφ ηνλ Mehram (1975) κε ζθνπφ ηελ 

απφδνζε ζην ζπληειεζηή κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζε πεξηπηψζεηο ρακειψλ εηζνδεκαηηθψλ 

θιηκαθίσλ: 

GMehram =  

πνπ  = ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ, 

         κ = ε κέζε ηηκή ηνπ εηζνδήκαηνο, 

         n = ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη  

         i = ην λνηθνθπξηφ i 

Γεληθά ν ζπληειεζηήο Gini γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηφο κέζσ ηεο θακπχιεο Lorenz ε 

νπνία εθθξάδεη δηαγξακκαηηθά ην κέγεζνο ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν εκβαδφλ 

ηεο ζθηαζκέλεο επηθάλεηαο κεηαμχ ηεο γξακκήο ηέιεηαο ηζφηεηαο(πξάζηλε γξακκή-Εηθόλα 

4.3.1.1) θαη ηεο θακπχιεο Lorenz(θόθθηλε γξακκή- Εηθόλα 4.3.1.1), αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή Gini θαη κέζσ ηνπ νινθιεξψκαηνο ησλ κέζσλ δηαθνξψλ νξίδεηαη 

καζεκαηηθά: 
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  Γ=  θαη ν ζπληειεζηήο Gini νξίδεηαη σο    

G=  (Διιεληθφ ηαηηζηηθφ Ηλζηηηνχην 2009) 

Πιενλεθηήκαηα 

Ο δείθηεο Gini είλαη έλαο δείθηεο ν νπνίνο καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε 

δηαρξνληθέο, δηαπεξηθεξεηαθέο θαη δηεζλείο ζπγθξίζεηο. Δπηπιένλ κέζσ απηνχ ηνπ δείθηε 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηαλνκψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζπζρεηίζνπλ ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κε άιιεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Σα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ δείθηε Gini, νθείινληαη ζηηο ηδηφηεηεο πνπ έρεη λα παξακέλεη 

αλεμάξηεηνο απφ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο αιιά θαη απφ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο (Μφζρνο, Δ., 2009). 

 

Μεηνλεθηήκαηα  

Χο κεηνλέθηεκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο φηη ν δείθηεο Gini αλαθέξεηαη ζε 

απφιπηεο θαη φρη ζε ζρεηηθέο ηηκέο. Ο δείθηεο απηφο καο δίλεη ην εκβαδφλ κηαο ζθηαζκέλεο 

επηθάλεηαο ε νπνία πεξηθιείεηαη απφ ηε δηαγψλην ηνπ ηεηξαγψλνπ θαη ηεο θακπχιεο Lorenz. 

Δπνκέλσο, κπνξεί δχν δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο κε δηαθνξεηηθή αληζνθαηαλνκή αιιά κε ην 

ίδην εκβαδφλ λα δίλνπλ ίδηα ηηκή γηα ην δείθηε Gini. Δπηπιένλ, πξφβιεκα κπνξεί λα ππάξμεη 

ζηελ πεξίπησζε ηνκήο δχν θακππιψλ Lorenz θαη απηφ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ αλ 

πξφθεηηαη γηα δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο, δηφηη δελ δείρλνπλ θαηά πφζν νη κεηαβηβάζεηο 

εηζνδήκαηνο απφ ηα πςειφηεξα πξνο ηα ρακειφηεξα θιηκάθηα κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή 

θαηαλνκή(Μφζρνο, Δ., 2009).   

 

   4.4.2 Ο δείκτησ Theil 

   Ο Theil βαζηδφκελνο ζηελ έλλνηα ηεο εληξνπίαο ππνζηήξημε ηελ χπαξμε αλαινγηθφηεηαο 

κεηαμχ ελφο ζπζηήκαηνο θαη αληίζηνηρα ηεο κέηξεζεο ηεο αληζφηεηαο. Ο δείθηεο Theil 

καζεκαηηθά νξίδεηαη σο εμήο: 
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   Σ =  

  Μέζσ καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ ν δείθηεο Theil ππνινγίδεηαη ζηνλ παξαθάησ δείθηε ν 

νπνίνο είλαη πεξηζζφηεξν εχρξεζηνο: 

    Σ =  

πνπ  = ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ, 

         κ = ε κέζε ηηκή ηνπ εηζνδήκαηνο, 

         n = ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ   

O αξηζκεηήο εθθξάδεηαη σο κέηξν δηαζπνξάο ελψ ν παξνλνκαζηήο, εθθξάδεηαη σο ε ηηκή 

ηνπ κέζνπ αξηζκεηηθνχ. Ο δείθηεο Theil δεδνκέλνπ φηη ηθαλνπνηεί πιήξσο φια ηα αμησκαηηθά 

θξηηήξηα, παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα κέηξα 

αληζνθαηαλνκήο (Μφζρνο, Δ., 2009).   

   ζνλ αθνξά ηελ επαηζζεζία ηνπ δείθηε Theil, απφ εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο (Brawn 1988) 

βξέζεθε φηη είλαη πην επαίζζεηνο ζε πεξηπηψζεηο κεηαβηβάζεσλ πνπ γίλνληαη κεηαμχ 

ρακειψλ εηζνδεκαηηθψλ θιηκαθίσλ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμεξεπλεηηθήο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε εξκελεία ησλ δεηθηψλ Gini θαη Theil πνπ αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 

4 ηεο κεζνδνινγίαο. 

5.1 Περιγραφική τατιςτική 

 Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS φζνλ αθνξά ηε πεξηγξαθηθή αλάιπζε 

δεδνκέλσλ πξνέθπςε ν παξαθάησ πίλαθαο: 

Πίλαθαο 5.1- Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά γηα ηελ πεξίνδν 2002-2008 

ΕΙΟΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΤΡΟ ΕΛΑΥΙΣΟ ΜΕΓΙΣΟ ΜΕΗ 
ΣΙΜΗ 

ΣΤΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ 

2002 54 6551,28 8246,13 14797,41 10125,19 1244,90 1549786,17 

2003 54 7120,42 8478,95 15599,37 10745,02 1309,19 1713988,04 

2004 54 7505,84 8943,18 16449,03 11280,63 1386,71 1922966,89 

2005 54 8273,66 9052,65 17326,32 11649,68 1538,58 2367231,87 

2006 54 8028,62 10295,46 18324,08 12662,25 1559,04 2430604,26 

2007 54 8384,34 10970,34 19354,68 13425,26 1643,76 2701958,84 

2008 54 8977,49 11776,61 20754,1 14406,17 1783,12 3179506,18 

 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 

 χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

αλάιπζε καο. Αξρηθά παξαηεξψληαο ηε κέζε ηηκή(ζηήιε Μέζε Σηκή-Πίλαθαο 5.1) 

πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κηα απμεηηθή ηάζε ζην κέζν εηζφδεκα. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ 

απμάλεηαη θαη ην κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Πξάγκαηη ην 2002 ν κέζνο φξνο 

εηζνδήκαηνο ζε επίπεδν λνκνχ αλεξρφηαλ ζηα 10125,19€, ην 2003 ζε 10745,02€, ην 2004 ζε 

11280,63€, ην 2005 ζε 11649,68€, ην 2006 ζε 12662,25€,  ην 2007 ζε 13425,26€ θαη ηέινο ην 

2008 ζε 14406,17€.  

  Δπίζεο βιέπνληαο ηε ζηήιε Εύξνο ηνπ πίλαθα 5.1  παξαηεξνχκε ην εχξνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ. Άιισζηε ην εχξνο νξίδεηαη σο R=Xmax – Xmin  δειαδή ε δηαθνξά ηεο 

κηθξφηεξεο απφ ηε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε είλαη φηη 

ε κεγαιχηεξε δηαθνξά παξαηεξείηαη ην 2008 θαη είλαη ίζε κε 8977,49€.  Δπηπιένλ ζηνλ 

πίλαθα 5.2 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο. Ο ζπληειεζηήο 
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κεηαβιεηφηεηαο (CV) νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο πξνο ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν 

ησλ κεηξήζεσλ. Δπεηδή θαη ε ηππηθή απφθιηζε θαη ν κέζνο εθθξάδνληαη ζε κνλάδεο 

κέηξεζεο ηεο κεηαβιεηήο, ν ιφγνο ηνπο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο θαη 

επνκέλσο είλαη θαζαξφο αξηζκφο. Δθθξάδεηαη ζπλήζσο επί ηνηο εθαηφ θαη εθθξάδεη ηελ 

ηππηθή απφθιηζε σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Πίλαθαο 5.2  πληειεζηήο Μεηαβιεηόηεηαο γηα ηε πεξίνδν 2002-2008 

Έτος  CV 

2002 12,295% 

2003 12,184% 

2004 12,292% 

2005 13,2% 

2006 12,31% 

2007 12,24% 

2008 12,37% 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Ο ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηεηαο κεηξάεη ηελ νκνηνγέλεηα ελφο πιεζπζκνχ. Αλ CV<10% 

ηφηε ν πιεζπζκφο ζεσξείηαη νκνηνγελήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή αλ CV>10% ή 

CV=10%, ηφηε ν πιεζπζκφο ζεσξείηαη αλνκνηνγελήο. Απφ ηνλ πίλαθα 5.2 απηφ πνπ 

παξαηεξνχκε είλαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ν πιεζπζκφο είλαη αλνκνηνγελήο θαζψο ε ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο μεπεξλάεη ην 10% (CV2002-2008>10%). Ζ κεγαιχηεξε ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο παξαηεξείηαη ην 2005 θαη ηζνχηαη κε 13,2%. Ζ 

αλνκνηνγέλεηα απηή είλαη ινγηθή, δηφηη ην 2005 πηζαλφλ λα ππήξμε αχμεζε ζηηο 

εηζνδεκαηηθέο ζηελ Διιάδα αθνχ ην έηνο απηφ αθνξά ηα εηζνδήκαηα απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο 

αγψλεο.  

  πσο αλαθέξακε ζην 4
ν
 θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο ε εμεξεπλεηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη φρη κφλν κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ αιιά θαη κε ηε 
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δεκηνπξγία θαη παξαηήξεζε γξαθεκάησλ. ηελ εηθφλα 5.1 παξνπζηάδεηαη ην ζεθφγξακκα 

ησλ ηηκψλ ηνπ εηζνδήκαηνο, απφ ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε αθξαίσλ ηηκψλ νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν. 

     

Πηγή: Ίδια Επεξεργαζία 

Εηθόλα 5.1: Θεθόγξακκα ηηκώλ ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο  2002-2008 

 

Απφ ην παξαπάλσ ζεθφγξακκα παξαηεξνχκε φηη νη έθηξνπεο παξαηεξήζεηο απφ ην 2002-

2007 αθνξνχλ ηε Ννκαξρία Αζελψλ ελψ ην 2008 πξνζηίζεληαη σο έθηξνπε παξαηήξεζε 

εθηφο απφ ηε Ννκαξρία Αζελψλ θαη ε Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. πγθεθξηκέλα ην κέζν 

δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ απφ ην 2002-2008 ήηαλ 14797,41€ 

ην 2002, 15599,37€ ην 2003, 16449,03€ ην 2004, 17326,32€ ην 2005, 18324,08€ ην 2006, 

19354,68€ ην 2007, 20754,10€ ην 2008. Ζ ζέζε ηεο δηακέζνπ ε νπνία παξηζηάλεηαη σο 
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επζχγξακκν ηκήκα κέζα ζην νξζνγψλην, παξάιιεια πξνο ηηο βάζεηο, καο δείρλεη ηε 

ζπκκεηξηθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηεο κεηαβιεηήο καο. 

 

5.2  Τπολογιςμόσ των τιμών των Δεικτών Gini και Theil 

Ο ππνινγηζκφο ησλ δεηθηψλ αληζνηήησλ Gini θαη Theil πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζηαηηζηηθφ 

παθέην R θαη εηδηθφηεξα κε ην παθέην εξγαιείσλ ineq (Cowell 2000). Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 5.2.1 

 

Πίλαθαο 5.2.1: Σηκέο δεηθηώλ Gini θαη Theil γηα ηα έηε 2002-2008 

Έτος Ανάλσσης Gini Theil 

2002 0,0663 0,0072 

2003 0,0658 0,0070 

2004 0,0660 0,0071 

2005 0,0702 0,0082 

2006 0.0066 0,0072 

2007 0,0065 0,0071 

2008 0,0066 0,0072 

Πεγή: Ίδηα επεμεξγαζία  

Απφ ηνλ πίλαθα 5.2.1 θαίλεηαη φηη νη δείθηεο Gini θαη Theil ηα έηε 2002-2008 δείρλνπλ κηα 

ζρεηηθά ζηαζεξή ρσξηθή αληζφηεηα πνπ νμχλεηαη ην έηνο 2005. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κέζε 

αχμεζε ηεο αληζφηεηαο γίλεηαη νκνηφκνξθα ζηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο δηαηεξψληαο ηηο 

ζρεηηθέο αληζφηεηεο. Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ην έηνο 2005 φπνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο 

ρσξηθήο αληζφηεηαο, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην έηνο απηφ δειψζεθαλ ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6ο:ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ρσξηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα 

ηνπ δείθηε ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο Moran‟s I θαη επηπιένλ ζα παξνπζηάζνπκε ηα δεδνκέλα 

καο κε ηε βνήζεηα ραξηψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο QGIS 

 

6.1 Οπτικοποίηςη των δεδομένων με τη βοήθεια χαρτών 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.1: Υάξηεο κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 2002 
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Απφ ην ράξηε 6.1 παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί κε ην ρακειφηεξν κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Γξεβελψλ, ν Ν. Λαθσλίαο, ν Ν. Σξηθάισλ, ν Ν. 

Αηησιναθαξλαλίαο, ν Ν. Ζιείαο, ν Ν. Καξδίηζαο, ν Ν. Εαθχλζνπ ν Ν. Πέιιεο, ν Ν. Ζκαζίαο, 

ν Ν. Πηεξίαο θαζψο θαη ν Ν. Γξάκαο. Οη λνκνί απηνί έρνπλ κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 8246,14€ έσο 8868,53€. Οη λνκνί κε ην πςειφηεξν κέζν 

δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Αραΐαο, ν Ν. Αηηηθήο, ν Ν. Δπβνίαο, ν Ν. 

Βνησηίαο, ν Ν. Θεζζαινλίθεο, ν Ν. Κνδάλεο, ν Ν. Ησαλλίλσλ, ν Ν. Κπθιάδσλ, ν Ν. 

Αξθαδίαο, ν Ν. Λεπθάδαο, ν Ν. Υίνπ, ν Ν. Ζξαθιείνπ, ν Ννκφο Λαζηζίνπ, ν Ν. Υαλίσλ, ν Ν. 

Ρεζχκλνπ  θαζψο θαη ν Ν. Μαγλεζίαο κε κέζν εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 10366,92€ έσο 

14797,41€.   

 

 Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

  Εηθόλα 6.2: Υάξηεο κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 2003 
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Απφ ην ράξηε 6.2 παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί κε ην ρακειφηεξν κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Γξεβελψλ, ν Ν. Λαθσλίαο, ν Ν. Σξηθάισλ, ν Ν. 

Αηησιναθαξλαλίαο, ν Ν. Ζιείαο, ν Ν. Καξδίηζαο, ν Ν. Εαθχλζνπ ν Ν. Πέιιεο, ν Ν. Ζκαζίαο, 

ν Ν. Πηεξίαο θαζψο θαη ν Ν. Γξάκαο. Οη λνκνί απηνί έρνπλ κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 8478,95€ έσο 9445,94€. Οη λνκνί κε ην πςειφηεξν κέζν 

δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Αραΐαο, ν Ν. Αηηηθήο, ν Ν. Δπβνίαο, ν Ν. 

Βνησηίαο, ν Ν. Θεζζαινλίθεο, ν Ν. Κνδάλεο, ν Ν. Ησαλλίλσλ, ν Ν. Κπθιάδσλ, ν Ν. 

Αξθαδίαο, ν Ν. Λεπθάδαο, ν Ν. Υίνπ, ν Ν. Ζξαθιείνπ, ν Ννκφο Λαζηζίνπ, ν Ν. Υαλίσλ, ν Ν. 

Ρεζχκλνπ  θαζψο θαη ν Ν. Μαγλεζίαο κε κέζν εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 10995,21€ έσο 

15599,37€.   

 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.3: Υάξηεο κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 2004 
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Απφ ην ράξηε 6.3 παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί κε ην ρακειφηεξν κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Γξεβελψλ, ν Ν. Κηιθίο, ν Ν. Λαθσλίαο, ν Ν. Σξηθάισλ, ν 

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, ν Ν. Καξδίηζαο, ν Ν. Εαθχλζνπ ν Ν. Πέιιεο, ν Ν. Ζκαζίαο, ν Ν. 

Πηεξίαο θαζψο θαη ν Ν. Γξάκαο. Οη λνκνί απηνί έρνπλ κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

πνπ θπκαίλεηαη απφ 8943,19€ έσο 9996,84€. Οη λνκνί κε ην πςειφηεξν κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Αραΐαο, ν Ν. Αηηηθήο, ν Ν. Δπβνίαο, ν Ν. Βνησηίαο, ν Ν. 

Θεζζαινλίθεο, ν Ν. Κνδάλεο, ν Ν. Ησαλλίλσλ, ν Ν. Κπθιάδσλ, ν Ν. Αξθαδίαο, ν Ν. 

Λεπθάδαο, ν Ν. Υίνπ, ν Ν. Ζξαθιείνπ, ν Ννκφο Λαζηζίνπ, ν Ν. Υαλίσλ, ν Ν. Ρεζχκλνπ  

θαζψο θαη ν Ν. Μαγλεζίαο κε κέζν εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 12184,62€ έσο 16449,03€.    

 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.4: Υάξηεο κέζν δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 2005 
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Απφ ην ράξηε 6.4 παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί κε ην ρακειφηεξν κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Γξεβελψλ, ν Ν. Κηιθίο, ν Ν. Λαθσλίαο, ν Ν. Σξηθάισλ, ν 

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, ν Ν. Θεζπξσηίαο, ν Ν. Ζιείαο, ν Ν. Καξδίηζαο, ν Ν. Θεζπξσηίαο, ν 

Ν. Εαθχλζνπ ν Ν. Πέιιεο, ν Ν. Ζκαζίαο, ν Ν. Πηεξίαο θαζψο θαη ν Ν. Γξάκαο. Οη λνκνί 

απηνί έρνπλ κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 9052,65€ έσο 

10414,66€. Οη λνκνί κε ην πςειφηεξν κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. 

Αραΐαο, ν Ν. Αηηηθήο, ν Ν. Δπβνίαο, ν Ν. Βνησηίαο, ν Ν. Θεζζαινλίθεο, ν Ν. Κνδάλεο, ν Ν. 

Ησαλλίλσλ, ν Ν. Κπθιάδσλ, ν Ν. Αξθαδίαο, ν Ν. Λεπθάδαο, ν Ν. Υίνπ, ν Ν. Ζξαθιείνπ, ν 

Ννκφο Λαζηζίνπ, ν Ν. Υαλίσλ, ν Ν. Ρεζχκλνπ  θαζψο θαη ν Ν. Μαγλεζίαο κε κέζν εηζφδεκα 

πνπ θπκαίλεηαη απφ 12651,24€ έσο 17326,32€.   

 

 

 Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

 Εηθόλα 6.5: Υάξηεο κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 2006 
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Απφ ην ράξηε 6.5 παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί κε ην ρακειφηεξν κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Γξεβελψλ, ν Ν. Κηιθίο, ν Ν. Λαθσλίαο, ν Ν. Σξηθάισλ, ν 

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, ν Ν. Ρνδφπεο ν Ν. Καξδίηζαο, ν Ν. Θεζπξσηίαο, ν Ν. Εαθχλζνπ ν Ν. 

Πέιιεο, ν Ν. Ζκαζίαο, ν Ν. Πηεξίαο θαζψο θαη ν Ν. Γξάκαο. Οη λνκνί απηνί έρνπλ κέζν 

δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 10295,46€ έσο 11221,98€. Οη λνκνί κε 

ην πςειφηεξν κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Αραΐαο, ν Ν. Αηηηθήο, ν Ν. 

Δπβνίαο, ν Ν. Βνησηίαο, ν Ν. Θεζζαινλίθεο, ν Ν. Κνδάλεο, ν Ν. Ησαλλίλσλ, ν Ν. Κπθιάδσλ, 

ν Ν. Αξθαδίαο, ν Ν. Λεπθάδαο, ν Ν. Υίνπ, ν Ν. Ζξαθιείνπ, ν Ννκφο Λαζηζίνπ, ν Ν. Υαλίσλ, 

ν Ν. Ρεζχκλνπ  θαζψο θαη ν Ν. Μαγλεζίαο κε κέζν εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 13702,83€ 

έσο 18324,08€.   

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία  

Εηθόλα 6.6:Υάξηεο  κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 2007 
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Απφ ην ράξηε 6.6 παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί κε ην ρακειφηεξν κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Γξεβελψλ, ν Ν. Κηιθίο, ν Ν. Λαθσλίαο, ν Ν. Σξηθάισλ, ν 

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, ν Ν. Ρνδφπεο ν Ν. Καξδίηζαο, ν Ν. Θεζπξσηίαο, ν Ν. Εαθχλζνπ ν Ν. 

Πέιιεο, ν Ν. Ζκαζίαο, ν Ν. Πηεξίαο θαζψο θαη ν Ν. Γξάκαο. Οη λνκνί απηνί έρνπλ κέζν 

δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 10970,34€ έσο 11860,63€. Οη λνκνί κε 

ην πςειφηεξν κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Αραΐαο, ν Ν. Αηηηθήο, ν Ν. 

Δπβνίαο, ν Ν. Βνησηίαο, ν Ν. Θεζζαινλίθεο, ν Ν. Κνδάλεο, ν Ν. Ησαλλίλσλ, ν Ν. Κπθιάδσλ, 

ν Ν. Αξθαδίαο, ν Ν. Λεπθάδαο, ν Ν. Υίνπ, ν Ν. Ζξαθιείνπ, ν Ννκφο Λαζηζίνπ, ν Ν. Υαλίσλ, 

ν Ν. Ρεζχκλνπ  θαζψο θαη ν Ν. Μαγλεζίαο κε κέζν εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 14562,86€ 

έσο 19354,68€.   

 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία  

Εηθόλα 6.7:Υάξηεο κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 2008 
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Απφ ην ράξηε 6.7 παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί κε ην ρακειφηεξν κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Γξεβελψλ, ν Ν. Κηιθίο, ν Ν. Λαθσλίαο, ν Ν. Σξηθάισλ, ν 

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, ν Ν. Ρνδφπεο ν Ν. Καξδίηζαο, ν Ν. Θεζπξσηίαο, ν Ν. Εαθχλζνπ, ν Ν. 

Πέιιεο, ν Ν. Ζκαζίαο, ν Ν. Πηεξίαο θαζψο θαη ν Ν. Γξάκαο. Οη λνκνί απηνί έρνπλ κέζν 

δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 11776,61€ έσο 12813,85€. Οη λνκνί κε 

ην πςειφηεξν κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ν Ν. Αραΐαο, ν Ν. Αηηηθήο, ν Ν. 

Δπβνίαο, ν Ν. Βνησηίαο, ν Ν. Θεζζαινλίθεο, ν Ν. Κνδάλεο, ν Ν. Ησαλλίλσλ, ν Ν. Κπθιάδσλ, 

ν Ν. Αξθαδίαο, ν Ν. Λεπθάδαο, ν Ν. Υίνπ, ν Ν. Ζξαθιείνπ, ν Ννκφο Λαζηζίνπ, ν Ν. Υαλίσλ, 

ν Ν. Ρεζχκλνπ  θαζψο θαη ν Ν. Μαγλεζίαο κε κέζν εηζφδεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ 15610,09€ 

έσο 20754,10.  

6.2 Φωρική Ανάλυςη των Δεδομένων με το δείκτη             

χωρικήσ αυτοςυςχέτιςησ Moran’s I 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη ράξηεο ρσξηθψλ πξνηχπσλ κέζνπ δεισζέληνο 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο γηα ηα έηε 2002-2008 θαζψο θαη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ ρσξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο Moran‟s I φπσο ππνινγίζηεθαλ κέζσ ηνπ παθέηνπ Geoda. Οη ράξηεο 

ρσξηθψλ πξνηχπσλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηνπηθψλ δεηθηψλ Moran‟s I ζε 4 

νκάδεο: πςειή-πςειή(high-high), ρακειή-ρακειή(low-low), ρακειή-πςειή(low-high) θαη 

πςειή-ρακειή(high-low). Οη ράξηεο ρσξηθψλ πξνηχπσλ απεηθνλίδνπλ ηηο πεξηνρέο φπνπ 

εκθαλίδνληαη εζηίεο πςειψλ ή ρακειψλ ηηκψλ. Σν ζρήκα γηα ηε δεκηνπξγία βαξψλ πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην k-nearest neighbors. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

4 θνληηλφηεξνη γείηνλεο. 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία  

Εηθόλα 6.2.1: Υάξηεο ρσξηθώλ πξνηύπσλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ 

εηζνδήκαηνο 2002                                                                                                  

Απφ ην ράξηε 6.2.1 παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί Ζκαζίαο θαη Φισξίλεο είλαη ηα θέληξα κηαο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο φπνπ παξαηεξνχληαη παξφκνηα ρακειά εηζνδήκαηα. Οη 

λνκνί Αηηηθήο, Δπβνίαο, Βνησηίαο θαζψο θαη νη Κπθιάδεο δηακνξθψλνπλ ηα θέληξα κηαο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο φπνπ γεηηνληθνί λνκνί έρνπλ παξφκνηα πςειφ κέζν 

δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Αθφκα παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί Λαξίζεο, Κνδάλεο θαη 

Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ ηα θέληξα πςειψλ ηηκψλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 
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εηζνδήκαηνο θαη ζπλνξεχνπλ κε λνκνχο ρακεινχ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο.   

 

 

Πεγή: Ίδηα επεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.2: Υάξηεο ρσξηθώλ πξνηύπσλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ   

εηζνδήκαηνο  2003  

Απφ ην ράξηε 6.2.2 παξαηεξνχκε φηη ν λνκφο Κηιθίο είλαη ηo θέληξν κηαο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Διιάδαο φπνπ παξαηεξνχληαη παξφκνηα ρακειά εηζνδήκαηα. Οη λνκνί Αηηηθήο, 

Δπβνίαο, Βνησηίαο θαζψο θαη νη Κπθιάδεο δηακνξθψλνπλ ηα θέληξα κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηεο Διιάδαο φπνπ γεηηνληθνί λνκνί έρνπλ παξφκνηα πςειφ κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. Αθφκα παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί Λαξίζεο, Κνδάλεο θαη Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ 
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ηα θέληξα πςειψλ ηηκψλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζπλνξεχνπλ κε 

λνκνχο ρακεινχ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο.   

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.3: Υάξηεο ρσξηθώλ πξνηύπσλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ   

εηζνδήκαηνο  2004 

Απφ ην ράξηε 6.2.3 παξαηεξνχκε φηη ν λνκφο Ζκαζίαο είλαη ην θέληξν κηαο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Διιάδαο φπνπ παξαηεξνχληαη παξφκνηα ρακειά εηζνδήκαηα. Οη λνκνί Αηηηθήο, 

Δπβνίαο, Βνησηίαο θαζψο θαη νη Κπθιάδεο δηακνξθψλνπλ ηα θέληξα κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηεο Διιάδαο φπνπ γεηηνληθνί λνκνί έρνπλ παξφκνηα πςειφ κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. Αθφκα παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί Λαξίζεο, Κνδάλεο, Ησαλλίλσλ θαη 

Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ ηα θέληξα πςειψλ ηηκψλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 
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εηζνδήκαηνο θαη ζπλνξεχνπλ κε λνκνχο ρακεινχ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.4: Υάξηεο ρσξηθώλ πξνηύπσλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ   

εηζνδήκαηνο  2005 

Απφ ην ράξηε 6.2.4 παξαηεξνχκε φηη ν λνκφο Μεζζελίαο είλαη ην θέληξν κηαο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Διιάδαο φπνπ παξαηεξνχληαη παξφκνηα ρακειά εηζνδήκαηα. Οη λνκνί Αηηηθήο, 

Δπβνίαο, Βνησηίαο θαζψο θαη νη Κπθιάδεο δηακνξθψλνπλ ηα θέληξα κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηεο Διιάδαο φπνπ γεηηνληθνί λνκνί έρνπλ παξφκνηα πςειφ κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. Αθφκα παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί Λαξίζεο, Κνδάλεο, Ησαλλίλσλ θαη 

Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ ηα θέληξα πςειψλ ηηκψλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 
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εηζνδήκαηνο θαη ζπλνξεχνπλ κε λνκνχο ρακεινχ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.5: Υάξηεο ρσξηθώλ πξνηύπσλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ   

εηζνδήκαηνο  2006 

Απφ ην ράξηε 6.2.5 παξαηεξνχκε φηη ν λνκφο Καβάιαο είλαη ην θέληξν κηαο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Διιάδαο φπνπ παξαηεξνχληαη παξφκνηα ρακειά εηζνδήκαηα. Οη λνκνί Αηηηθήο, 

Δπβνίαο, Βνησηίαο θαζψο θαη νη Κπθιάδεο δηακνξθψλνπλ ηα θέληξα κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηεο Διιάδαο φπνπ γεηηνληθνί λνκνί έρνπλ παξφκνηα πςειφ κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα. Αθφκα παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί Λαξίζεο, Κνδάλεο, Ησαλλίλσλ θαη 

Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ ηα θέληξα πςειψλ ηηκψλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 
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εηζνδήκαηνο θαη ζπλνξεχνπλ κε λνκνχο ρακεινχ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο 

 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.6: Υάξηεο ρσξηθώλ πξνηύπσλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ   

εηζνδήκαηνο  2007 
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Πεγή: Ίδηα επεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.7: Υάξηεο ρσξηθώλ πξνηύπσλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ   

εηζνδήκαηνο  2008 

Απφ ην ράξηε 6.2.6 θαη 6.2.7 παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί Καβάιαο θαη Γξάκαο είλαη ηα 

θέληξα κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο φπνπ παξαηεξνχληαη παξφκνηα ρακειά 

εηζνδήκαηα. Οη λνκνί Αηηηθήο, Δπβνίαο, Βνησηίαο θαζψο θαη νη Κπθιάδεο δηακνξθψλνπλ ηα 

θέληξα κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Διιάδαο φπνπ γεηηνληθνί λνκνί έρνπλ παξφκνηα πςειφ 

κέζν δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Αθφκα παξαηεξνχκε φηη νη λνκνί Λαξίζεο, Κνδάλεο 

θαη Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ ηα θέληξα πςειψλ ηηκψλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο θαη ζπλνξεχνπλ κε λνκνχο ρακεινχ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο. 
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Παξαθάησ βιέπνπκε ηα δηαγξάκκαηα δηαζπνξψλ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο γηα έηε 2002-2008 κε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ρσξηθήο απηνζπζρέηηζεο. 

 

Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.8: Δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε Moran’s I γηα ην κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 2002 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.9: Δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε Moran’s I γηα ην κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 2003 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.10: Δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε Moran’s I γηα ην κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 2004 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.11: Δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε Moran’s I γηα ην κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 2005 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.12: Δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε Moran’s I γηα ην κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 2006 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.13: Δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε Moran’s I γηα ην κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 2007 
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Πεγή: Ίδηα Δπεμεξγαζία 

Εηθόλα 6.2.14: Δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε Moran’s I γηα ην κέζν δεισζέλ 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 2008 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα παίξλνπκε ηηο εμήο ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο ρσξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο: Γηα ην έηνο 2002 ν δείθηεο Moran‟s I ηζνχηαη κε 0,2399, γηα ην έηνο 2003 κε 

0,2019, γηα ην έηνο 2004 κε 0,2083, γηα ην έηνο 2005 ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 0,2786, γηα ην 

έηνο 2006 είλαη 0,2534, γηα ην έηνο 2007 είλαη 0,2788 θαη ηέινο γηα ην έηνο 2008 ε ηηκή ηνπ 

δείθηε Moran‟s I ηζνχηαη κε 0,2930. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα ηα έηε 2002-2008 ππάξρεη ζεηηθή 

ρσξηθή απηνζπζρέηηζε ζην κέζν εηζφδεκα ησλ λνκψλ γηα ηα έηε 2002-2008. Γειαδή 

ππάξρνπλ πεξηνρέο φπνπ έρνπκε παξφκνηα πςειέο ή παξφκνηα ρακειέο ηηκέο ζην κέζν 

εηζφδεκα γηα ηα έηε 2002-2008. Γειαδή λνκνί κε πςειφ κέζν εηζφδεκα γεηηληάδνπλ κε 

λνκνχο κε  πςειφ κέζν εηζφδεκα ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο λνκνχο κε ρακειφ κέζν 
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εηζφδεκα. Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξαηεξείηαη κηα ηάζε αχμεζεο ηεο ζεηηθήο ρσξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο πνπ ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ε ρσξηθή πφισζε ησλ εηζνδεκάησλ κε ην ρξφλν.    
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7ο: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Όζηεξα απφ ηε κειέηε καο δηαπηζηψζεθε φηη κε ην ρξφλν ππάξρεη αχμεζε ζην κέζν 

δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζε επίπεδν λνκνχ ζηελ Διιάδα. Βέβαηα απηφ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε κε επηθχιαμε δηφηη πξνθχπηεη σο επελέξγεηα πνιιψλ παξαγφλησλ φπσο 

αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ιφγσ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο, αχμεζε 

ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηηκψλ θ.α.. Δλδέρεηαη δειαδή θαηά έλα κέξνο ε αχμεζε ηνπ 

δεισζέληνο εηζνδήκαηνο λα ζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Απηφ δελ κπνξεί λα 

ειεγρζεί, αιιά δελ κπνξεί λα κείλεη θαη ρσξίο ζρνιηαζκφ, δεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

γίλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο θνξνδηαθπγήο. Χζηφζν απηφ δελ παχεη λα 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αλαθέξζεθαλ. 

Δπηπιένλ ε ρξνληθή κεηαβνιή ηνπ δείθηε Moran‟s I δείρλεη αχμεζε ηεο ζεηηθήο ρσξηθήο 

απηνζπζρέηηζεο πνπ ζεκαίλεη ηελ αχμεζε ηεο πφισζεο ησλ εηζνδεκάησλ κε ην ρξφλν, 

κεγαιψλνπλ δειαδή νη εζηίεο παξφκνηα πςειψλ ε παξφκνηα ρακειψλ ηηκψλ. Οη δείθηεο Gini 

θαη Theil δείρλνπλ κηα ζρεηηθά ζηαζεξή ρσξηθή αληζφηεηα πνπ νμχλεηαη ην 2005. Απηφ 

ζεκαίλεη: α) ε κέζε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο γίλεηαη νκνηφκνξθα ζηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο 

δηαηεξψληαο ηηο ζρεηηθέο αληζφηεηεο β) Σν έηνο 2005, φπνπ δειψζεθαλ ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ ην έηνο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ππήξμε πξφζθαηξε αχμεζε ηεο 

εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο.  

Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη απφ ηε κειέηε απηή δηαθαίλεηαη έλα γεσγξαθηθφ πξφηππν 

ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο ζηελ Διιάδα. Παξφηη ην επίπεδν εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο 

αλάκεζα ζηνπο λνκνχο παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξφ, παξαηεξείηαη ηάζε ζπγθέληξσζεο ζε 

πεξηνρέο πςειψλ ή ρακειψλ εηζνδεκάησλ. Σν ρσξηθφ πξφηππν ηεο αληζφηεηαο αλαδεηθλχεη 

ζηαδηαθά έλα γεσγξαθηθφ δπηζκφ ζηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ην Αηγαίν- 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπζηθά θαη ησλ λεζηψλ, κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. Σέινο, νη 

αληζφηεηεο δελ θαίλεηαη λα κέλνπλ αλεπεξέαζηεο απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηα 

κεγάια γεγνλφηα φπσο νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ απμήζεη ηελ αληζφηεηα 

ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο.     
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Παράρτημα 

 

Πίλαθαο Π.1:   Φησρνί-Πινύζηνη θαη ηα θνηλσληθά-δεκνγξαθηθά ηνπο  

ραξαθηεξηζηηθά 

 

 

* Σν εηζφδεκα αλαθέξεηαη ζηα έηε 2004/2005, φηαλ έγηλε ε ηειεπηαία ΔΟΠ.  

Κνηλσληθά-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνηθνθπξηνύ 

Ννηθνθπξηά κε ρακειό/πςειό κεληαίν 

εηζόδεκα* (%) 

Φησρνί 

(Εηζόδεκα<1.192€) 

Πινύζηνη 

(Εηζόδεκα>2.781€) 

Ηιηθηαθή νκάδα ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνύ   

< 24 εηώλ 9,6 0,8 

25-34 εηώλ 8,4 9,7 

35-44 εηώλ 8,0 23,6 

45-54 εηώλ 7,1 30,6 

55-64 εηώλ 11,9 20,5 

> 65 εηώλ 55,0 14,8 

ύλνιν δείγκαηνο 100,0 100,0 

Θέζε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνύ ζηελ απαζρόιεζε   

Εξγαδόκελνο 24,9 74,3 

Άλεξγνο 2,0 0,4 

πληαμηνύρνο 49,0 22,6 

Μαζεηήο/πνπδαζηήο 7,9 0,2 

Ννηθνθπξά 14,0 1,9 

Αλίθαλνο γηα εξγαζία 2,2 0,6 

ύλνιν δείγκαηνο 100,0 100,0 

Αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ   

   1 κέιε 50,8 3,8 

   2 κέιε 34,5 19,9 

   3 κέιε 7,0 30,6 

   4 κέιε 5,8 32,7 

   5 κέιε 1,3 8,9 

 ≥ 6 κέιε 0,6 4,1 

ύλνιν δείγκαηνο 100,0 100,0 

Επίπεδν ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ 

λνηθνθπξηνύ   

Κακία εθπαίδεπζε 8,1 0,4 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 68,7 29,9 

Δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 19,2 35,6 

Αλώηεξε εθπαίδεπζε 4,1 34,1 

ύλνιν δείγκαηνο 100,0 100,0 
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Πίλαθαο Π.2: Πνζνζηά θηώρεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνύ 

 

Πεγή: Eurostat 
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Πίλαθαο Π.3: Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνπ κέζνπ δεισζέληνο νηθνγελεηαθνύ   

εηζνδήκαηνο 2002-2008 
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