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          Πεξίιεςε 

 

ηε εξγαζία απηή δηεξεπλάηαη ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηνπ πινύηνπ θαη ηεο θα-

ηαλάισζεο κεηαμύ ησλ ειηθησκέλσλ θαηνίθσλ ηεο Δπξώπεο (ζπληαμηνύρσλ ή εξγα-

δόκελσλ, ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηώλ) θπξίσο κέζσ θαηάιιεισλ θακππιώλ Lorenz θαη 

ζπληειεζηώλ Gini. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ πινύηνπ δηεξεπλάηαη ε 

έθζεζε ησλ ειηθησκέλσλ θαηνίθσλ ηεο Δπξώπεο ζε επελδύζεηο κε κεγαιύηεξν θίλδπ-

λν (π.ρ. κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα) θαη ζε κηθξόηεξν θίλδπλν (π.ρ. ηξαπεδηθέο θα-

ηαζέζεηο, νκόινγα). Κύξηα επηδίσμε ήηαλ λα ζπγθξηζνύλ ηα παξαπάλσ πνζνηηθά ρα-

ξαθηεξηζηηθά αλά ρώξα θαη αλά ειηθηαθή νκάδα θαη λα αλαδεηεζνύλ ηπρόλ αληζόηε-

ηεο ζε ζπζηάδεο ρσξώλ κε όκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Η κειέηε βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα 

από ην πξώην θύκα ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ SHARE (Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe). 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

This dissertation investigates the income, wealth and consumption distribution of the 

elderly European residents (retired or working, over 50 years old), mainly using Lo-

renz curves and Gini factors. Also, in the context of the wealth distribution, this study 

investigates the high risk investment exposure of the elderly Europeans (to shares, 

mutual funds) as well as the lower risk investment exposure (to bank deposits, bonds). 

The major goal is to compare the above mentioned quantitative results. The research 

is based on data collected by the first part of SHARE’s (Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe) project. 
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Δηζαγσγή 

Η εξγαζία απηή είλαη δνκεκέλε ζε έμη θεθάιαηα. Σα ηέζζεξα πξώηα θεθάιαηα α-

λαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο, ηα κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο αλη-

ζόηεηαο θαη ην ζρέδην έξεπλαο Share. Σν πέκπην θαη ην έθην θεθάιαην απνηεινύλ ην 

θύξην κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλνπλ αλαιύζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα νηθνλν-

κηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πιεζπζκνύ (50+) ηεο Δπξώπεο.  

πγθεθξηκέλα, ην πξώην θεθάιαην κε ηίηιν “Οηθνλνκηθή Αληζόηεηα” αλαθέξεηαη 

ζηνλ νξηζκό ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο, ηηο δηάθνξεο ζεσξήζεηο (απόςεηο) ζρεηηθά 

κε απηή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινύλ. 

ην δεύηεξν θεθάιαην κε ηίηιν «Μέηξα ηεο Οηθνλνκηθήο Αληζόηεηαο» παξνπζηά-

δνληαη νη κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πην δεκνθηιή κέηξα νη-

θνλνκηθήο αληζόηεηαο (εύξνο, πνζνζηό εύξνπο, δείθηεο McLoone, ζπληειεζηήο δηα-

θύκαλζεο, ζπληειεζηήο Gini, ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Σ ηνπ Theil). 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θακπύιεο  Lorenz θαη ν ζπληε-

ιεζηήο Gini σο κέηξα νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο, θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη σο 

παξάδεηγκα θάπνηα  ζηνηρεία γηα ηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιάδα ώζηε λα βγνπλ θάπνηα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα.  

ην ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν “Share Project” δίλνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ έξεπλαο Share – Έξεπλα γηα ηελ Τγεία, ηε Γήξαλζε θαη ηε 

πληαμηνδόηεζε ζηελ Δπξώπε. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηξείο έξεπλεο νη νπνίεο 

βαζίζηεθαλ ζε δεδνκέλα από ην Share όπσο θαη δηάθνξα Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο Δπξώπεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα. ην θεθάιαην απηό επίζεο 

γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθώλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα δηα-

θόξσλ ηύπσλ δηαγξακκάησλ. 

ην πέκπην θεθάιαην κε ηίηιν “Αληζνθαηαλνκή Δπηιεγκέλσλ Μεηαβιεηώλ-

πληειεζηέο Gini, Κακπύιεο Lorenz” δεκηνπξγήζακε γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ νρηώ λέεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο πξν-

θύπηνπλ από ην ζπλδπαζκό ησλ αξρηθώλ θαη αληηπξνζσπεύνπλ θαιύηεξα ηα κεγέζε 

ηα νπνία καο ελδηαθέξνπλ. ην πξώην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini γηα ηηο νρηώ επηιεγκέλεο 

νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο από ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ καο. Οη ππνινγηζκνί απ-

ηνί έγηλαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

 πλνιηθά γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 Μειέηε αλά θξάηνο, 11 πεξηπηώζεηο 



 

 Μειέηε αλά ειηθηαθή νκάδα, 4 πεξηπηώζεηο. 

ην δεύηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο θακπύιεο 

Lorenz, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε νκαδνπνηήζεηο ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ καο. Λόγσ 

ηνπ όγθνπ ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθώλ θακππ-

ιώλ. Ο δηαρσξηζκόο ησλ δεδνκέλσλ έρεη γίλεη ζε δπν επίπεδα. Αξρηθά κε γεσγξαθηθά 

θξηηήξηα: 

 Βόξεηεο ρώξεο: Γαλία θαη νπεδία 

 Κεληξηθέο ρώξεο: Βέιγην, Γαιιία Διβεηία, Γεξκαλία θαη Απζηξία 

 Νόηηεο ρώξεο: Διιάδα, Ιζπαλία θαη Ιηαιία 

θαη αθνινύζσο κε ειηθηαθά θξηηήξηα. 

 

ην έθην θεθάιαην κε ηίηιν “Έθζεζε ησλ Ηιηθησκέλσλ Καηνίθσλ ηεο Δπξώπεο ζε 

Δπελδύζεηο κε Κίλδπλν” παξνπζηάδνληαη κέζσ θαηάιιεισλ γξαθεκάησλ νη κέζνη 

όξνη ησλ πνζώλ πνπ έρνπλ επελδπζεί ζε κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα, νκόινγα θαη 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο από ηνπο Δπξσπαίνπο 50+ αλά ρώξα. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη 

ζε πίλαθεο ηα πνζνζηά ησλ επηζθαιώλ επελδύζεσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ επελδύζεσλ 

ησλ εξσηεζέλησλ αλά ρώξα θαη ειηθηαθή νκάδα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΟΣΗΣΑ 

 

 

1.1  Οξηζκόο ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο 

Ωο νηθνλνκηθή αληζόηεηα νξίδεηαη ε δηαθνξά ζηελ θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ θαη ηνπ 

εηζνδήκαηνο κεηαμύ νκάδσλ πιεζπζκνύ αιιά θαη κεκνλσκέλσλ αηόκσλ. Ο όξνο απ-

ηόο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα δείμεη ηηο δηαθνξέο νη νπνίεο ππάξρνπλ κεηαμύ 

πνηθίισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ αηόκσλ, κπνξεί όκσο λα ρξεζηκν-

πνηεζεί θαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο αληζόηεηεο νη νπνίεο ππάξρνπλ κεηαμύ ρσξώλ. Η 

νηθνλνκηθή αληζόηεηα είλαη έλα θαηλόκελν ην νπνίν παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξέο 

ηόζν κεηαμύ ησλ θνηλσληώλ όζν θαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ηζηνξηθώλ πεξηόδσλ, κε-

ηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ δνκώλ θαη ζπζηεκάησλ (δειαδή π.ρ. κεηαμύ θαπηηαιηζκνύ θαη 

ζνζηαιηζκνύ) θαη επίζεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ηθαλόηεηα πνπ είρε ην θάζε 

άηνκν λα δεκηνπξγεί πινύην. Όια απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία 

ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο (βι. McKey, (2001)). 

 

1.2  Θεσξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα 

Οη δηάθνξνη ζεσξεηηθνί θαη νηθνλνκνιόγνη αλάινγα κε ηελ θαηεύζπλζε θαη ζεσξεηη-

θή πξνζέγγηζε ηελ νπνία πξεζβεύνπλ, έρνπλ αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο δηαλνκήο 

ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ θνηλσλία κεηαμύ δηαθόξσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ. Σν πσο ζα γί-

λεηαη απηή ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο όκσο απνηειεί ζεκείν πνηθίισλ ζπγθξνύ-

ζεσλ, αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο γίλεηαη απνδεθηό όηη κηα πιήξεο ηζνξξνπία ζηελ θα-

ηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ε θνηλσληθή πξόλνηα 

κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζεί θαη ε θνηλσληθή ηξηβή κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί.  

 

Γηα παξάδεηγκα εκθαλήο είλαη ε αληίζεζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο ζεσξίαο ηνπ Μαξ-

μηζκνύ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο Μεξηηνθξαηίαο. ύκθσλα κε ην Μαξμηζκό ε θαηαλνκή 
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ηνπ εηζνδήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ην θάζε άηνκν θαη όρη βάζεη 

ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ λα παξάγεη, ζε αληίζεζε κε ηε Μεξηηνθξαηία, όπνπ ε θαζ’ απηή 

επηηπρία ελόο αηόκνπ εμαξηάηαη από ηα θέξδε ηα νπνία έρεη. Ο Μαξμηζκόο ζεσξεί όηη 

ε ύπαξμε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο εμαζθαιίδεη θαη ηελ ύπαξμε ηεο πνιηηηθήο αλη-

ζόηεηαο, ελώ γηα ηε Μεξηηνθξαηία ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα είλαη απιά κηα θπζηθή 

ζπλέπεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ έρεη ην θάζε άηνκν ελόο πιεζπζκνύ 

(Bertola (2000)). ηελ αληίπεξα όρζε βξίζθεηαη θαη ν θιαζηθόο θηιειεύζεξνο Μίιηνλ 

Φξίληκαλ, ν νπνίνο πίζηεπε όηη αλ ε θπβέξλεζε θάλεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα 

λα κπνξέζεη λα επηηύρεη ηελ νηθνλνκηθή ηζόηεηα, ηόηε ζα πιεγεί ζνβαξά θαη ε πνιη-

ηηθή ειεπζεξία.  Απηό έγθεηηαη θπξίσο ζην όηη νη Κιαζζηθνί Φηιειεύζεξνη ηάζζνληαη 

ππέξ ηεο ηζόηεηαο απέλαληη ζην Νόκν, αλεμάξηεηα αλ απηή πξνθαιεί ή όρη αληζνθα-

ηαλνκή ηνπ πινύηνπ. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε θξάζε ηνπ Bertola (βι. Bertola 

(2000)):  

 

«Μια κοινωνία πος θέηει ηην ιζόηηηα πάνω από ηην ελεςθεπία, δε θα πά-

πει ηίποηα. Μια κοινωνία πος θέηει ηην ελεςθεπία πάνω από ηην ιζόηηηα, 

θα απολαύζει πολύ και ηα δύο» 

 

Οη κειέηεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο α-

λάπηπμεο έρνπλ αλαδσνγνλεζεί ζηαδηαθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Δίλαη αξ-

θεηά πξνθαλέο όηη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε αλάιπζε ζηνλ ηνκέα απηόλ έρεη 

παξεθθιίλεη από απιό λενθιαζηθό πιαίζην, ιακβάλνληαο ππόςε ηεο πιένλ πην ξεα-

ιηζηηθέο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο. Δθηόο από ηηο παξαδνζηαθέο 

ζεσξεηηθέο κειέηεο, πεξηζζόηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε απ-

ηό ην αληηθείκελν. Ωζηόζν, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απόθιηζε από ηελ αλαγλώξηζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ δύν απηώλ κεηαβιεηώλ.  

 

ηε ζεκεξηλή επνρή ε θαηαπνιέκεζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο έρεη ζπλδεζεί κε 

ηηο αξηζηεξέο πνιηηηθέο παξαηάμεηο. Έξεπλεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο έρνπλ απνδεί-

μεη όηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο κεηώλεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

θαη απμάλεη ηηο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, θαη επνκέλσο απνδπλακώλεηαη ε θνηλσλία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη Alesina, DiTella and MacCoulloch (2001) ζηελ έξεπλά ηνπο α-

πνδεηθλύνπλ όηη ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επηπρία ησλ Δπξσ-

παίσλ πνιηηώλ, ελώ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο.   

 

Παξά ηηο δηαθνξέο όκσο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν, ηηο 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, αθόκε θαη ηηο γεσγξαθηθέο δηαθνξέο, κπνξνύλ 

λα εμαρζνύλ νξηζκέλα θνηλά ζπκπεξάζκαηα γηα όιεο ηηο ρώξεο.  ε γεληθέο γξακκέο 
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ύζηεξα από ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, έρνπκε  

κηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αύμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ζε όιεο ηηο θνηλσλη-

θέο ηάμεηο θαη αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ.  Δπίζεο ην θελό κεηαμύ πινύζησλ θαη θησ-

ρώλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ κπνξεί λα ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθό,  όκσο δελ κεηαβιή-

ζεθε πνιύ εθείλε ηελ πεξίνδν.  Ύζηεξα από ην ρίιηα ελληαθόζηα εβδνκήληα,  ε νηθν-

λνκηθή αλάπηπμε ζηακάηεζε λα είλαη ηόζν ξαγδαία θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο θαηα-

λνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο έγηλε αθόκα πην κεγάιε. 

 πγθεθξηκέλα κεηώζεθε ε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηηο κεζαίεο θαη θαηώηεξεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο,  ελώ απμήζεθε ε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο πνζνηηθά γηα ηα αλώ-

ηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα.  Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπζζώξεπζε ηνπ πινύηνπ 

ζηα αλώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα, αθήλνληαο ηα θαηώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα λα 

θαηέρνπλ πνιύ κηθξό πνζνζηό ηνπ νηθνλνκηθνύ θεθαιαίνπ (βι. Salverda, Nolanand 

Smeeding (2009)).   

 

1.3  Αίηηα ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο 

Πνιινί αθαδεκατθνί κειεηεηέο νη νπνίνη έρνπλ εξεπλήζεη ην θαηλόκελν ηεο νηθνλν-

κηθήο αληζόηεηαο, έρνπλ εληνπίζεη πνιιά αίηηα ύπαξμεο θαη αύμεζεο απηήο. Ο Οξγα-

ληζκόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Αλάπηπμεο (ΟΟΔ), ζε κηα πξόζθαηε έξεπλα ηνπ 

(Gurria (2011)) αλαθέξεη όηη ε κνλαδηθή θαη πην ζεκαληηθή αηηία γηα ηελ αύμεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο είλαη ε επξύηεξε αληζνθαηαλνκή νπνία ππάξρεη ζηνπο κηζ-

ζνύο θαη ηα εκεξνκίζζηα. Όπσο έρεη ήδε αλαιπζεί θαηαλννύκε πσο ε άληζε θαηαλνκή 

ηνπ εηζνδήκαηνο νδεγεί άκεζα θαη ζε άληζε θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ θαη άξα ζε επξύ-

ηεξε νηθνλνκηθή αληζόηεηα. Μέζα ζε απηή ηελ έξεπλα ηνπ ΟΟΔ αλαθέξνληαη νη 

θύξηεο αηηίεο νη νπνίεο επηδξνύλ πεξηζζόηεξν ζηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα. Απηέο πε-

ξηιακβάλνπλ: 

 ηελ αληζνθαηαλνκή ζηνπο κηζζνύο θαη ηα εηζνδήκαηα, θαη ηε γεληθόηεξε επίδ-

ξαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

 ηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ  

 ηελ παγθνζκηνπνίεζε  

 ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο  

 ηηο πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο, όπσο π.ρ. νη θόξνη 

 θαη πνηθίινη θνηλσληθνί θαη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο.   

 

Οη βαζηθόηεξνη από απηνύο ηνπο παξάγνληεο αλαιύνληαη πην θάησ. 
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1.4   Η αγνξά εξγαζίαο 

Η αγνξά εξγαζίαο όπσο θαη θάζε άιιε αγνξά θαζνξίδεηαη από ηηο δπλάκεηο ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Άιιεο εξγαζίεο έρνπλ απμεκέλε πξνζθνξά θαη θάπνηεο 

άιιεο εκθαλίδνπλ απμεκέλε δήηεζε. Οη κηζζνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιεηηνπξγνύλ κε 

ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζα ιεηηνπξγνύζαλ νη ηηκέο γηα νπνηαδήπνηε αγαζό ζε νπνηαδήπνηε 

αγνξά. Οη κηζζνί ζεσξνύληαη ζπλάξηεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαηώλ. Δπνκέλσο 

πςεινί κηζζνί πξνζθέξνληαη ζηνπο εξγάηεο κε πςειέο ηθαλόηεηεο θαη ρακεινί κηζζνί 

πξνζθέξνληαη ζηνπο εξγάηεο κε ιηγόηεξεο ηθαλόηεηεο (βι. Hazzlit (1988)).   

 

Αθνύ ε αγνξά εξγαζίαο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ θάζε άιιε αγνξά ζεσξείηαη ινγηθό ε 

ηηκή λα απμάλεηαη όηαλ ε δήηεζε είλαη κεγαιύηεξε από ηελ πξνζθνξά θαη όηαλ ε  

πξνζθνξά είλαη κεγαιύηεξε από ηε δήηεζε αλακέλεηαη κείσζε ηεο ηηκήο, δειαδή νη 

κηζζνί, λα κεηώλνληαη. Η ηηκή ηζνξξνπίαο ε νπνία δηακνξθώλεηαη από ηελ εμηζνξξό-

πεζε ησλ δπλάκεσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο είλαη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ν 

βαζηθόο κηζζόο. Δπνκέλσο νη εηαηξείεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ κηζζό θαηώηεξν ηνπ 

θαηώηαηνπ κηζζνύ δελ έρνπλ ην απαξαίηεην πξνζσπηθό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο εθκεηαιιεύνλ-

ηαη ην γεγνλόο απηό θαη πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξν κηζζό γηα λα κπνξέζνπλ λα εμαζθα-

ιίζνπλ άηνκα κε πςειέο ηθαλόηεηεο (βι. Hazzlit (1988)).   

 

1.5   Η άληζε θαηαλνκή πινύηνπ 

Ο πινύηνο αιιά θαη ην εηζόδεκα αλ θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία (Spilerman (2000)) πνιιέο θνξέο κειεηώληαη μερσξηζηά (Wolff (1992), 

(1998), Neckerman and Torche  (2007)). Γηα ην ζθνπό ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

θξίλεηαη απαξαίηεην νη δύν απηέο έλλνηεο λα εμεηαζηνύλ παξάιιεια, σο δύν αιιε-

ιέλδεηεο πηπρέο ηεο ζπλνιηθήο αληζόηεηαο πόξσλ.  

 

Σν εηζόδεκα κπνξεί λα πξνέξρεηαη ηόζν από πινύην πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο, όπσο 

από ππάξρνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη θέξδε ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, κπνξεί 

όκσο θαη λα απνηακηεπηεί ην ίδην θαη λα απνηειέζεη απηό θάπνηα κνξθή πινύηνπ.  

Γίλεηαη ινηπόλ θαηαλνεηό όηη ν πινύηνο θαη ην εηζόδεκα είλαη δύν έλλνηεο αιιειέλ-

δεηεο. Σε ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ελλνηώλ αλαγλσξίδνπλ ηόζν νη νηθνλνκνιόγνη 

όζν θαη νη αθαδεκατθνί κειεηεηέο (Hayashi (1982)). Μηα πην πξνζεθηηθή κειέηε ησλ 

δύν ελλνηώλ ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε όηη είλαη αιιειέλδεηεο θπξίσο ιόγσ 

ησλ πεξηνπζηαθώλ θαλόλσλ νη νπνίνη δηακνξθώλνπλ ην εηζόδεκα (Carruthers and 

Ariovich (2004)). Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ν πινύηνο ραξαθηεξίδεηαη θαη εμαξηάηαη 

άκεζα από όινπο εθείλνπο ηνπο θαλόλεο, ηόζν πνιηηηζηηθνύο όζν θαη λνκηθνύο, νη ν-
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πνίνη αθνξνύλ ηελ ηδηνθηεζία. Δίλαη επνκέλσο ινγηθό λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα όηη 

ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμνπλ νη λόκνη θαη ηα δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο, αιιάδεη θαη ε 

θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ θαη επνκέλσο επεξεάδεηαη θαη ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

ζηελ θνηλσλία.   

 

Η νηθνλνκηθή αληζόηεηα επεξεάδεηαη ηόζν από ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο όζν 

θαη από ηελ θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ ζε κηα θνηλσλία, θαζώο ε ζπζζώξεπζε ηνπ πινύ-

ηνπ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ζε έλα άηνκν επεξεάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξήκαηνο ζηελ 

θνηλσλία, θαη επνκέλσο ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο αληζόηεηαο. Ωο αζθαιηζηηθόο 

κεραληζκόο ζε απηή ηελ αληζνθαηαλνκή ιεηηνπξγνύλ νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. 

Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζπλδπάδνπλ ηνπο επελδπηέο, δειαδή ηα άηνκα ζηα νπν-

ία ππάξρεη ζπζζσξεπκέλνο πινύηνο, κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη επηρεη-

ξήζεηο κέζα ζε έλα ξπζκηζηηθό πιαίζην θαλόλσλ. Μέζσ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ α-

γνξώλ επνκέλσο γίλεηαη αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινύηνπ, αθνύ νη έρνλ-

ηεο ηνπο πόξνπο νδεγνύληαη ζε επελδύζεηο θαη θαηαλάισζε, δηαζθαιίδνληαο κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν ηα άηνκα θαη λνηθνθπξηά ηα νπνία δελ θαηέρνπλ ίζν κεξίδην ηνπ πινύηνπ 

θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. ε πεξίπησζε ινηπόλ πνπ νη θαλόλεο θαη νη λόκνη πνπ δηέπνπλ 

ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αιιάμνπλ, επεξεάδεηαη άκεζα θαη ε δηάζεζε ηνπ πινύ-

ηνπ ζε κία θνηλσλία.  Δπνκέλσο κε όζα εηπώζεθαλ παξαπάλσ θαηαλννύκε όηη επεξε-

άδεηαη θαη ε εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα ζε απηήλ.   

 

1.6  Η παγθνζκηνπνίεζε 

Η παγθνζκηνπνίεζε έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αίζζεζε κηαο εληαίαο νηθνλνκίαο. Κάηη 

ηέηνην όκσο δελ ηζρύεη θαζώο νηθνλνκηθέο αληζόηεηεο ππάξρνπλ θαη κεηαμύ ησλ θξα-

ηώλ αιιά θαη κέζα ζηα ίδηα ηα θξάηε. Όηαλ νη πινύζηεο ρώξεο ζπλαιιάζζνληαη κε 

πην θησρέο ρώξεο ηόηε νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ζηηο πινύζηεο ρώξεο κπνξεί ιόγσ ηνπ 

αληαγσληζκνύ λα ζεσξήζνπλ όηη νη κηζζνί ηνπο είλαη ρακεινί, ελώ νη αλεηδίθεπηνη 

εξγάηεο ζηηο θησρέο ρώξεο κπνξεί λα ζεσξήζνπλ πςεινύο ηνπο κηζζνύο ηνπο. Γηα 

νξηζκέλνπο κειεηεηέο ε επίδξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ νηθν-

λνκηθή αληζόηεηα είλαη κεηξήζηκε, θαζώο κπνξεί λα εζηηαζηεί ζε ζηνηρεία όπσο ε 

πξόνδνο ηερλνινγίαο,  ελώ γηα άιινπο αθαδεκατθνύο θάηη ηέηνην δελ ηζρύεη. 

 

1.7   Η πξόνδνο ηεο ηερλνινγίαο 

Η πξόνδνο ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζίγνπξα επεξεάζεη ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδή-

καηνο, θαζώο ε δεκηνπξγία λέσλ ηερλνινγηώλ δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε γηα ηελ ύπαξ-

με πην εμεηδηθεπκέλσλ εξγαηώλ, κε πεξηζζόηεξεο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο, νη νπνίνη 

ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα λέα κεραλήκαηα. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 
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εξγάηεο κε πεξηζζόηεξεο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο ακείβνληαη κε πςειόηεξνπο κηζζνύο 

από ηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο. Η πξόνδνο ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

ππάξμεη αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα εμεηδηθεπκέλε εξγαζία θαη απηό δεκηνύξγεζε κηα 

αύμεζε ησλ ζρεηηθώλ κηζζώλ. Αλ ε αληζνθαηαλνκή εηζνδήκαηνο ε νπνία πξνθύπηεη 

απ’ απηόλ ηνλ παξάγνληα πξνζηεζεί ζηελ ήδε ππάξρνπζα άληζε θαηαλνκή, ηόηε κπν-

ξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε ηελ νπνία είρε ε πξόνδνο 

ηεο ηερλνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα. 

 

1.8  Οη θόξνη 

Οη πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο πεξηιακβάλνπλ θαη αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο.  πλήζσο ηα 

πξώηα ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο ηα νπνία επεξεάδνληαη από ηηο πνιηηηθέο αλαθαηαηάμε-

ηο είλαη νη λόκνη πνπ δηέπνπλ ηελ θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξννδεπηηθνύ θόξνπ, ην πιεξσηέν πνζό ηνπ θόξνπ απμάλεηαη όζν κεγαιώλεη ε θν-

ξνινγεηέα βάζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην επίπεδν ηνπ αλώηαηνπ θνξνινγηθνύ ζπλ-

ηειεζηή επεξεάδεη άκεζα θαη ην επίπεδν ηεο αληζόηεηαο ζε κία θνηλσλία. Όηαλ ε 

πξννδεπηηθόηεηα ησλ θόξσλ είλαη πεξηζζόηεξν απόηνκε, δειαδή ππάξρεη πςειόο 

θόξνο ζε πςειά εηζνδήκαηα θαη ρακειόο θόξνο γηα ηα ρακειά εηζνδήκαηα, ηόηε ό-

πσο είλαη ινγηθό ππάξρεη κηα πην ίζε θαηαλνκή εηζνδήκαηνο κέζα ζηελ θνηλσλία.  Αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζπληειεζηήο Gini γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο πξηλ από ηελ επηβνιή ηεο θνξνινγίαο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκα-

ηνο κεηά από ηελ επηβνιή απηήο, ηόηε ζα κπνξέζεη λα θαηακεηξεζεί ην πόζν ε επηβν-

ιή ηνπ θόξνπ επεξέαζε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο (βι. Sommerfeld,  Anderson, 

Madeo and Jackson (1993)). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΜΕΣΡΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΟΣΗΣΑ 
 

 

Η κέηξεζε ησλ αιιαγώλ ζηελ νηθνλνκηθή αληζόηεηα είλαη ζεκαληηθή θαζώο καο βν-

εζάεη λα θαζνξίζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πνιηηηθώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ 

επηξξνή ηεο αληζόηεηαο, ελώ επίζεο παξάγνληαη ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αληζόηεηα σο κηα επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή ζηελ αλάιπζε 

ησλ θξαηηθώλ πνιηηηθώλ. Αλαθέξνληαη δπν πηπρέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε 

ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο: ε νηθνλνκηθή κεηαβιεηή ηνπ ελ-

δηαθέξνληνο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αληζόηεηαο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ε κεηαβιεηή. Οη κέζνδνη απηέο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηα θύξηα ζε-

κεία ηνπο (Cowell (2011)).  

 

2.1  Η κεηαβιεηή ηνπ ελδηαθέξνληνο  

Οη δύν πην ζπρλά εμεηαδόκελεο κεηαβιεηέο είλαη ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ησλ λνη-

θνθπξηώλ θαη νη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ή αιιηώο θαηαλάισζε. Σν αθαζάξηζην εηζό-

δεκα ησλ λνηθνθπξηώλ ζε έλα δεδνκέλν έηνο είλαη ην άζξνηζκα, από όια ηα κέιε ηνπ 

λνηθνθπξηνύ, ησλ θεξδώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αγνξά εξγαζίαο, από ηελ απαζρό-

ιεζε ή ηελ απην-απαζρόιεζε, ην εηζόδεκα από θαηαζέζεηο θαη επελδύζεηο, ηηο εηζεξ-

ρόκελεο ηδησηηθέο κεηαθνξέο, θαζώο θαη σο έζνδα πξνζκεηξνύληαη ηα δώξα ή θάπνηα 

πιεξσκή δηαηξνθήο θαη νη δεκόζηεο θξαηήζεηο, όπσο ε θνηλσληθή αζθάιηζε ή νη πα-

ξνρέο θνηλσληθήο πξόλνηαο. Αθαηξνύληαη από απηό ην ζπλνιηθό πνζό νη ζπλνιηθέο 

εμεξρόκελεο ηδησηηθέο δαπάλεο (π.ρ. δώξα ζε ηδηώηεο ή πιεξσκέο ππνζηήξημεο παηδη-

ώλ), νη θόξνη εηζνδήκαηνο θαη νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ππνινγίδνληαη 

ζηε θαζαξή απόδνζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηώλ. Η θαηαλάισζε είλαη ην θα-

ζαξό εηζόδεκα κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνηακηεύζεηο (βι. Cowell (2011)).  

 

Η ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κέηξεζε ηεο σθέιεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηελ νηθν-

λνκηθή επεκεξία δείρλεη όηη ε θαηαλάισζε είλαη πην θαηάιιειν κέηξν γηα ηελ δηαλε-

κεηηθή αλάιπζε από όηη ην εηζόδεκα, γηαηί ε θαηαλάισζε ππνινγίδεηαη σο ζπλάξηε-

ζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ελόο αηόκνπ, ή όπσο αιιηώο νλνκάδεηαη, σθειηκνζπλάξηεζεο. 

Η σθειηκηζηηθή απηή άπνςε όκσο δελ είλαη θαζνιηθά απνδεθηή. Πνιινί πηζηεύνπλ 
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όηη ε νηθνλνκηθή αληζόηεηα αθνξά ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξόζβαζε ή ηνλ 

έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ θαη όρη ηελ πξαγκαηηθή άζθεζε ηεο ελ ιόγσ ελέξγεη-

αο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα έζνδα είλαη ην κέηξν πνπ πξνηηκάηαη αληί ηεο θαηαλά-

ισζεο (βι. Cowell (2011)). 

 

Οη νξηζκνί ησλ εζόδσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο πνπ δίλνληαη παξαπάλσ αθήλνπλ πνιιά 

δεηήκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο άιπηα, θαη ππάξρνπλ αληηθξνπόκελα δεηήκαηα ηα 

νπνία πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε. Από ηε κία, ππάξρεη ε απαίηεζε γηα ηελ ύπαξμε ε-

λόο νινθιεξσκέλνπ κέηξνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο. Απηό ην 

κέηξν ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε αλ θάπνηνο παξακειεί λα ιάβεη ππό-

ςε ζπγθεθξηκέλα είδε εζόδσλ ή δαπαλώλ, ηόηε ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

αληζόηεηαο πνπ πξνθύπηνπλ λα επεξεάδνληαη από απηή ηελ παξάιεηςε. Σν κέγεζνο 

θαη ε ζεκαληηθόηεηα απηήο ηεο παξάιεηςεο επίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα εμαξηε-

κέλν από ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο πεγήο θαη λα ζρεηίδεηαη κε ην πώο ε αληζόηεηά ηεο 

ζπγθξίλεηαη θαη ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο πεγέο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ ηα ζέ-

καηα ηεο πνηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο δηαζεζηκόηεηαο, ηεο ζπγθξηζηκόηεηαο θαη ηεο 

παξόδνπ ηνπ ρξόλνπ ή ησλ ρσξώλ θαη πεξηνρώλ. Όζν πην νινθιεξσκέλν είλαη έλα 

κέηξν, ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο ελζσκάησζεο ζηνηρείσλ πνπ ελδερν-

κέλσο λα κεηξώληαη ιαλζαζκέλα, ή γηα ηνπο νπνίνπο θηλδύλνπο νη κέζνδνη απνηίκε-

ζεο είλαη δύζθνιεο ή ακθηιεγόκελεο, ή είλαη ππεξβνιηθά δαπαλεξή ε ζρεηηθή ζπιιν-

γή δεδνκέλσλ (βι. Cowell (2011)).  

 

Η κεηαρείξηζε ησλ κε λνκηζκαηηθώλ (πιελ ησλ κεηξεηώλ) πεγώλ εηζνδήκαηνο παξν-

πζηάδεη νξηζκέλα από απηά ηα πξνβιήκαηα. Απηά κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο πεγέο 

ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ θαη ππνθαηάζηαηα ηνπ ρξεκαηηθνύ εηζνδήκαηνο. Υσξίο απ-

ηά, ηα λνηθνθπξηά ζα κπνξνύζαλ λα δηαηεξνύλ ηα επίπεδα θαηαλάισζεο κόλν από 

ηελ θαηαλάισζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ εηζνδήκαηνο. Η ζεκαζία απηώλ ησλ πεγώλ δηα-

θέξεη από ρώξα ζε ρώξα. Γηα παξάδεηγκα, πνιιή πξνζπάζεηα έρεη δνζεί ζηε κέηξεζε 

θαη ηελ απνηίκεζε ηεο γεσξγίαο γηα ζθνπνύο δηαβίσζεο ζηηο ρώξεο ρακεινύ εηζνδή-

καηνο, αιιά όρη ζε ρώξεο πςεινύ εηζνδήκαηνο. Ωζηόζν, ην δήηεκα είλαηόιν θαη πε-

ξηζζόηεξν ζρεηηθό κε ηε δηεπξπκέλε ΔΔ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πιένλ έλα κεγάιν α-

ξηζκό ρσξώλ κέζνπ εηζνδήκαηνο όπνπ ε εγρώξηα παξαγσγή δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό 

ξόιν. Η θαηαζθεπή λέσλ ζηαηηζηηθώλ ηεο ΔΔ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο (EU-SILC) 

θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ απηό ην δήηεκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθ-

ξαηηθή ζπγθξηζηκόηεηα (Eurostat 2006; theCouncilandEuropeanParliamentregulation 

1177/2003).  
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Ο ππνινγηζκόο κεηξήζεσλ αθξηβείαο γηα ην εηζόδεκα από ηελ απην-απαζρόιεζε θαη 

ην εηζόδεκα από ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, όπσο ηξαπεδηθέο θαηαζέ-

ζεηο, νκόινγα θαη κεηνρέο, θιπ, είλαη έλα επίζεο δύζθνιν ζέκα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

κε ηε κέηξεζε ησλ θόξσλ εηζνδήκαηνο θαη εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλεζπ-

ρίεο όζνλ αθνξά ζηελ αθξίβεηα ηεο αλάθιεζεο ησλ εξσηώκελσλ, ζην θόξην απάληε-

ζεο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ζρεηηθά κε ην κήθνο ελόο εξσηεκαηνινγίνπ ζεκαίλεη όηη 

πνιιέο έξεπλεο δελ πξνζπαζνύλ λα ζπιιέμνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απεπζείαο από 

ηνπο εξσηεζέληεο θαη ηα κνληέια πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηεθκαξηή 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ηηο θνηλσληθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ηα λνηθνθπ-

ξηά. Παξόκνηα πξνβιήκαηα πεξηνξίδνπλ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζπλνιηθήο δαπά-

λεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηώλ. Μέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζε έξεπ-

λεο πνπ γίλνληαη ζε θαζνξηζκέλεο εκέξεο ηνπ εκεξνινγίνπ (κέζνδνη εκεξνινγίνπ) 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έξεπλεο εηδηθώλ δαπαλώλ, αιιά ζε γεληθέο έξεπλεο 

ζπγθεληξώλνληαη πιεξνθνξίεο κόλν γηα έλα κηθξό αξηζκό ησλ ζπληζησζώλ ησλ δα-

παλώλ, π.ρ. ηξνθίκσλ, επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ζηέγαζε, θιπ (βι. Browningetal 

(2003)).  

 

2.2 Η ρξνληθή πεξίνδνο  

Η επηινγή ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ ζα κεηξεζεί ην εηζόδεκα είλαη ζεκαληηθή 

θαζώο, ceteris paribus, παξαηείλνληαο ηελ πεξίνδν αλαθνξάο κεηώλεηαη ε αληζόηεηα 

πνπ κεηξάηαη. Οη παξνδηθέο δηαθπκάλζεηο εμνκαιύλνληαη, θαη αλακθηζβήηεηα δεκην-

πξγνύλ κηα πεξηζζόηεξν αληηπξνζσπεπηηθή εηθόλα γηα ηηο ζπλζήθεο ησλ λνηθνθπξηώλ. 

ηελ πξάμε, όκσο, ηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα εμνκαιύλεη ην εηζόδεκά ηνπ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εμαξηάηαη από ην εηζόδεκα ή ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ νη θησρνί άλζξσπνη είλαη ιηγόηεξν ζε ζέζε λα δαλεηζηνύλ ή λα 

απνηακηεύζνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο πινύζηνπο αλζξώπνπο, ηόηε νη δηαθπκάλζεηο ζηα 

εηζνδήκαηα ηνπο από εβδνκάδα ζε εβδνκάδα ή από κήλα ζε κήλα, κπνξεί λα παξέρν-

πλ κηα πην αθξηβή εηθόλα ηεο πξόζβαζήο ηνπο ζηνπο πόξνπο από όηη ην κέηξν ελόο 

εηήζηνπ εηζνδήκαηνο (βι. Cowell (2011)).  

 

Έλα άιιν δήηεκα, πνπ αλαθέξεηαη ιηγόηεξν ζπρλά, πξνθύπηεη από ηελ απαίηεζε γηα 

ηελ θνηλή αλάιπζε εηζνδήκαηνο θαη ησλ δαπαλώλ θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ηα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ ή ησλ λνηθνθπξηώλ ζηα νπνία αλαθέξεηαη ην κέηξν. Με 

έλα βξαρππξόζεζκν κέηξν, ε πεξίνδνο αλαθνξάο θαη ηα κέιε ηεο κνλάδαο ηνπ εηζν-

δήκαηνο ή ησλ δαπαλώλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε πεξίνδνο 

αλαθνξάο πξηλ από ηελ εμέηαζε, ην πην πηζαλό είλαη όηη ην ίδην λνηθνθπξηό κπνξεί λα 

έρεη αιιάμεη ζύλζεζε. Δίλαη δύζθνιν λα ζπιιέμεη θαλείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ά-
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ηνκα πνπ ήηαλ παξόληεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο, αιιά πνπ είραλ απνρσξήζεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

(βι. Cowell (2011)). 

 

Σν Expert Group on Household Income Statistics (2001) ζπλέζηεζε όηη σο πεξίνδνο 

αλαθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην έλα έηνο, γηα ηνλ ιόγν όηη απηή ήηαλ ε θπζηθή ινγηζ-

ηηθή πεξίνδνο γηα έλαλ αξηζκό πεγώλ εζόδσλ, π.ρ. γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο θεξδώλ θαη 

δεκηώλ γηα ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, ή γηα ηα θέξδε από ηελ απαζρόιεζε πνπ 

πξνέξρνληαη από δηνηθεηηθέο πεγέο. Ωζηόζν, ε πξναλαθεξζείζα Οκάδα επίζεο, 

θξόληηζε λα ζεκεησζεί όηη δηαθνξεηηθέο πεξίνδνη κπνξεί λα είλαη ζρεηηθέο ζε δηάθν-

ξα πιαίζηα, εηδηθά όηαλ ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κε έξεπλεο ζηα λνηθνθπξηά. Γηα πα-

ξάδεηγκα, εάλ πεγέο, όπσο νη κηζζνί θαη ην εηζόδεκα, ή νη παξνρέο θνηλσληθήο αζθά-

ιηζεο, πιεξώλνληαη ζε ηαθηηθή εβδνκαδηαία ή δεθαπελζήκεξε βάζε, ηόηε ν αξηζκόο 

ησλ εξσηεζέλησλ κπνξεί λα είλαη ρακειόηεξνο θαη λα έρεη πςειόηεξε αθξίβεηα αλα-

θνξάο, εάλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κηθξόηεξε πεξίνδνο αλαθνξάο.  

 

Πνιιά από ηα ίδηα πξνβιήκαηα πξνθύπηνπλ επίζεο γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαλάισ-

ζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη δαπάλεο ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα δελ κπνξεί λα ρξεζηκν-

πνηεζνύλ γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο, επεηδή ε θαηαλάισζε κπνξεί επίζεο λα 

βαζίδεηαη ζε ζπζζώξεπζε απνζεκάησλ. Οη δαπάλεο κπνξνύλ επίζεο λα αληαλαθινύλ 

ηελ αγνξά δηαξθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ πνπ δελ ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ θαηα-

λάισζε (βι. Cowell, (2011)).  

 

2.3 Γεκνθηιή κέηξα 

Γεκνθηιή κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο πεξηιακβάλνπλ: ην εύξνο, ην πνζνζηό 

εύξνπο, ην McLoone Index, ην ζπληειεζηή δηαθύκαλζεο, ην ζπληειεζηή Gini θαη ην 

ζηαηηζηηθό κέηξν T ηνπ Theil. Σα ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθά-

ησ. 

 

2.3.1 Δύξνο (Range) 

Σν εύξνο είλαη απιά ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πςειόηεξε θαη ηε ρακειόηεξε παξα-

ηήξεζε. Αλ θαη ην εύξνο είλαη έλα κέηξν πνπ ππνινγίδεηαη εύθνια θαη είλαη επίζεο 

εύθνιν ζηελ θαηαλόεζε, παξνπζηάδεη αξθεηά αξλεηηθά ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα, ιακ-

βάλεη ππ' όςηλ ηνπ κόλν δύν κεηξήζεηο, ηελ πςειόηεξε θαη ηε ρακειόηεξε, αγλνώλ-

ηαο όιεο ηηο ππόινηπεο ελδηάκεζεο κεηξήζεηο. Δπίζεο δε ιακβάλεη ππ' όςηλ ην ζπλνιη-

θό αξηζκό ησλ κεηξήζεσλ, εύθνια επεξεάδεηαη από ηνλ πιεζσξηζκό. Σέινο κηα πα-
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ξακόξθσζε ζηηο αθξαίεο ηηκέο ζπλεπάγεηαη θαη παξακόξθσζε ηνπ κέηξνπ (βι. Co-

well (2011)).  

 

Έζησ κηα εηαηξία κε 38 εξγαδνκέλνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

είλαη ε εμήο: 

 

Αξηζκόο Τπαιιήισλ Μηζζόο (ζε €) 

2 5000 

4 2000 

6 1500 

6 1000 

8 800 

12 600 

 

ε απηό ην παξάδεηγκα ην εύξνο κηζζνύ είλαη €5000 – €600 = €4400.  

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε ιήθζεθαλ ππ' όςηλ κόλν νη δύν αθξαίεο κνλάδεο θαη 

όρη όιεο νη ελδηάκεζεο κεηξήζεηο. Δίλαη πξνθαλέο πσο αλ νη ηηκέο απηώλ ησλ δύν αθ-

ξαίσλ κεηξήζεσλ αιιάμνπλ, απηνκάησο κεηαβάιιεηαη θαη ην εύξνο, αθόκα θαη αλ νη 

ππόινηπεο κεηξήζεηο παξακείλνπλ ζηαζεξέο.  

 

2.3.2 Πνζνζηό εύξνπο (Rate Range) 

Σν πνζνζηό εύξνπο ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ηελ ηηκή ελόο πξνθαζνξηζκέλνπ εθα-

ηνζηεκνξίνπ κε ηελ ηηκή ελόο ρακειόηεξνπ εθαηνζηεκνξίνπ. Αλαθνξηθά κε ην πξνε-

γνύκελν παξάδεηγκα, έζησ όηη επηιέγνπκε ην 95ν εθαηνζηεκόξην (πνπ ζην ζύλνιν 

ησλ 38 αηόκσλ αληηζηνηρεί ζην 36ν) θαη ην ρακειόηεξν 5ν εθαηνζηεκόξην (πνπ ζην 

ζύλνιν ησλ 38 αηόκσλ αληηζηνηρεί ζην 2ν). 

Με βάζε απηά ππνινγίδνπκε ην πνζνζηό εύξνπο: 2000 / 600 = 3,33 

Μπνξεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνζηνύ εύξνπο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νπνηαδήπνηε 

εθαηνζηεκόξηα. Σα πην ζπλήζε είλαη ην 95ν θαη ην 5ν, ν ζπλδπαζκόο ησλ νπνίσλ α-

λαθέξεηαη σο FederalRangeRatio (βι. Cowell (2011)). 

 

Η ρξήζε απηνύ ηνπ κέηξνπ νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο ελζσκαηώλεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία 

ηνπ εύξνπο, ελώ παξάιιεια αληηζηαζκίδεη ηελ παξακόξθσζε από ηηο αθξαίεο ηηκέο 

θαη δελ επεξεάδεηαη από ηνλ πιεζσξηζκό. Δμαθνινπζεί όκσο λα παξνπζηάδεη αλη-

ζνξξνπία ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ ηηκώλ πνπ ιακβάλνληαη ππ' όςηλ, θαζώο θαη ζε 

απηή  ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ηηκέο θαη δελ πξνζκεηξνύληαη νη ππόινη-

πεο κεηξήζεηο.  
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2.3.3 Ο Γείθηεο McLoone (McLoone Index) 

Ο Γείθηεο McLoone δηαηξεί ην άζξνηζκα όισλ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη 

θάησ από ην κέζν κε ην κέζν πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηνλ αξηζκό ησλ παξαηεξήζεσλ 

θάησ από απηόλ.  

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ν κέζνο είλαη ηα €800 

ην άζξνηζκα ησλ παξαηεξήζεσλ θάησ από ην κέζν είλαη €12800 

Δπνκέλσο ν Γείθηεο  McLoone είλαη 12800 / ( 80019 ) = 0,8421 

 

Ο Γείθηεο McLoone είλαη έλαο δείθηεο επίζεο εύθνινο πξνο θαηαλόεζε θαη δηαηππώ-

λεη ζεκαληηθέο θαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 50% πνπ ιακβάλνπλ ηνπο 

ρακειόηεξνπο κηζζνύο. Παξ' όια απηά ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα απνηεινύλ ην όηη 

δελ ιακβάλνληαη ππ' όςηλ νη κεηξήζεηο πάλσ από ην κέζν θαη επίζεο ε ζρεηηθόηεηά 

ηνπ εμαξηάηαη από ηε ζεκαζία ηεο αμίαο ηνπ δηάκεζνπ (βι. Cowell (2011)).  

 

2.3.4   πληειεζηήο Γηαθύκαλζεο (Coefficient of Variation) 

Ο ζπληειεζηήο δηαθύκαλζεο ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ηελ ηππηθή απόθιηζε κηαο θα-

ηαλνκήο κε ην κέζν.    

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

1

2

3

4

 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

1

2

3

4

 

Coefficient of Variation 0.1 Coefficient of Variation 0.3 

Figure 1: πληειεζηέο ζπλδηαθύκαλζεο. 

 

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ν κέζνο είλαη ν ίδηνο θαη ηζνύηαη κε 1, όκσο ε ηππηθή α-

πόθιηζε είλαη πνιύ κηθξόηεξε ζηελ θαηαλνκή πνπ θαίλεηαη αξηζηεξά, θαη επνκέλσο 

απηό ζπλεπάγεηαη έλα ρακειόηεξν ζπληειεζηή δηαθύκαλζεο.  

Ο ζπληειεζηήο δηαθύκαλζεο είλαη ζρεηηθά εύθνινο πξνο θαηαλόεζε. Δπίζεο αλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ζηαζκηζκέλα, ηόηε δελ επεξεάδεηαη από ηηο 

αθξαίεο ηηκέο, ελώ παξάιιεια ελζσκαηώλεη όια ηα δεδνκέλα θαη δελ επεξεάδεηαη 

από ηνλ πιεζσξηζκό. Έηζη αληηζηαζκίδεη όια ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζίαδαλ 

νη πξνεγνύκελνη δείθηεο. Παξ' απηά γηα ηελ παξαγσγή νξζώλ απνηειεζκάησλ είλαη 
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απαξαίηεηε ε ρξήζε πεξηεθηηθώλ δεδνκέλσλ ζε αηνκηθό επίπεδν, ελώ δελ ππάξρεη 

θάπνην πξόηππν γηα έλα απνδεθηό επίπεδν αληζόηεηαο (βι. Cowell (2011)).  

 

2.3.5 Ο πληειεζηήο Gini (Gini Coefficient) 

Αλ θαη αλαιύεηαη εθηελώο ζην επόκελν θεθάιαην, ν ζπληειεζηήο Gini παξνπζηάδεηαη 

εδώ ζπλνπηηθά. Ο ζπληειεζηήο Gini έρεη κηα δηαηζζεηηθή αιιά ελδερνκέλσο κε πιή-

ξσο θαηαλνεηή θαηαζθεπή. Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη θαηαλνεηόο ν ζπληειεζηήο Gini 

πξέπεη πξώηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε θακπύιε Lorenz πνπ θαηαλέκεη όιεο ηηο παξαηε-

ξήζεηο θαηά αύμνπζα ηηκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη κεηά αληηζηνηρεί ην αζξνηζηηθό πν-

ζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ζην αζξνηζηηθό πνζνζηό ηνπ εηζνδήκαηνο.  

 

Η δηαγώληνο αληηπξνζσπεύεη κηα ηέιεηα ηζόηεηα: ε θάζε πνζνζηό p ηνπ πιεζπζκνύ 

αληηζηνηρεί πνζνζηό p ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο. Η θακπύιε Lorenz κεηξά ηελ 

πξαγκαηηθή θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη απεηθνλίδεηαη παξαθάησ: 

 
Figure2: Κακπύιε Lorenz (Πεγή Wikipedia) 

 

Μαζεκαηηθά, ν ζπληειεζηήο Gini ηζνύηαη κε δύν θνξέο ηελ πεξηνρή ηνπ πεξηθιείεηαη 

κεηαμύ ηεο θακπύιεο Lorenz θαη ηεο δηαγσλίνπ. Όηαλ ππάξρεη απόιπηε ηζόηεηα, ε 

θακπύιε Lorenz είλαη ε δηαγώληνο θαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Gini είλαη κεδέλ. ηελ 

άιιε αθξαία πεξίπησζε, όηαλ έλα άηνκν ηνπ πιεζπζκνύ θαηέρεη ην ζύλνιν ηνπ εηζν-

δήκαηνο, ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Gini είλαη 1. 

 

Γεληθά, ν ζπληειεζηήο Gini κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην θαηαιιειόηεξν κέηξν ηεο νη-

θνλνκηθήο αληζόηεηαο, θαζώο ζπκπεξηιακβάλεη όια ηα δεδνκέλα, επηηξέπεη ηε ζύγ-

θξηζε κεηαμύ κνλάδσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό κέγεζνο πιεζπζκνύ θαη παξέρεη κηα 
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δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε. Από ηελ άιιε θξίλνληαη απαξαίηεηα ιεπηνκεξή δεδνκέλα 

εηζνδήκαηνο ζε αηνκηθό επίπεδν, ελώ απαηηεί πην ζύλζεηνπο καζεκαηηθνύο ππνιν-

γηζκνύο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα κέηξα νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο πνπ έρνπλ παξνπζη-

αζηεί κέρξη ηώξα (βι. Cowell (2011)).  

 

2.3.6  Η ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Τ ηνπ Theil (Theil’s T statistic) 

Η ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Τ ηνπ Theil είλαη θάηη παξαπάλσ από κηα απιή αλαινγία. 

Παξ' όια απηά δελ έρεη πνιιέο ηδηόηεηεο πνπ ην θαζηζηνύλ έλα πνιύ θαιό κέηξν νη-

θνλνκηθήο αληζόηεηαο. Η ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Τ ηνπ Theil κπνξεί λα ρξεζηκνπνηε-

ζεί θαη ζε νκαδνπνηεκέλα δεδνκέλα θαη είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ επεμή-

γεζε ησλ επηπηώζεσλ ζηα ηεξαξρηθά ζύλνια δεδνκέλσλ (βι. Cowell, (2011)).  

 

Γηα αηνκηθά δεδνκέλα ε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Τ ηνπ Theil γηα ηελ νηθνλνκηθή αλη-

ζόηεηα ππνινγίδεηαη από ηνλ εμήο ηύπν:  

y

p
n

p y

p yy

n
T


ln

1

1




  

όπνπ n ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ, yp είλαη ην εηζόδεκα ηνπ πξνο εμέηαζε αηόκνπ θαη 

μy είλαη ην κέζν εηζόδεκα ηνπ πιεζπζκνύ. 

 

Γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ, αλαιύεηαη έλα 

παξάδεηγκα. Έζησ όηη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δείγκα πιεζπζκνύ, πρ γηα ηνπ ππαιιή-

ινπο κηα εηαηξίαο είλαη γλσζηό ην αθξηβέο εηζόδεκα. πγθεθξηκέλα:  

 

Αξηζκόο Τπαιιήισλ Αθξηβήο Μηζζόο 

2 €100.000 

4 €80.000 

6 €60.000 

4 €40.000 

2 €20.000 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Τ ηνπ Theil ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηνλ παξαπάλσ ηύπν σο  
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πρλά δεδνκέλα γηα κεκνλσκέλα άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ δελ είλαη δηαζέζηκα. Η ζηα-

ηηζηηθή ζπλάξηεζε Τ ηνπ Theil έρεη έλαλ επέιηθην ηξόπν γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ 

ησλ πεξηπηώζεσλ. Αλ ηα κέιε ελόο πιεζπζκνύ κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε μέλεο 

κεηαμύ ηνπο νκάδεο, ε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Τ ηνπ Theil γηα ηνλ πιεζπζκό (Τ) δεκη-

νπξγείηαη από δύν ζπληζηώζεο, ηε ζπληζηώζα κεηαμύ ησλ νκάδσλ (Τ'g) θαη ηε ζπληζ-

ηώζα εληόο ησλ νκάδσλ (Τ
w
g). 

Αιγεβξηθά έρνπκε: 

Τ = Τ'g + Τ
w
g 

 

Όηαλ αζξνηζηηθά δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα αληί γηα αηνκηθά δεδνκέλα, ην  Τ'g κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα θαηώηαην όξην γηα ηε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Τ ηνπ Theil 

κέζα ζηνλ πιεζπζκό. Η κεηαμύ ησλ νκάδσλ ζπληζηώζα έρεη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή: 


i

m

i

ii
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yy

P
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T ln

1




  

όπνπ ην i εθθξάδεη ηηο νκάδεο, ην pi είλαη ν πιεζπζκόο ηεο i– νκάδαο,yi είλαη ην κέζν 

εηζόδεκα ησλ αηόκσλ ηεο i νκάδαο ,μ είλαη ην κέζν εηζόδεκα όινπ ηνπ πιεζπζκνύ, 

θαη P ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ.  

 

Η ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Τ ηνπ Theil κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά δε-

δνκέλα νκάδσλ θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα κεηξήζεη ηελ αληζόηεηα 

ηόζν κέζα ζηηο νκάδεο όζν θαη κεηαμύ ησλ νκάδσλ. Γπζηπρώο όκσο δελ παξέρεη θά-

πνην δηαηζζεηηθό θίλεηξν, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άκεζε ζύγθξηζε 

πιεζπζκώλ κε δηαθνξεηηθά κεγέζε ή δνκέο νκάδσλ θαη νη καζεκαηηθνί ππνινγηζκνί 

πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη αξθεηά ζύλζεηνη (βι. Cowell (2011)).  

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ππνζέηνπκε έλα παξάδεηγκα όπνπ δελ γλσξίδνπκε αθξηβώο ην 

κηζζό πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδόκελνη ηεο εηαηξίαο, αιιά είλαη γλσζηόο ν κέζνο κηζ-

ζόο ησλ αληίζηνηρσλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ. Έηζη ν παξαπάλσ πίλαθαο δηακνξθώλεηαη 

σο εμήο: 

Αξηζκόο Τπαιιήισλ Μέζνο Μηζζόο 

2 €100.000 

4 €80.000 

6 €60.000 

4 €40.000 

2 €20.000 
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Γηα ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην Τ'g κε βάζε ηνλ ηύπν πνπ 

αλαθέξζεθε. Ιζνύηαη θαη πάιη κε 0,079 πεξίπνπ, ίζν δειαδή κε ην Τ ηνπ Theil πνπ 

βξήθακε παξαπάλσ όηαλ είρακε ηνπο αθξηβείο αληί ηνπο κέζνπο κηζζνύο. Απηό είλαη 

θάηη αλακελόκελν δηόηη ην Τ'g είλαη ίζν κε ην Τ ηνπ Theil αλ ζεσξήζνπκε όηη νη κηζ-

ζνί ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ίζνη κε ηνλ κέζν κηζζό ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπλ. Δπεηδή 

όκσο νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ηνλ κέζν κηζζό ηεο νκά-

δαο πνπ αλήθνπλ, ζα ππάξρεη αληζόηεηα ζηνπο κηζζνύο θαη κέζα ζηηο νκάδεο ε νπνία 

ζπκβνιίδεηαη κε Τ
w
g θαη δελ είλαη γλσζηή. Δπνκέλσο, ην Τ ηνπ Theil γηα ηα παξαπά-

λσ δεδνκέλα ζα είλαη  

Τ = Τ'g + Τ
w
g  0,079 + Τ

w
g  0,079 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα θαηαλνεζεί ε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε Τ 

ηνπ Theil, θαζώο κπνξεί λα ζπλππνινγίζεη ην πόζν επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή αληζό-

ηεηα ην θάζε ζύλνιν.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΚΑΜΠΤΛΗ LORENZ - ΤΝΣΕΛΕΣΗ GINI 

 

 

ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθά ε θακπύιε Lorenz θαη ν ζπληειεζ-

ηήο Gini σο κέηξα εηζνδεκαηηθήο αληζόηεηαο. Έπεηηα, ζα παξνπζηαζηνύλ σο παξάδε-

ηγκα θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ Δπξώπε αιιά θαη ηελ Διιάδα ώζηε λα βγνπλ θάπνηα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα.  

 

3.1  Καμπύλη Lorenz 

3.1.2  Πεξηγξαθή θαη νξηζκόο θακπύιεο Lorenz 

Η θακπύιε Lorenz ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν εηζνδεκαηηθήο αληζόηεηαο, εδώ θη αξ-

θεηά ρξόληα. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Max O. Lorenz,  από ηνλ νπνίν 

πήξε θαη ην όλνκά ηεο, λα αλαπαξαζηήζεη γξαθηθά θαηαλνκέο εηζνδεκάησλ. Η θακ-

πύιε απηή εμάγεηαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο από εηζνδεκαηηθά δεδνκέλα. Ωο εξγαιείν 

γηα ηε κέηξεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο αλνκνηόηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν, αθνύ αληα-

λαθιά επηηπρώο ηελ εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα ζε έλα πιεζπζκό. Η ρξεζηκόηεηά ηεο 

έγθεηηαη θαη ζην όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε ζύγθξηζε πεξηζζόηεξσλ πιε-

ζπζκώλ (βι. Φαξκάθε θαη Κεηδάθεο (2009)).  

 

Η θακπύιε Lorenz δείρλεη ηελ αληζόηεηα πνπ ελδερνκέλσο ππάξρεη ζηελ θαηαλνκή 

κηαο κεηαβιεηήο. Η κεηαβιεηή απηή είλαη ζπλήζσο ην εηζόδεκα ή ν πινύηνο. Έηζη, ε 

θακπύιε Lorenz δείρλεη ην βαζκό ζηνλ νπνίν ππάξρεη αληζόηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο (Kakwani, 1977). Από ηελ θακπύιε Lorenz εμάγεηαη θη ν ζπληειεζηήο 

Gini, ν νπνίνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πεξηνρή θάησ ή πάλσ από 

ηελ θακπύιε Lorenz. Η επζεία κε θιίζε 45 κνίξεο ζα έδεηρλε ηελ απόιπηα ίζε θαηα-

λνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Η πεξηνρή Α ηνπ δηαγξάκκαηνο κεηαμύ ηεο ηέιεηαο ηζόηεηαο 

θαη ηεο θακπύιεο Lorenz δείρλεη ηελ αληζόηεηα. Η πεξηνρή Β ηνπ δηαγξάκκαηνο ρξε-

ζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή Gini. Η θακπύιε Lorenz 
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όπσο θαίλεηαη θη από ην παξαθάησ δηάγξακκα, βξίζθεηαη θάησ από ηε γξακκή ηέιεη-

αο ηζόηεηαο. Μάιηζηα πξόθεηηαη γηα θπξηή θακπύιε. Η γξακκή ηέιεηαο ηζόηεηαο εί-

λαη ε επζεία 45 κνηξώλ, ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. ηνλ νξηδόληην άμνλα παξνπζηάδεηαη 

ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ, ελώ ζηνλ θαηαθόξπθν ην πνζνζηό ηνπ εηζνδήκαηνο. Γε-

ιαδή απεηθνλίδεη ηνλ πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ p, πνπ θαηέρεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό 

εηζνδήκαηνο  y. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο πιήξνπο ηζόηεηαο, ζην 10% ηνπ 

πιεζπζκνύ ζα αληηζηνηρνύζε ην 10% ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρώξαο.  

 

 

Δικόνα : Καμπύλη Lorenz (.Πηγή: www.unc.edu) 

 

3.1.3   Μαζεκαηηθή κνξθή ηεο θακπύιεο Lorenz 

Όπσο θάλεθε θαη παξαπάλσ, ε θακπύιε Lorenz είλαη κηα ζπλάξηεζε ηνπ αζξνηζηη-

θνύ πνζνζηνύ (ή ηζνδύλακα ηεο ζπλάξηεζεο θαηαλνκήο) F ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνύ. Αο εμεηάζνπκε πσο κπνξεί λα πεξηγξαθεί καζεκαηηθά ε ζπγθεθξηκέλε 

θακπύιε μεθηλώληαο από έλα παξάδεηγκα. Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε έλαλ πιεζπζκό 

από n = 10 άηνκα κε εηήζηα εηζνδήκαηα x1, x2, …, xn ζε επξώ (ηαμηλνκεκέλα από ην 

κηθξόηεξν ζην κεγαιύηεξν). Αξρηθά αο ηνπνζεηήζνπκε ηα άηνκα θαη ηα εηζνδήκαηα 

απηά ζε δύν ζηήιεο. ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπκε άιιεο δύν ζηήιεο (πνζνζηό πιε-

ζπζκνύ θαη πνζνζηό εηζνδήκαηνο) πνπ ζηελ i-γξακκή ζα έρνπλ αληίζηνηρα ην πνζνζ-

ηό ηνπ πιεζπζκνύ κέρξη θαη ηελ γξακκή απηή (δειαδή i/n) θαη ην πνζνζηό ηνπ εηζν-

δήκαηνο κέρξη θαη ηελ γξακκή απηή (δειαδή (x1+…+xi)/Α) όπνπ Α = x1 + x2 + … +xn 

ην ζπλνιηθό εηζόδεκα. 

 

 

 

http://www.unc.edu/
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Άηνκν Δηζόδεκα πνζνζηό 

πιεζπζκνύ 

πνζνζηό 

εηζνδήκαηνο 

1 4500 0.1 0,029 

2 5000 0.2 0,061 

3 5300 0.3 0,095 

4 8200 0.4 0,148 

5 9600 0.5 0,210 

6 12100 0.6 0,288 

7 14000 0.7 0,378 

8 26000 0.8 0,546 

9 28500 0.9 0,729 

10 42000 1 1 

 

Η θακπύιε Lorentz είλαη απηή πνπ πεξλά από ηα ζεκεία (0.1, 0.029), (0.2, 0.061), …, 

(1, 1) (κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θαη ην ζεκείν (0,0)) θαη θαίλεηαη ζην αθόινπζν 

ζρήκα. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

 

Δπνκέλσο αλ έρνπκε (δηαηεηαγκέλεο) ηηκέο εηζνδήκαηνο x1, x2, …, xn ηόηε ε θακπύιε 

Lorenz ζηα ζεκεία 1/n, 2/n, …, n/n, έρεη ηνλ ηύπν 










n

j j

i

j j

x

x

n

i
L

1

1
)( , i = 0,1,2,…,n. 

Αλ ηώξα ιίγν γεληθόηεξα έρνπκε ni ην πιήζνο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ είλαη ίζα κε xi, i 

= 1,2,…,k (x1 <x2 <…<xn) ηόηε αληίζηνηρα, ζε πνζνζηό  

n

nnn i ...21  

ηνπ πιεζπζκνύ (n= n1+…+nk) αληηζηνηρεί εηζόδεκα  
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A

xnxnxn ii ...2211  

Όπνπ A = kk xaxaxa  ...2211  
είλαη ην ζπλνιηθό εηζόδεκα. Αλ ζπκβνιίζνπκε κε fi = 

ni/n ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ κε εηζόδεκα xi, θαη κε Fi ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ 

κε  εηζόδεκα xi ηόηε ηζνδύλακα κπνξνύκε λα πνύκε όηη ζε πνζνζηό Fi = f1 + f2 +…+ 

fi ηνπ πιεζπζκνύ αληηζηνηρεί εηζόδεκα  








i

j

ii

i

j

ii

i

j

ii

i

fx

nA

fx

A

xn

FL
111

/
)( ,  i = 1,2,..,k, 

όπνπ κ είλαη ην κέζν εηζόδεκα.  

 

Σέινο, ζηε ζπλερή πεξίπησζε πνπ ην εηζόδεκα ηνπ πιεζπζκνύ θαηαλέκεηαη ζύκθσλα 

κε κηα ζπλερή θαηαλνκή F κε ζ.π.π. f = F΄, (δειαδή F(y) = P(X  y) όπνπ Φ είλαη ην 

εηζόδεκα ελόο ηπραία επηιεγκέλνπ αηόκνπ από ηνλ πιεζπζκό ζα έρνπκε αληίζηνηρα 

όηη ζε πνζνζηό F(y) ηνπ πιεζπζκνύ αληηζηνηρεί εηζόδεκα 

.0,)(
1

))((
0

  xdxxfxyFL
y


 

όπνπ )()(
0

XEdxxfx  


  ην κέζν εηζόδεκα. Αλ ηώξα αιιάμνπκε ηελ κεηαβιεηή 

νινθιήξσζεο ζην παξαπάλσ νινθιήξσκα από x ζε t = F(x)  (θαη άξα x = F
-1

(t), dt/dx 

= f(x)), ζα έρνπκε όηη 

dttFdxxfx
yFy




)(

0

1

0
)()(  

θαη άξα ηειηθά, ζέηνληαο  p = F(y) ζα έρνπκε όηη ε θακπύιε Lorenz ζα έρεη γεληθό 

ηύπν 

]1,0[,)(
1

)(
0

1  
 pdttFpL

p


 

(π.ρ. βι. Gastwirth, 1972) 

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ γεληθό ηύπν, παξαηίζεηαη γηα θάπνηεο βαζηθέο ζπλαξηήζεηο ε 

θακπύιε Lorenz.  

Καηαλνκή πλάξηεζε Κακπύιε Lorenz 

Δκθςλιζμένη ζηο μ 













x

x
xF

,1

,0
)(  ppL )(  

Δκθεηική 0,1)(   xexF x  )1ln()1( ppp   
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Ομοιόμοπθη 
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Πίνακαρ : Καμπύλη Lorenz γνωζηών καηανομών  (Πεγή: Gastwirth, (1972)) 

 

Όπσο θαίλεηαη από ηα παξαπάλσ, ε θακπύιε Lorenz έρεη θάπνηεο βαζηθέο ηδηόηεηεο. 

πγθεθξηκέλα, νη ηηκέο πνπ παίξλεη είλαη από 0 σο 1. Μάιηζηα, ηζρύεη όηη L(0) = 0 θαη 

L(1) = 1. Ωο πξνο ηε κνξθή ηεο, είλαη αύμνπζα θαη θπξηή (π.ρ. βι. Duclos  and Araar, 

2006). Από ηελ θακπύιε Lorenz κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ αληίζηξνθα θαη ηα ζηαηηζηη-

θά ηεο κέηξα, ηα νπνία είλαη πξόζθνξα γηα αλάιπζε σο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή αλη-

ζόηεηα ησλ πιεζπζκώλ, όπσο ε κέζε ηηκή ε νπνία αληαλαθιά ην κέζν εηζόδεκα αλ 

εμεηάδεηαη ε αληζόηεηα εηζνδήκαηνο, αιιά θαη ε επηθξαηνύζα ηηκή, ε δηαθύκαλζε, ε 

θύξησζε θη ε αζπκκεηξία ηεο θαηαλνκήο (π.ρ. βι. Lambert, 2001). 

 

3.2   Σςνηελεζηήρ Gini 

Ο δείθηεο Gini κεηξά ηελ ηζόηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Μάιηζηα, είλαη 

έλαο ιόγνο ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο από 0 σο 1. Ο αξηζκεηήο είλαη ην εκβαδό αλάκεζα 

ζηελ θακπύιε Lorenz θαη ηε δηαγώλην (εκβαδό Α), ελώ ν παξνλνκαζηήο είλαη ην εκ-

βαδό θάησ από ηε δηαγώλην (εκβαδό Α+Β).  

0
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Γειαδή, ν ζπληειεζηήο Gini ζα είλαη ίζνο κε  

A
BA

A
G 2
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δηόηη Α+Β = 1/2. Ο ζπληειεζηήο απηόο σο κέηξν νηθνλνκηθήο αληζόηεηαο πξνηάζεθε 

από ηνλ Ιηαιό ηαηηζηηθό Corrado Gini, ζην άξζξν ηνπ "Variabilità emutabilità" («Γη-

αθύκαλζε θαη Μεηαβιεηόηεηα») (Gini, 1912). Ο δείθηεο Gini είλαη ν ζπληειεζηήο 

Gini ν νπνίνο εθθξάδεηαη σο πνζνζηό θη είλαη ίζνο κε ην ζπληειεζηή Gini πνιιαπια-

ζηαδόκελνο κε ην 100. Ο ζπληειεζηήο Gini ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν εηζνδεκαηηθήο 

αληζόηεηαο. Έηζη, ην κεδέλ αληηζηνηρεί ζηελ ηέιεηα εηζνδεκαηηθή ηζόηεηα, δειαδή 

όινη έρνπλ ην ίδην εηζόδεκα θαη ην έλα ζηελ ηέιεηα εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα, δειαδή 

έλα άηνκν έρεη όιν ην εηζόδεκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νηθνλνκία θη όινη νη άιινη δελ 

έρνπλ θαζόινπ εηζόδεκα. Ο ζπληειεζηήο  Gini ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη σο κέηξν 

αληζόηεηαο πινύηνπ ζε κηα νηθνλνκία. ύκθσλα κε απηόλ, θαλέλαο ζηελ νηθνλνκία 

δε ζα πξέπεη λα έρεη αξλεηηθό θαζαξό πινύην. Δπίζεο, ν ζπληειεζηήο απηόο ρξεζη-

κνπνηείηαη θαη ζηα ζπζηήκαηα θαηάηαμεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

(βι. Xu (2004)).  

 

Ωο πξνο ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή Gini, απηόο ππνινγίδεηαη όπσο παξνπζηάζ-

ηεθε θαη παξαπάλσ κέζσ ηεο θακπύιεο Lorenz. Έλαο ελαιιαθηηθόο ηύπνο γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ δείθηε Gini είλαη ν θάησζη: 

 

   (2)  

Ωο κέγηζηε πεξηνρή ζπγθέληξσζεο ελλνείηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ή ηνπ 

πινύηνπ ζε έλα κόλν άηνκν. Γεληθά, κε βάζε ηνλ ηύπν απηόλ θαίλεηαη πσο ν ζπληε-

ιεζηήο Gini κεηξά ηελ απόζηαζε ηεο νπνηαζδήπνηε θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο από ηελ 

πεξηνρή ηεο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο (βι. Bellu and Liberati (2006)) 

 

3.2.1  ηάδηα ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε Gini: 

Η δηαδηθαζία ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε Gini αθνινπζεί θάπνηα ζηάδηα. ην πξώην 

ζηάδην, ηαμηλνκνύληαη ηα εηζνδήκαηα ησλ αηόκσλ ηεο θνηλσλίαο, αλάινγα κε ην επί-

πεδν απηώλ. ην δεύηεξν ζηάδην ππνινγίδεηαη ε αζξνηζηηθή θαηαλνκή εηζνδήκαηνο. 

ην ηξίην ζηάδην, ππνινγίδεηαη ην αζξνηζηηθό πνζνζηό ηνπ εηζνδήκαηνο δηαηξώληαο 

θάζε αζξνηζηηθό εηζόδεκα κε ην ζπλνιηθό εηζόδεκα. ην ηέηαξην ζηάδην, ππνινγίδε-

ηαη ην αζξνηζηηθό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ (όπσο π.ρ. ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα). 

Έηζη, πξέπεη ηα άηνκα λα θαηαηαγνύλ ζε αύμνπζα ζεηξά από ην 1 πνπ ζα είλαη άηνκα 

κε ην ρακειόηεξν εηζόδεκα κέρξη ην «n», ηα άηνκα κε ην πςειόηεξν εηζόδεκα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε έλα πιεζπζκό 10.000.000 αηόκσλ, αλ ζηελ θαηάηαμε 1 σο πξνο ην 
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εηζόδεκα αλήθνπλ 10.000 άηνκα, ηόηε ην αζξνηζηηθό πνζνζηό ζα είλαη ε δηαίξεζε 

απηώλ (10.000/10.000.000), δειαδή ην 0,1% ηνπ πιεζπζκνύ. Αληίζηνηρα, αλ θαηά ηελ 

ηαμηλόκεζε πξνθύπηεη όηη όζνη αλήθνπλ ζηελ δεύηεξε ζέζε σο πξνο ην εηζόδεκά ην-

πο είλαη 60.000, ηόηε ην αζξνηζηηθό πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ θαηέρνπλ ηα ρακειόηε-

ξα εηζνδήκαηα ηεο νκάδαο 1(10.000) θαη 2(60.000), είλαη αζξνηζηηθά 

70.000/10.000.000, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 0,7% ηνπ πιεζπζκνύ, θ.ν.θ. ην πέκπην 

ζηάδην πξέπεη λα ππνινγηζηνύλ ηα εκβαδά ησλ πνιπγώλσλ πνπ θαίλνληαη ζην παξα-

θάησ ζρήκα.  Σν πξώην είλαη ηξίγσλν, ελώ ηα ππόινηπα ηξαπέδηα. ην έθην θαη ηειεπ-

ηαίν βήκα, ηα εκβαδά απηά πξνζηίζεληαη κε απώηεξν ζθνπό ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκ-

βαδνύ ηεο πεξηνρήο θάησ από ηελ θακπύιε Lorenz (Z). Αθνύ βξεζεί ην άζξνηζκα απ-

ηό ν δείθηεο Gini δίλεηαη από ηνλ ηύπν: G=1 – 2Z.  

 

Δικόνα 3 : Υπολογιζμόρ δείκηη Gini με βάζη ηην καμπύλη Lorenz. 

Πηγή: Bellu and Liberati, (2006) 

 

Με βάζε ην γεληθό ηύπν πνπ δόζεθε θαη ηελ Δηθόλα 3, γηα λα βξεζεί ε πεξηνρή ζπγ-

θέληξσζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή Gini, ν ηύπνο κε βάζε 

ην δηάγξακκα ζα είλαη ν θάησζη: 

Πεπιοσή ζςγκένηπωζηρ =   
i

iiii ppqqZ )])([(
2

1

2

1

2

1
11                  (3) 
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Με βάζε ηηο παξαπάλσ εμηζώζεηο (2) θαη(3), πξνθύπηεη πσο ν ζπληειεζηήο Gini είλαη ίζνο κε 

ην παξαθάησ: 

zppqq

ppqq

G
i

iiii

iii ii

21)])([(1

2

1

)])([(
2

1

2

1

11

11





 






 

Έλαο ηξόπνο ν νπνίνο έρεη πξνηαζεί από ηνλ Milanovic (1997) γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ηνπ ζπληειεζηή Gini κε βάζε ηελ εθαξκνγή θαη ηε κέηξεζε ζε πξαγκαηηθά δεδνκέ-

λα, βαζίδεηαη ζην όηη ν ζπληειεζηήο Gini είλαη ην γηλόκελν ηξηώλ πξαγκάησλ: ηνπ 

ζπληειεζηή κεηαβιεηόηεηαο ηεο ππό εμέηαζεο κεηαβιεηήο, όπσο ην εηζόδεκα, κε ην-

πο γξακκηθνύο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ εηζνδήκαηνο κε βαζκνύο από 1 σο Ν, θη 

από κηα ζηαζεξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο  3/1  . Ο Milanovic θαηέιεμε ζε απηό ην 

ζπκπέξαζκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο παξαθάησ ζρέζεο ηελ νπνία θαη πξνζπάζεζε 

λα απινπνηήζεη: 

yN

ryCov
G

y ),(2
      (5) 

Όπνπ Cov(y,ry) είλαη ε ζπλδηαθύκαλζε ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ ηάμε θάζε αηόκνπ. 

Ωο ηάμε αλαθέξεηαη ν αξηζκόο εθείλνο από 1 σο n πνπ ππνδειώλεη κε 1 ην θησρόηε-

ξν άηνκν θαη κε n ηνλ πινπζηόηεξν. Ο αξηζκόο Ν αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ησλ αηό-

κσλ, ελώ ην y  ζην κέζν εηζόδεκα.  

 

Γεληθά, αλαθέξνληαο θάπνηα ζηνηρεία γηα ην ζπληειεζηή Gini ησλ ρσξώλ, ηα πην α-

λαπηπγκέλα Δπξσπατθά θξάηε έρνπλ ζπληειεζηή κεηαμύ 0.24 θαη 0.36,  ελώ νη Ηλσ-

κέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 0.4 (Walt, Proctor and Smith, 2009), ην νπνίν θαη ζύκθσλα 

κε ηνλ νξηζκό ηνπ ζπληειεζηή Gini δείρλεη πσο ζηηο Η.Π.Α ππάξρεη κεγαιύηεξε αλη-

ζόηεηα σο πξνο ην εηζόδεκα. Η ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Gini βνεζά ζην λα απεηθνλί-

δνληαη πνζνηηθά νη δηαθνξέο ζηηο πνιηηηθέο ακνηβώλ θαη πινύηνπ πνπ αθνινπζνύληαη 

ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξώλ θαη γεληθά σο πξνο ηε θηινζνθία πνπ έρνπλ ηα θξάηε σο 

πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινύηνπ. Παξόια απηά, παξά ηε ρξεζη-

κόηεηά ηνπ πξέπεη λα έρεη θαλείο ζην λνπ ηνπ πσο ν ζπληειεζηήο  Gini κπνξεί λα γί-

λεη παξαπιαλεηηθόο όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη πνιηηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμύ 

ησλ κεγάισλ θαη ησλ κηθξώλ θξαηώλ.  

 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ ελδερόκελε ζπζρέηηζε ηνπ θαηά θεθαιήλ 

Α.Δ.Π κε ηνπο ζπληειεζηέο Gini. Από κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη, ην εύξνο ηηκώλ πνπ 

παίξλεη ν ζπληειεζηήο Gini ζηηο ρώξεο πνπ είλαη θησρέο, δειαδή έρνπλ ρακειό θαηά 
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θεθαιήλ Α.Δ.Π, είλαη κεηαμύ 0,25 θαη 0,71, ελώ ζε πινύζηεο ρώξεο, ν ζπληειεζηήο 

Gini είλαη ζπλήζσο ρακειόο, θάησ από 0,4. Δίλαη εκθαλήο ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ 

πινύζησλ θαη θησρώλ ρσξώλ. ηηο θησρέο ρώξεο δελ ππάξρεη θάπνην μεθάζαξν ζπκ-

πέξαζκα, αθνύ είηε ε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ παξαηεξείηαη είλαη ρακειή ή πν-

ιύ πςειή. Άιιν έλα κνληέιν ην νπνίν πξνζπαζεί λα ζπζρεηίζεη ην Α.Δ.Π κε ην επί-

πεδν ηνπ ζπληειεζηή Gini, είλαη ηνπ Kuznets (1955). ύκθσλα κε απηόλ, ε ζρέζε 

αλάκεζα ζην θαηά θεθαιήλ εζληθό πξντόλ (GNP) θαη ηελ αληζόηεηα ζηε δηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, κπνξεί λα αληαλαθιάηαη ηθαλνπνηεηηθά από κηα θακπύιε ζρήκαηνο α-

λεζηξακκέλνπ U. Απηό ην ππνζηήξημε ιέγνληαο πσο θαζώο ην θαηά θεθαιήλ εηζόδε-

κα απμάλεηαη, ε αληζόηεηα αξρηθά ηείλεη λα απμάλεη, θηάλνληαο ζε έλα αλώηαην ζε-

κείν ζε εηζόδεκα κεζαίνπ επηπέδνπ θαη κεηά λα παξνπζηάδεη θάκςε όζν πξνζεγγίδεη 

επίπεδα εηζνδήκαηνο εθβηνκεραληζκέλσλ ρσξώλ. Η ζεσξία απηή ηνπ Kuznets ελώ 

είρε θαη ππνζηεξηθηέο, εληνύηνηο είρε ακθηζβεηεζεί από αξθεηέο λεόηεξεο κειέηεο 

πνπ είραλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία. Νεόηεξεο κειέηεο, πξνζπαζώληαο λα βξνπλ ηε ζρέ-

ζε κεηαμύ ηνπ ζπληειεζηή Gini θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π θαηέιεμαλ ζηελ παξα-

θάησ γηα 65 ρώξεο πνπ έγηλε ε κειέηε: 

 

2)(log026.0log395.0072.1 YYG  ,   (6) 

Όπνπ  

 G = ζςνηελεζηήρ Gini,  

 logY = ο θςζικόρ λογάπιθμορ ηος καηά κεθαλήν εγσώπιος πποϊόνηορ ηο 1985.  

  

Η παξαπάλσ ζρέζε βαζίδεηαη ζε κειέηε ζηνηρείσλ ηα νπνία αθνξνύλ ζην ίδην ρξνλη-

θό δηάζηεκα θαη γηα ηηο 65 ρώξεο. Σέηνηνπ είδνπο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζε ζπγθξίζηκεο 

εθηηκήζεηο, ελώ κε βάζε ηηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο δελ ππάξρεη θάπνηα ζαθήο εθηίκε-

ζε. Με βάζε ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο ζε θάπνηεο πξάγκαηη ππάξρεη ην ζρήκα ηνπ α-

λεζηξακκέλνπ  U ηνπ Kuznets, ζε άιιεο όκσο όρη.  Έηζη, γηα λα θαηαιήμεη θαλείο ζην 

ζρήκα ηνπ αλεζηξακκέλνπ U, ζα πξέπεη λα θνηηάμεη θαλείο ζπλήζσο ζε κειέηεο κε 

ζηνηρεία ίδηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ (βι. Gillis, Perkins, Roemer and Snodgrass (2000)). 

3.2.2  Πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπληειεζηή Gini σο κέηξν αληζόηεηαο.  

 Ο ζπληειεζηήο Gini είλαη αληηπξνζσπεπηηθόο αξηζκνδείθηεο ηνπ πιεζπζκνύ 

θαη επνκέλσο πνιύ θαιό εξγαιείν ζε νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο ζε αληίζεζε κε 

άιινπο όπσο ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα ή ην Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ.  

 Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπγθξίλεη δηαθνξέο σο πξνο ηελ εη-

ζνδεκαηηθή θαηαλνκή ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο πιεζπζκώλ, όπσο θαη ζε δηα-

θνξεηηθέο ρώξεο, από αζηηθέο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Δμαίξεζε απνηεινύλ νη 
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Η.Π.Α, πνπ νη ζπληειεζηέο Gini ησλ αζηηθώλ θαη αγξνηηθώλ πεξηνρώλ είλαη 

ζρεδόλ ίζνη.   

 Δίλαη αξθεηά απιόο θαη κπνξεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εύθνια αιιά θαη λα 

παξνπζηαζηεί. Σα ζηαηηζηηθά ηνπ Α.Δ.Π έρνπλ δερζεί θξηηηθή γηα ην όηη δελ 

αληαλαθινύλ ηηο αιιαγέο ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ. Ο ζπληειεζηήο Gini 

όκσο αλαπαξηζηά ην πώο έρεη αιιάμεη ην εηζόδεκα γηα ηνπο θησρνύο θαη ηνπο 

πινύζηνπο.  Αλ ν ζπληειεζηήο Gini αλεβαίλεη παξάιιεια κε ην Α.Δ.Π, ε θηώ-

ρεηα κπνξεί λα κε βειηηώλεηαη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ.  

 Ο ζπληειεζηήο Gini κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δείμεη ην πώο ε θαηαλν-

κή ηνπ εηζνδήκαηνο έρεη αιιάμεη κέζα ζε κηα ρώξα θαη κέζα ζην ρξόλν, έηζη 

είλαη πην εθηθηό λα δεη θαλείο αλ ε αληζόηεηα απμάλεη ή κεηώλεηαη. 

 Ο ζπληειεζηήο Gini ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο αξρέο: 

- Ανωνςμία: Γελ έρεη ζεκαζία πνπ είλαη εθείλνη πνπ θεξδίδνπλ πνιιά θη ε-

θείλνη πνπ θεξδίδνπλ ιίγα.  

- Ανεξαπηηζία μεγέθοςρ: Ο ζπληειεζηήο Gini δε ιακβάλεη ππόςε ην κέγε-

ζνο ηεο νηθνλνκίαο, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηξάηαη αιιά θαη ην αλ ε ρώ-

ξα είλαη θαηά κέζν όξν θησρή ή πινύζηα.  

- Ανεξαπηηζία πληθςζμού: Γελ έρεη ζεκαζία ηη πιεζπζκό έρεη ε ρώξα γηα 

ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο Gini.  

- Απσή μεηακίνηζηρ: Αλ ην εηζόδεκα κεηαθέξεηαη από έλα πινύζην άηνκν 

ζε έλα θησρό, ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη αθόκα πην ίζε. 

(βι. Τθαληόπνπινο, (1990)) 

 

3.2.3   Μεηνλεθηήκαηα σο κέηξν αληζόηεηαο: 

 Ο ζπληειεζηήο Gini όηαλ ππνινγίδεηαη γηα κηα ρώξα πνπ έρεη δηαθνξνπνίεζε 

νηθνλνκηθή, ηόηε ζα νδεγήζεη ζε έλαλ πνιύ πςειόηεξν ζπληειεζηή από ηελ 

θάζε πεξηνρή μερσξηζηά. Γηα ην ιόγν απηό νη ζπληειεζηέο θάζε ρώξαο μερσ-

ξηζηά κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη δύζθνιν λα ζπγθξηζνύλ κε απηνύο 

ησλ Η.Π.Α.  

 Σν λα ζπγθξίλεη θαλείο εηζνδεκαηηθέο θαηαλνκέο αλάκεζα ζηηο ρώξεο είλαη 

δύζθνιν ιόγσ ηνπ όηη ηα ζπζηήκαηα αληακνηβώλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα, πνιιέο ρώξεο δίλνπλ νθέιε ζηε κνξθή ηνπ ρξήκαηνο, ελώ ζε άι-

ιεο ρώξεο δίλνπλ θνππόληα θαγεηνύ, ηα νπνία θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ θακπύιε Lorenz θαη γηα απηό δελ ππνινγίδνληαη νύηε θαη ζηνλ ζπληε-

ιεζηή Gini. 
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 Η κέηξεζε απηή δίλεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα όηαλ εθαξκόδεηαη ζε άηνκα 

αληί γηα λνηθνθπξηά. Όηαλ δηαθνξεηηθνί πιεζπζκνί δε κεηξώληαη κε ζπλεπείο 

νξηζκνύο, ε ζύγθξηζε δελ πεξηέρεη θάπνην ζεκαληηθό πιεξνθνξηαθό πεξηερό-

κελν.  

 

  Η θακπύιε Lorenz κπνξεί λα ππνεθηηκά ην πξαγκαηηθό επίπεδν ηεο αληζόηε-

ηαο. Η θξάζε απηή έρεη λόεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πην πινύζηα λνηθνθπ-

ξηά κνηάδνπλ λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνί-

εζεο ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο από ηα λνηθνθπξηά ρακεινύ εηζνδήκαηνο. Με βά-

ζε απηή ηελ άπνςε ινηπόλ, ε κεηξνύκελε αληζόηεηα κπνξεί λα είλαη ην απν-

ηέιεζκα από πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή ρξήζεο ηνπ εηζνδήκα-

ηνο ελόο λνηθνθπξηνύ.   

 

 Ωο πξνο ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ζπληειεζηή, ζε απηά ζα ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθά 

ιάζε ζηα δεδνκέλα. Η ζεκαζία ηνπ ζπληειεζηή Gini είλαη όιν θαη κηθξόηεξε 

όζν ηα δεδνκέλα είλαη αλαθξηβή. Δπίζεο, ιόγσ ηεο δηαθνξάο ηεο ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ από ρώξα ζε ρώξα είλαη δύζθνιν λα ζπγθξηζνύλ ηα ζηαηηζηη-

θά ηνπο.  

 

 Οηθνλνκίεο κε παξόκνηα εηζνδήκαηα θαη ζπληειεζηέο Gini κπνξεί λα έρνπλ 

πνιύ δηαθνξεηηθέο εηζνδεκαηηθέο θαηαλνκέο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε θακπύιε 

Lorenz κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθό ζρήκα αλ θαη ν ζπληειεζηήο Gini κπνξεί 

λα είλαη ίδηνο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε κηα νηθνλνκία ηα κηζά λνηθνθπξηά δελ 

έρνπλ θαζόινπ εηζόδεκα θαη ηα άιια κηζά έρνπλ ίζε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκα-

ηνο ηεο νηθνλνκίαο, ηόηε ν ζπληειεζηήο Gini ζα αλέξρεηαη ζην ½, αιιά θαη 

κηα νηθνλνκία κε πιήξε ηζόηεηα δηαλνκήο εηζνδήκαηνο, εθηόο από έλα λνηθν-

θπξηό πνπ θαηέρεη όιν ην εηζόδεκα κηαο νηθνλνκίαο, πάιη έρεη ζπληειεζηή Gi-

ni  ½.   

 

 Πνιύ ζπρλά ν ζπληειεζηήο Gini παξαηίζεηαη ρσξίο λα πεξηγξάθεη ηηο αλαινγί-

εο ησλ πνζνζηεκνξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κέηξεζε. Όπσο θη άιια 

κέηξα αληζόηεηαο, ν ζπληειεζηήο Gini επεξεάδεηαη από ηε δηαζπνξά ησλ κεη-

ξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, πέληε άηνκα ηα νπνία ζα θαηέρνπλ αζξνηζηηθά ην 

20% ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο (κηθξή δηαζπνξά), ζα έρνπλ 

ρακειόηεξν ζπληειεζηή Gini από είθνζη άηνκα ηα νπνία ζα θαηέρνπλ ην 5% 

ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο. (πςειή δηαζπνξά).  
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αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ θαη ιόγσ ηεο θξηηηθήο πνπ έρεη δερζεί ν ζπληειεζηήο 

Gini ππάξρνπλ θη άιια κέηξα αληζόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, όπσο νη δείθηεο 

Atkinson θαη Theil. Απηά ηα κέηξα πξνζπαζνύλ λα ζπγθξίλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ 

πόξσλ από επθπείο παίθηεο ζηελ αγνξά κε κηα κέγηζηε εληξνπία ηπραίαο θαηαλνκήο, 

ε νπνία ζα ιάκβαλε ρώξα αλ νη παίθηεο απηνί θέξνληαη ζαλ κε επθπή άηνκα ζε έλα 

θιεηζηό ζύζηεκα αθνινπζώληαο ηνπο λόκνπο ηεο ζηαηηζηηθήο. Γεληθά, έλαο ρακειό-

ηεξνο ζπληειεζηήο Gini ηείλεη λα δείρλεη έλα πςειόηεξν επίπεδν θνηλσληθήο θαη νη-

θνλνκηθήο ηζόηεηαο. Η ζεκαληηθόηεηα ηνπ δείθηε απηνύ έγθεηηαη θαη ζην όηη απνηειεί 

θνκκάηη ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ ηύπνπ ηνπ Sen, ζηνλ νπνίν ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηα 

ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο θηώρεηαο, όπσο ην κέγεζνο, ε έληαζε θαη ν βαζκόο άληζεο 

δηαλνκήο. ηελ Διιάδα ν ζπληειεζηήο Gini αλεξρόηαλ ην 2001 ζην 0,33, ελώ ην 1998 

αλεξρόηαλ ζην 0,354. Αληίζεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζή ησλ δεθαπέληε ρσξώλ ην 

2001 αλεξρόηαλ ζην 0,28 ελώ ην 1998 ζην 0,31 (βι. Μέξγνο, (2007)). 

 

Αλαθέξνληαο θάπνηα γεληθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζπληειεζηή Gini θαη ην πνηεο ρώ-

ξεο έρνπλ πςειόηεξν θαη ρακειόηεξν, ιακβάλνληαη ππόςε ηα ζηνηρεία κε βάζε ηηο 

πην πξόζθαηεο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηα θξάηε. Όπσο θαίλεηαη, ρώξεο ηεο 

Αθξηθήο θαη ηεο Νόηηαο Ακεξηθήο κνηάδνπλ λα έρνπλ πςειόηεξν δείθηε Gini (Να-

κίκπηα = 74.33, Λεζόζν = 63.20, ηέξα Λεόλε = 62.9, Νόηηα Αθξηθή = 57.78, Βξαδη-

ιία = 56.99, Κνινκβία = 58.62, Παξαγνπάε = 58.36, Υηιή = 54.92, Αξγεληηλή = 

50.9). Αληίζεηα, από ηνπο πην κηθξνύο δείθηεο παξνπζηάδεη ν δείθηεο Gini γηα ρώξεο 

ηεο Δπξώπεο. (Διιάδα = 34.27, Γαιιία = 32.74, Γεξκαλία = 28.31, Φηλιαλδία = 

26.88, Ννξβεγία = 25.79, νπεδία = 25, Γαλία = 24.7). Από ηνπο κηθξόηεξνπο δείθηεο 

θαηέρεη θαη ε Ιαπσλία, κε βάζε ηε κέηξεζε γηα ην έηνο 1993, κε δείθηε 24.7. 

(http://www.nationmaster.com/graph/eco_gin_ind-economy-gini-index).  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο Gini ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαζώο θαη νη κέζνη όξνη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ δεθαπέληε θαη είθνζη 

επηά ρσξώλ από ην έηνο 1995-2005. Έηζη, όπσο θαίλεηαη κε βάζε ηα πην πξόζθαηα 

ζηνηρεία γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη γηα ηηο δεθαπέληε ρώξεο θνληά ζην 30 θαη 

γηα ηηο είθνζη επηά ρώξεο θνληά ζην 31. Γεληθά, γηα ην έηνο 2005 ν δείθηεο Gini είλαη 

πςειόηεξνο γηα ηελ Πνξηνγαιία, κε δείθηε 41 θαη ρακειόηεξνο γηα ηε νπεδία, πνπ 

είλαη ζην 23. Η ινβελία, κε πην πξόζθαηε κέηξεζε γηα ην έηνο 2003, είλαη εθείλε 

πνπ παξνπζηάδεη από ηνπο ρακειόηεξνπο δείθηεο, πνπ αλέξρεηαη ζην 22. Από ηνπο 

ρακειόηεξνπο δείθηεο ζηελ ηειεπηαία απηή δεθαεηία παξνπζίαδε θαη ε Γαλία, κε δε-

ίθηεο 22, 20 θαη 21, νη νπνίνη εληνύηνηο αλήιζαλ ην 2003 ζην 25 θαη ην 2004 & 2005 

ζην 24. Από ηνπο κεγαιύηεξνπο δείθηεο όπσο θαίλεηαη εκθαλίδνπλ ηόζν ε Διιάδα, 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_gin_ind-economy-gini-index
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όζν θαη ε Πνξηνγαιία θη ε Ιζπαλία. ηελ Διιάδα θαη ηελ Ιζπαλία ν ζπληειεζηήο α-

θνινπζεί όκσο πησηηθή πνξεία, ελώ ζηελ Πνξηνγαιία αλνδηθή, γεγνλόο πνπ αληα-

λαθιά αύμεζε ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα ηεο ρώξαο.  

 

Υώξεο/Έηε 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Aπζηξία 27 26 25 24 26 24 24   27 26 26 

Βέιγην 29 28 27 27 29 30 28   28 26 28 

Βνπιγαξία       26 26 25 26 26 24 26   

Κξναηία                 29     

Κύπξνο     29           27   29 

Σζερία   24       25         26 

Γαλία 22 22 20 21 22 21 22   25 24 24 

Δζζνλία   37 38 37 37 36 35 35 34 37 34 

Φηλιαλδία   22 22 22 24 24 24 26 26 25 26 

Γαιιία 29 29 29 28 29 28 27 27 27 28 28 

Γεξκαλία 29 27 25 25 25 25 25       28 

Διιάδα 35 34 35 35 34 33 33   35 33 33 

Οπγγαξία           23 23 24 27   28 

Ιξιαλδία 33 33 33 34 32 30 29   31 32 32 

Ιηαιία 33 32 31 31 30 29 29     33 33 

Λεηνλία   31 30 30 31   32       36 

Ληζνπαλία         31           36 

Λνπμεκβνύξγν 29 28 25 26 27 26 27   28 26 26 

Μάιηα           30         28 

Οιιαλδία 29 29 26 25 26 25 26 27 27   27 

Πνισλία         28 30 30       36 

Πνξηνγαιία 37 36 36 37 36 36 37     38 41 

Ρνπκαλία       28 29   30 30 30 31 31 

ιαβαθία                     26 

ινβελία         22 22   22 22     

Ιζπαλία 34 34 35 34 33 32 33 31 31 31 32 

νπεδία     22 24 23 24 24 23   23 23 

Σνπξθία               46 45     

Ηλσκέλν Βαζίιεην 32 32 30 32 32 32 31 35 34     

EU-15                 30 30 30 

EU-25                 29 30 31 

      Πεγή: Eurostat 

      Πίλαθαο : Γείθηεο Gini γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=6&radioindic=158&idDomain=3
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Γιάγπαμμα : Ανιζόηηηα με βάζη ηο ειζόδημα, με βάζη ζςνηελεζηή Gini για ηιρ σώπερ 

ηηρ Δ.Δ, έηορ 2010. Πηγή: Eurostat 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα γηα ην ζπληειεζηή Gini πνπ 

πξνήιζαλ ηνλ πίλαθα 1, αλαλεσκέλα κε βάζε θαη κε λέα ζηνηρεία, ηόζν ζπγθξηηηθά ν 

θάζε ζπληειεζηήο γηα θάζε επξσπατθή ρώξα, όζν θαη ν ζπληειεζηήο γηα ηελ Δπξσπα-

τθή Έλσζε ησλ δεθαπέληε, όζν θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ είθνζη επηά ρσξώλ. 

Κάλνληαο θάπνηα ζύγθξηζε κε βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ε ινβελία παξνπζηάδεη έλαλ 

από ηνπο κηθξόηεξνπο δείθηεο, ελώ ε Λεηνλία έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο. Η Διιάδα 

επίζεο παξνπζηάδεη από ηνπο κεγαιύηεξνπο δείθηεο ζηελ Δπξώπε, καδί κε ηε Βνπι-

γαξία, ηε Ρνπκαλία, ηελ Πνξηνγαιία ηε Ληζνπαλία θαη ηε Λεηνλία. Οη θαλδηλαβηθέο 

ρώξεο παξνπζηάδνπλ ρακειό δείθηε Gini, κε ηε νπεδία λα έρεη θάησ ηνπ 25%, ηε 

Φηλιαλδία πεξίπνπ 26% θαη ηε Γαλία κε ειαθξώο πςειόηεξν δείθηε, 27%. Η Γεξκα-

λία θαη ε Γαιιία έρνπλ δείθηε θνληά ζην 28% θαη 30% αληίζηνηρα.  

 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηό θαη θάλνληαο θάπνηεο παξαηεξήζεηο πάλσ ζηε ρξεζη-

κόηεηα ηεο θακπύιεο Lorenz θαη ηνπ ζπληειεζηή Gini σο κέηξα νηθνλνκηθήο αληζό-

ηεηαο θαη κέηξεζεο ηεο θηώρηαο, ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο πσο παξά ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ ππάξρνπλ σο πξνο ηνλ ππνινγηζκό ηνπο όπσο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, ελην-

ύηνηο εκθαλίδνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο. Γεληθά, θάζε κέηξν ην 

νπνίν εκπεξηθιείεη ηελ θακπύιε Lorenz νιόθιεξε είλαη ζπλήζσο απζαίξεην σο πξνο 

ηε ρξήζε ηνπ. Γηα λα μεπεξαζηνύλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα είλαη απαξαίηεην λα 

ζπγθεληξσζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαιπηή ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο θακπύιεο, 

ώζηε λα θαλεί ην πςειόηεξν 5,10 ή 20 ηνηο εθαηό. Βέβαηα, αλ θαη ε αλάιπζε απηή 

πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή ηελ πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί, παξαβηάδεηαη ε θαζνιηθόηε-

ηα κόλν κε ηελ εζηίαζε ζε έλα κέξνο ηνπ όινπ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

 

ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ, ΣΗ ΓΗΡΑΝΗ ΚΑΙ ΣΗ 
ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ (SHARE PROJECT) 
 

 

4.1 SHARE PROJECT  

4.1.1 Γεληθά 

H επξσπατθή ήπεηξνο ζεσξείηαη ζήκεξα σο ε πην πιεγείζα από ηε δηαδηθαζία ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ. ύκθσλα κε ηε Eurostat, ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ ειηθίαο 

άλσ ησλ 65 εηώλ αλακέλεηαη λα απμεζεί από 16% ην 2010 ζε 29% ην 2060. Απηό ην 

θαηλόκελν απνηειεί κηα κεγάιε πξόθιεζε γηα όιεο ηηο Δπξσπατθέο ρώξεο, ηδίσο όζνλ 

αθνξά ζην ζύλνιν ησλ επηπηώζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξόλνηαο (ζπληά-

μεηο, πγεία ...). 

 

Ξεθηλώληαο από ην 2000, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έρνληαο επίγλσζε ηεο έιιεηςεο 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα, ρξεκαηνδόηεζε ηε δηεμαγσγή κίαο παλεπξσπατθήο 

έξεπλαο γηα ηε γήξαλζε κε ζηόρν ηελ ζπιινγή γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ. Η απαίηεζε γηα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ζρεδίνπ έξεπλαο SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) - Έ-

ξεπλα γηα ηελ Τγεία, ηε Γήξαλζε θαη ηε πληαμηνδόηεζε ζηελ Δπξώπε. 

 

Σν SHARE δηελεξγήζεθε κεηαμύ αηόκσλ ειηθίαο 50 εηώλ θαη άλσ, θαη  ε έξεπλα 

θαιύπηεη ηξεηο από ηηο πην ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο γήξαλζεο: ηελ πγεία, ηελ νηθν-

λνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. Οη ζπλεληεύμεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ εί-

λαη δηαρξνληθέο (δειαδή νη ίδηνη εξσηεζέληεο απαληνύλ θάζε δύν ρξόληα), έρεη ην 

πιενλέθηεκα λα επηηξέπεη ηε γήξαλζε λα αληηκεησπηζηεί σο κία ζπλερήο δηαδηθαζία 

θαη όρη ζαλ κία ζηαηηθή θαηάζηαζε πνπ θαζηζηά επθνιόηεξν λα εληνπηζηνύλ πηζαλέο 

κεζνπξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο πνιηηηθέο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ.  
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Υξεζηκνπνηώληαο κία ηππνπνηεκέλε, παλεπξσπατθή πξνζέγγηζε, ην SHARE δηεμάγε-

ηαη ζπγρξόλσο ζε δεθαπέληε επξσπατθέο ρώξεο, θάηη πνπ επηηξέπεη ζπγθξηηηθέο αλα-

ιύζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ δηαθνξεηηθέο θξαηηθέο πνιηηηθέο έρνπλ δηαθνξεηηθό 

αληίθηππν ζηελ επεκεξία ησλ κεγαιύηεξσλ ζε ειηθία πνιηηώλ πξηλ θαη κεηά ηε ζπλ-

ηαμηνδόηεζε. 

 

Δηθόλα 1: ύλνιν δεδνκέλσλ ηνπ SHARE αλά θαηεγνξία 

 

 

Σν SHARE, πνπ μεθίλεζε ην 2004, έρεη ήδε νδεγήζεη ζε ηξία ζύλνια δεδνκέλσλ. Σα 

ζηνηρεία ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά ρώξα θαη αλά θύκα θαίλεηαη ζηνλ πα-

ξαπάλσ πίλαθα. Από ην 2004 θαη πέξα, άηνκα 50 εηώλ θαη άλσ απάληεζαλ ζε εξσηή-

ζεηο γηα ηε ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή  θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, ηηο ζπλζήθεο δηα-
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βίσζεο ζηνλ πιηθό, θνηλσληθό θαη νηθνγελεηαθό πεξίγπξό ηνπο, ηε ζπληαμηνδόηεζε, 

θιπ. Μεηά από ηα δύν πξώηα θύκαηα ηνπ SHARE, ην ηξίην θύκα, νλνκαδόκελν 

SHARE LIFE, επαλεμέηαζε ηα ίδηα ηα άηνκα, θάλνληάο ηνπο εξσηήζεηο κε ζηόρν ηελ 

δεκηνπξγία ελόο πιήξνπο ηζηνξηθνύ γηα ηε δσή ηνπο από ηελ παηδηθή ειηθία κέρξη ηελ 

παξνύζα εκέξα. Σα εηζαγσγηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ θεθάιαην πξν-

έξρνληαη θπξίσο από ηελ ηζηνζειίδα www.share-project.org. 

 

4.1.2 Γεδνκέλα ηνπ SHARE 

Οη ζπλεληεύμεηο ηνπ SHARE θαιύπηνπλ έλα δείγκα αηόκσλ ειηθίαο 50 εηώλ θαη άλσ, 

καδί κε ηνλ/ηελ ελδερόκελν ζύληξνθν ηνπ εξσηώκελνπ (αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία). 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη εξσηήζεηο απνζθνπεί ζην λα δηεπθνιύλεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα ζπκεζνύλ ηα γεγνλόηα από δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο: θαηά θζίλνπ-

ζα ζεηξά (από ην πην ζεκαληηθό πξνο ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό), ρξνλνινγηθά εληόο ε-

λόο δεδνκέλνπ ζέκαηνο (θαηνηθίεο ηηο νπνίεο άιιαμε ν ζπκκεηέρσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ) ή αλά ζεκαηηθνύο ηνκείο (γηα παξάδεηγκα, κηα αζζέλεηα θαηά ηελ  γέλ-

λεζε ελόο παηδηνύ).  

 

Καζώο πξνρσξά ην εξσηεκαηνιόγην, απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε επηηξέπεη λα απεηθν-

ληζηνύλ ηαπηόρξνλα γεγνλόηα ή ρξνληθέο πεξίνδνη πνπ θαιύπηνληαη από δηάθνξα ζέ-

καηα θαη λα αλαιπζνύλ ζε ζρέζε κε δεκόζηα ζεκαληηθά γεγνλόηα (εθινγέο, αζιεηηθά 

γεγνλόηα θιπ.). Απηό ην εμαηξεηηθά επέιηθην εξγαιείν κπνξεί λα κεηαθηλεζεί από ην 

έλα ζέκα ζην άιιν ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη βνεζά ηνπο εξεπλεηέο λα πηζ-

ηνπνηήζνπλ κε πεξηζζόηεξε επθνιία ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

Σα εξσηεκαηνιόγηα, ηα εξγαιεία πιεξνθνξηθήο θαη νη κεζνδνινγίεο ήηαλ παλνκνηό-

ηππα γηα θάζε ρώξα, κε ζθνπό ηελ πιήξε ελαξκόληζε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη 

ηελ επθνιόηεξε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ θύκαηνο ηεο έξεπλαο, ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πάλσ 

από 31.000 άηνκα ζε ζπλνιηθά 12 ρώξεο. ην δεύηεξν θύκα έγηλαλ ζπλεληεύμεηο ζην 

ίδην δείγκα θαη πάιη, ελώ παξάιιεια ζπλνδεύηεθαλ θαη από έλαλ ελεκεξσκέλν δείγ-

κα κε ζθνπό λα δηαηεξεζεί ε αληηπξνζσπεπηηθόηεηά ηνπ δείγκαηνο. Σξεηο λέεο ρώξεο 

πξνζηέζεθαλ ζηελ δεύηεξε έξεπλα. Η Σζερηθή Γεκνθξαηία, ε Πνισλία θαη ε Ιξιαλ-

δία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ θύκαηνο, όινη νη εξσηεζέληεο ζηηο 13 ρώξεο πνπ 

εξσηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν πξώησλ θπκάησλ, έδσζαλ εθ λένπ ζπλέληεπ-

με.  

 

http://www.share-project.org/
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ηα θύκαηα 2 θαη 3, γηα όζνπο εξσηεζέληεο απεβίσζαλ δηεμήρζε κεηαμύ ησλ 

πιεζηέζηεξσλ ζπγγελώλ ησλ αηόκσλ απηώλ, κία ζπλέληεπμε ηέινπο ηεο δσήο- end of 

life interview, έηζη ώζηε λα ιεθζνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηειεπ-

ηαίνπ έηνπο δσήο. Σα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη ζηελ εηθόλα 1. 

 

4.1.3 Έξεπλεο βαζηζκέλεο ζην  SHARE 

Τπάξρεη εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία ε νπνία αθνξά ζε έξεπλεο νη νπνίεο βαζίζηεθαλ 

ζε δεδνκέλα από ην SHARE. ην ζεκείν απηό ζα γίλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλεο έξεπ-

λεο από δηάθνξνπο ηνκείο, κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπ SHARE από εξεπλε-

ηηθή ζθνπηά θαη ηελ επθνιία κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα ηνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηε-

ζνύλ από επηζηήκνλεο πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ πεδίσλ. 

 

Οη Christelis et al. (2009), εμεηάδνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινύηνπ 

κεηαμύ ησλ Δπξσπαίσλ ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ, κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ην πξώην θύκα ηεο Έξεπλαο γηα ηελ Τγεία, ηε Γήξαλζε θαη ηε πλ-

ηαμηνδόηεζε ζηελ Δπξώπε (SHARE). Μεηαμύ άιισλ γίλνληαη ζπγθξίζεηο εηζνδήκα-

ηνο, πινύηνπ θαη ηνπ ρξένπο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ θαη πσο απηά επεξεάδνπλ 

ζηελ αγνξαζηηθή δύλακε, ην κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ηε θνξνινγία, θαη δείρλεη 

όηη νξηζκέλεο θαηλνκεληθά επξείεο δηαθνξέο εκθαλίδνληαη ζε κηθξόηεξν βαζκό, όηαλ 

γίλνληαη νη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο. Η έξεπλά ηνπο απνθαιύπηεη κεγάιεο δηαθνξέο 

ζην εηζόδεκα, ηνλ πινύην θαη ηελ ππεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηώλ ησλ ειηθησκέλσλ 

ζηελ Δπξώπε, θαη παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θνηλσληθά δεηήκαηα, ό-

πσο ε επάξθεηα ησλ απνηακηεύζεσλ θαηά ηε ζπληαμηνδόηεζε, θαη ε νηθνλνκηθή αζ-

ηάζεηα ησλ ειηθησκέλσλ. 

 

Οη Alavinia
 
and Burdorf (2008), ζηελ εξγαζία ηνπο πξνζπαζνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ πνηνηήησλ πγείαο θαη εξγαζίαο ζε δέθα επξσπατ-

θέο ρώξεο. Υξεζηκνπνηώληαο έλα δείγκα από ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο γηα ηελ πγε-

ία θαη ηε γήξαλζε ζηελ Δπξώπε (SHARE) 50-64 εηώλ, πξνρώξεζαλ ζε ππνινγηζκό 

ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ πγείαο θαη άιισλ θαζνξηζηηθώλ παξαγόλησλ θαζώο θαη ζε 

ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ (ζπληαμηνύρνο, άλεξγνο, αζρνινύκε-

λνο κε νηθνθπξηθά). Καηέιεμαλ πσο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο, ε θαθή θαηάζηαζε 

πγείαο, νη ρξόληεο παζήζεηο θαη παξάγνληεο ηνπ ηξόπνπ δσήο ζπλδένληαη κε ηελ απν-

ρή γηα νπνηνδήπνηε ιόγν από ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέ-

ηεο δείρλνπλ όηη πξέπεη λα ελζσκαησζεί ν παξάγνληαο θαθήο πγείαο ζε θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ απαζρόιεζε ησλ αηόκσλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο. 
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Η Hank (2010), ζηελ εξγαζία ηεο έθαλε κία ζύγθξηζε από εθηηκήζεηο γηα ηελ επηθξά-

ηεζε ηεο "επηηπρνύο γήξαλζεο", έλα πνιππαξαγνληηθό κνληέιν πνπ δίλεη έλα κέηξν 

γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ, γηα 14 επξσπατθέο ρώξεο θαη ην Ιζξαήι. Η 

αλάιπζή ηεο έδεημε κηα ζεκαληηθή δηαθύκαλζε ηεο παξακέηξνπ απηήο κεηαμύ ησλ 

ρσξώλ. Η ειηθία, ην θύιν, θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαίλνληαη λα θέ-

ξνπλ πνιύ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο απνδόζεηο ησλ αηόκσλ ηεο επηηπρνύο γή-

ξαλζεο. πκπεξαζκαηηθά πξνηείλεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα γηα πνιηηηθέο παξεκβάζεηο 

κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηόκσλ γηα επηηπρή γήξαλζε. 

 

Οη Börsch and Supan (2005),  ζηελ εξγαζία ηνπο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Έξεπλαο γηα ηελ Τγεία, ηε Γήξαλζε θαη ηε πληαμηνδόηεζε ζηελ Δπξώπε (SHARE) 

ζε εξεπλεηέο γηα ηε γήξαλζε. Γηεπθξηλίδνπλ πσο ην SHARE παξέρεη κηα ζεκαληηθή 

ππνδνκή πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εξεπλεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ην άην-

κν αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη πώο κπνξεί λα επεξεά-

ζεη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο καο θαζώο γεξλάκε, ηόζν σο άηνκα αιιά θαη σο θνηλσλίεο. 

Αλαθέξεηαη πσο ην SHARE έρεη θαηαβάιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα πεξηιάβεη 

πξαγκαηηθά ζπγθξίζηκα δεδνκέλα, ώζηε λα κπνξνύλ λα κειεηεζνύλ πην αμηόπηζηα νη 

ηπρόλ δηαθνξέο ζηνπο πνιηηηζκνύο, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηηο πνιηηηθέο πξνζέγ-

γηζεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηε δσή ησλ Δπξσπαίσλ ιίγν πξηλ θαη κεηά ηε ζπληαμηνδό-

ηεζε.  

 

ηελ εξγαζία ηνπο νη Attias-Donfut 2005, αλαθέξνπλ πσο ε  γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνύ 

ηεο Δπξώπεο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηόζν ηε δνκή ησλ νηθνγελεηαθώλ 

ζρέζεσλ όζν θαη ην πξόηππν ησλ κεηαβηβάζεσλ κεηαμύ ησλ γελεώλ. Υξεζηκνπνηώ-

ληαο ζηνηρεία από ηελ Έξεπλα γηα ηελ Τγεία, ηε Γήξαλζε θαη ηε πληαμηνδόηεζε 

ζηελ Δπξώπε παξέρνπλ κηα αλάιπζε ηεο επέλδπζεο νηθνλνκηθώλ πόξσλ θαη ρξόλνπ. 

Σα απνηειέζκαηά δείρλνπλ όηη ηα δνζέληα κεηξεηά ξένπλ θπξίσο πξνο ηηο λεόηεξεο 

γεληέο, ελώ νη επελδύζεηο ρξόλνπ (θξνληίδα ειηθησκέλνπ ή βξέθνπο, θξνληίδα άξ-

ξσζηνπ ή θαηάθνηηνπ ζπγγελή θ.α. ) θαηεπζύλνληαη ηόζν πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα 

θάησ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη θνηλσληθέο θαη δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα ζήκεξα ζηελ Δπξώπε έρνπλ ζπρλά αληηθαηηθέο θαη παξάδνμεο ζπ-

λέπεηεο ζηε θύζε ησλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ησλ γελεώλ. 

 

4.2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Σν δείγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε (πξώην θύκα) απνηειείηαη από 30980 άηνκα, 

ειηθίαο από 50 έσο θαη 104 εηώλ κε θαηά κέζν όξν ειηθίαο 64,69 έηε. Η θαηαλνκή 

ησλ ειηθηώλ θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Από ην δηάγξακκα πξνθύπηεη όηη 
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ζρεδόλ ηα δύν ηξίηα ησλ αηόκσλ βξίζθνληαη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία κεηαμύ 50-65 

εηώλ. 

 

Από ηα άηνκα απηά ην 46,55% ήηαλ άληξεο ελώ ην 53,45% γπλαίθεο, όπσο θαίλεηαη 

θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα πίηαο.  

 

 

Έλαο ζπλδπαζηηθόο ηξόπνο απεηθόληζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ειηθία θαη 

ην θύιν ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ην παξαθάησ δηάγξακκα ππξακίδαο. 
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Δδώ έρνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηώλ ζηνλ θάζεην άμνλα αιιά δηαρσξηζκέλα κε 

βάζε ην θύιν.  

Σα άηνκα απηά δνπλ ζε ζπίηηα κε θαη’ ειάρηζην έλα δσκάηην θαη θηάλνπλ κέρξη θαη 

ζε ζπίηηα 25 δσκαηίσλ. Ο κέζνο όξνο θπζηθά είλαη πην ρακειόο θαη αλέξρεηαη ζε 

ζπίηηα 4±1,607 δσκαηίσλ. Αληίζηνηρα ν αξηζκόο παηδηώλ θπκαίλεηαη από 0 έσο θαη 17 

κε κέζν όξν 2,18±1,445, ελώ ν αξηζκόο εγγνληώλ θπκαίλεηαη από 0 έσο θαη 23 κε κέ-

ζν όξν 2,57±3,164. Καηά πιεηνςεθία ηα άηνκα απηά δνπλ κε ην/ηε ζύδπγν ή κε έλα 

ζύληξνθν ζην 76,3% ησλ πεξηπηώζεσλ, ελώ ην ππόινηπν 23,7% δεη κόλν. Η θαηαλν-

κή ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

area of building 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid a big city 3820 12,3 14,1 14,1 

the suburbs or outskirts of a big city 4958 16,0 18,3 32,3 

a large town 5087 16,4 18,7 51,1 

a small town 6924 22,3 25,5 76,6 

a rural area or village 6361 20,5 23,4 100,0 

Total 27150 87,6 100,0  

Missing System 3830 12,4   

Total 30980 100,0   
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Από όηη θαίλεηαη ηα άηνκα αλήθνπλ πεξίπνπ ηζνκεξώο ζε θαηνίθνπο κεγάισλ πόιεσλ 

(51,1%) θαη ζε θαηνίθνπο ππαίζξνπ θαη κηθξώλ πόιεσλ (48,9%). ηνλ παξαθάησ πί-

λαθα πεξηέρεηαη ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ αηόκσλ: 

current job situation 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Retired 13551 43,7 49,6 49,6 

Employed or self-employed (including 
working for family business) 

7606 24,6 27,8 77,4 

Unemployed 860 2,8 3,1 80,5 

Permanently sick or disabled 899 2,9 3,3 83,8 

Homemaker 4321 13,9 15,8 99,6 

Other (specify) 86 ,3 ,3 99,9 

Refusal 10 ,0 ,0 100,0 

Don't know 5 ,0 ,0 100,0 

Total 27338 88,2 100,0  

Missing System 3642 11,8   

Total 30980 100,0   

 

Όπσο είλαη αλακελόκελν ζρεδόλ νη κηζνί (49,6%) είλαη πιένλ ζπληαμηνύρνη ελώ θαη 

έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό (27,8%) είλαη αθόκα εξγαδόκελνη ή αζρνινύληαη κε ηηο 

δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ (15,8%). Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε ηελ ειηθηαθή θα-

ηαλνκή ε νπνία πεξηέρεη ην κεγαιύηεξν αξηζκό αηόκσλ ζην ειηθηαθό εύξνο 50 έσο 

65, ειηθίεο κε ζπληάμηκεο γηα πνιιέο από ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο. 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε νηθνλνκηθή άλεζε ησλ εξσηεζέλησλ. Έλα 

πνζνζηό 64,05% ηα θαηαθέξλεη εύθνια ή ζρεηηθά εύθνια ελώ κόλν έλα 10,14% έρεη 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ηηο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο, ηνλ κέζν όξν θαη ηελ 

ηππηθή απόθιηζε από κία ζεηξά ηύπσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Annual gross income from em-

ployment previous year 

30980 ,00 1080000,00 7270,7049 22954,36681 

Out-of-pocket inpatient care ex-

penditure 

30980 ,00 25000,00 98,8584 1013,26078 

Out-of-pocket outpatient care 

expenditure 

30980 ,00 25000,00 328,5204 1104,46284 

Out-of-pocket expenditure for 

prescribed medicines 

30980 ,00 25000,00 174,2535 472,89795 

Out-of-pocket expenditure for 

nursing home care, day-care 

and home care 

30980 ,00 47584,00 71,3462 767,76308 

Annual payment for all health 

insurance contracts 

30980 ,00 30000,00 529,0635 1454,36476 

Other real estate 30980 ,00 9200000,00 29082,1773 1,91010E5 

Mortgage on main residence 30980 ,00 9777082,52 7405,7617 65929,59560 

Bank accounts 30980 ,00 6518055,01 15378,6917 74094,24496 

Government and corporate 

bonds 

30980 ,00 9939325,76 6586,8602 1,33662E5 

Stocks/shares 30980 ,00 4236735,76 8046,1558 81707,13884 

Mutual funds 30980 ,00 5866249,51 6456,4152 73175,64191 

Individual retirement accounts 30980 ,00 5000000,00 5004,5459 47171,97483 

Whole life insurance 30980 ,00 2659544,89 6546,2994 57838,32099 

Income from rent 30980 ,00 600000,00 415,6579 6157,08905 

Valid N (listwise) 30980     

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ηηο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο, ηνλ κέζν όξν θαη ηελ 

ηππηθή απόθιηζε από κία ζεηξά ηύπσλ ζύληαμεο (δεκνζίνπ, ηδησηηθώλ εηαηξηώλ, αλα-

πεξίαο, αλαπήξσλ πνιέκνπ θηι) ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Annual public old age pension 

previous year 

30980 ,00 230148,00 7056,1457 15652,10051 

Annual public early or pre-

retirement pension previous year 

30980 ,00 252000,00 1109,4189 6711,42673 

Annual public disability insur-

ance previous year 

30980 ,00 210000,00 431,4513 4126,02005 

Annual public unemployment 

benefit or insurance previous 

year 

30980 ,00 86400,00 317,9175 2676,81483 

Annual public survivor pension 

from partner previous year 

30980 ,00 218400,00 778,7581 5706,27180 

Annual public invalidity or inca-

pacity pension previous year 

30980 ,00 149184,00 372,7359 3523,76657 

Annual war pension previous 

year 

30980 ,00 26901,12 127,7008 1526,84505 

Annual private (occupational) old 

age pension previous year 

30980 ,00 290489,64 1264,4093 6908,70697 

Annual private (occupational) 

early retirement pension previ-

ous year 

30980 ,00 172800,00 293,8553 3240,28472 

Annual private (occupational) 

disability insurance previous 

year 

30980 ,00 216000,00 143,2981 2307,71720 

Annual private (occupational) 

survivor pension from partner's 

job previous year 

30980 ,00 126000,00 106,4611 1948,51581 

Annual life insurance payment 

received previous year 

30980 ,00 157472,48 60,2131 1654,69392 

Annual private annuity or private 

personal pension previous year 

30980 ,00 292560,00 392,6391 6248,49978 

Annual private health insurance 

payment received previous year 

30980 ,00 52144,44 16,2503 533,22063 

Annual alimony received previ-

ous year 

30980 ,00 201600,00 47,7272 1839,03502 

Annual regular payments from 

charities received previous year 

30980 ,00 26621,76 7,1205 370,41646 

Valid N (listwise) 30980     
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπκε ηηο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο, ηνλ κέζν όξν θαη ηελ 

ηππηθή απόθιηζε από κία ζεηξά ηύπσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ησλ νηθνγελεηώλ  (house-

hold) πνπ αλήθνπλ νη εξσηεζέληεο. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Hhd annual rent paid 30980 ,00 1055808,00 1412,8337 10035,15703 

HHd annual other rent-

related expenditures 

30980 ,00 168000,00 222,0102 1862,71469 

Hhd gross financial assets 30980 ,00 13404392,85 88943,1090 3,04186E5 

Hhd total gross income 30980 ,00 1171350,00 46481,8042 55510,76680 

Hhd bank accounts 30980 ,00 6518055,01 26611,1103 89230,57874 

Hhd government and corpo-

rate bonds 

30980 ,00 9939325,76 12210,1719 1,84379E5 

Hhd stocks/shares 30980 ,00 4236735,76 14983,5138 1,10530E5 

Hhd mutual funds 30980 ,00 5866249,51 11922,6258 1,00682E5 

Hhd individual retirement 

accounts 

30980 ,00 5000941,15 9270,1621 62508,13095 

Hhd contractual savings for 

housing 

30980 ,00 800000,00 2051,2509 17029,08069 

Hhd whole life insurance 30980 ,00 3000000,00 11894,2741 82676,07063 

Hhd Value of own share of 

businesses 

30980 ,00 33551469,69 87166,3343 9,27982E5 

Hhd cars 30980 ,00 2000000,00 7837,9007 31261,83643 

Hhd debts (non-mortgage) 30980 ,00 4000000,00 8170,6259 76526,08587 

Hhd other real estate 30980 ,00 9200000,00 53137,8397 2,61819E5 

Valid N (listwise) 30980     

 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θείκελν1, νη εξεπλεηέο ηνπ share project, αληηκεησπίδνπλ 

ηηο αξλεηηθέο ηηκέο σο αβάζηκεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ θαη 

ηελ αμία ησλ ηδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ην ηξαπεδηθό ππόινηπν 

κπνξεί λα είλαη αξλεηηθό, ιόγσ ππεξαλάιεςεο γηα παξάδεηγκα, θαη ε αμία ησλ ηδίσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα είλαη αξλεηηθή, όηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο 

είλαη ιηγόηεξα από ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. Πνιινί από ηνπο εξσηώκελνπο είλαη άηνκα 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο νπόηε είλαη ινγηθό λα ππάξρνπλ θάπνηεο απαληήζεηο πνπ πα-

ξνπζηάδνπλ θάπνηεο αζάθεηεο. 

                                                 
1
 The Survey of Health, Aging, and Retirement in Europe – Methodology, September 2005, ζει. 116 
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Τπό απηό ην πξίζκα ζα παξαζέζνπκε εδώ ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία από 

ηηο κεηαβιεηέο πνπ πεξηείραλ αξλεηηθέο ηηκέο μερσξηζηά, αθνύ πξώηα ηηο αθαηξέζνπ-

κε 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Hhd real assets net of any 

debts on them 

30846 ,00 33552897,25 347542,4258 1,16682E6 

Hhd net financial assets 28322 ,00 13404392,85 93566,9926 3,14316E5 

Hhd imputed rent from 

owner-occupied housing 

30803 ,00 600000,00 7967,0658 23400,50165 

Hhd net worth 30208 ,00 33552897,25 439345,8430 1,23410E6 

 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κία παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα δηαθόξσλ ηύπσλ 

δηαγξακκάησλ, κε ζθνπό ηελ νπηηθή παξνπζίαζε ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθώλ ραξαθ-

ηεξηζηηθώλ. Η παξνπζίαζε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη γηα όια ηηο κεηαβιεηέο θαζώο ν 

όγθνο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη πνιύ κεγάινο. Αθνινπζεί έλα ηζηόγξακκα κε ην πιήζνο 

ησλ εξσηεζέλησλ αλά ρώξα 
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Γηαγξάκκαηα πίηαο 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα πίηαο έρνπκε ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή αλά ρώξα ησλ 

αηόκσλ κε βάζε ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Δίλαη εύθνιν λα παξαηεξήζεη θαλε-

ίο όηη νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληαμηνύρσλ (κπιε 

ρξώκα) θαη ησλ απηναπαζρνινύκελσλ/απαζρνινύκελσλ ζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

(πξάζηλν ρξώκα) 

  

Απζηξία Γεξκαλία 

  

  

νπεδία Οιιαλδία 
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                         Ιζπαλία Ιηαιία 

 

 
 

Γαιιία Γαλία 

  

 
 

Διιάδα Διβεηία 

  

 

 

                          Βέιγην  
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Γξαθήκαηα ππξακίδαο 

Αθνινπζνύλ ηώξα ηα γξαθήκαηα ππξακίδαο ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή 

ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ αηνκηθνύ εηζνδήκαηνο αλά ρώξα θαη αλά θύιν. Γηα λα είλαη 

όζν ην δπλαηόλ πην επαλάγλσζηα αιιά θαη ζπγθξίζηκα ηα γξαθήκαηα ρξεζηκνπνηή-

ζεθαλ νη ίδηεο κέγηζηεο ηηκέο ζηνπο άμνλεο. 

Η θαηαλνκή ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ αηνκηθνύ εηζνδήκαηνο αλά ρώξα θαη αλά θύιν 

  

Απζηξία Γεξκαλία 

  

νπεδία Οιιαλδία 

 
 

Ιζπαλία Ιηαιία 
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Γαιιία Γαλία 

  

  

Διιάδα Διβεηία 

  

 

 

Βέιγην  
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Η θαηαλνκή ησλ εμόδσλ αλά ρώξα θαη αλά θύιν. 

 

  

Απζηξία Γεξκαλία 

  

 
 

νπεδία Οιιαλδία 

  

  

Ιζπαλία Ιηαιία 
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Γαιιία Γαλία 

  

  

Διιάδα Διβεηία 

  

 

 

Βέιγην  
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Η θαηαλνκή ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο αλά ρώξα θαη αλά θύιν. 

 

  

Απζηξία Γεξκαλία 

  

  

νπεδία Οιιαλδία 

  

  

Ιζπαλία Ιηαιία 
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Γαιιία Γαλία 

  

  

Διιάδα Διβεηία 

  

 

 

Βέιγην  
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Η θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ αηνκηθνύ εηζνδήκαηνο αλά ρώξα θαη αλά θύιν. 

 

  

Απζηξία Γεξκαλία 

  

  

νπεδία Οιιαλδία 

  

  

Ιζπαλία Ιηαιία 

 



 52 

 
 

Γαιιία Γαλία 

  

 
 

Διιάδα Διβεηία 

  

 

 

Βέιγην  
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Η θαηαλνκή ησλ ειηθηώλ αλά ρώξα θαη αλά θύιν. 

 

  

Απζηξία Γεξκαλία 

  

  

νπεδία Οιιαλδία 

  

  

Ιζπαλία Ιηαιία 
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Γαιιία Γαλία 

  

  

Διιάδα Διβεηία 

  

 

 

Βέιγην  
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Γηάγξακκα boxplot 

ην παξαθάησ δηάγξακκα boxplot έρνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηώλ αλά ρώξα  

   

ην παξαθάησ δηάγξακκα boxplot έρνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηώλ αλά ρώξα αλά 

θύιν. Με κπιε ρξώκα νη άληξεο θαη πξάζηλν νη γπλαίθεο. 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα boxplot έρνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ 

αηνκηθνύ εηζνδήκαηνο αλά ρώξα. Γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκά-

ησλ έρεη κπεη άλσ όξην ε ηηκή ησλ 200000 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα boxplot έρνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ 

αηνκηθνύ εηζνδήκαηνο αλά ρώξα θαη αλά θύιν. Με κπιε ρξώκα νη άληξεο θαη πξά-

ζηλν νη γπλαίθεο. Γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη κπεη άλσ 

όξην ε ηηκή ησλ 200000 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα boxplot έρνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδή-

καηνο αλά ρώξα. Γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη κπεη άλσ 

όξην ε ηηκή ησλ 400000 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα έρνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 

αλά ρώξα θαη αλά θύιν. Με κπιε ρξώκα νη άληξεο θαη πξάζηλν νη γπλαίθεο. Γηα ηελ 

θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη κπεη άλσ όξην ε ηηκή ησλ 400000 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα boxplot έρνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ ζπληάμεσλ θαη επηδν-

κάησλ αλά ρώξα. Γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη κπεη άλσ 

όξην ε ηηκή ησλ 300000 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα έρνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ ζπληάμεσλ θαη επηδνκάησλ 

αλά ρώξα θαη αλά θύιν. Με κπιε ρξώκα νη άληξεο θαη πξάζηλν νη γπλαίθεο. Γηα ηελ 

θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη κπεη άλσ όξην ε ηηκή ησλ 300000 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα boxplot έρνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

αλά ρώξα. Γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη κπεη άλσ όξην ε 

ηηκή ησλ 400000 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα boxplot έρνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

αλά ρώξα θαη αλά θύιν. Με κπιε ρξώκα νη άληξεο θαη πξάζηλν νη γπλαίθεο. Γηα ηελ 

θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έρεη κπεη άλσ όξην ε ηηκή ησλ 400000 
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Γεληθά παξαηεξνύκε όηη νη άλδξεο θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιύηεξα εηζνδήκαηα από ηηο 

γπλαίθεο θαη όηη ε  πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ έρεη εηζνδήκαηα (δηαθόξσλ ηύπσλ) 

κέρξη 100000. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

 

ΑΝΙΟΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ - ΤΝ-

ΣΕΛΕΣΕ GINI 

 

 

5.1 ΤΝΣΔΛΔΣΔ GINI 

ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα από ηνλ ππνινγηζκό ησλ 

ζπληειεζηώλ Gini γηα ηηο 8 επηιεγκέλεο κεηαβιεηέο (βιέπε παξάξηεκα) από ην ζύλν-

ιν ησλ δεδνκέλσλ καο. Οη ππνινγηζκνί απηνί έγηλαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

 Υσξίο θαλέλα θξηηήξην δηαρσξηζκνύ, ζπλνιηθά κε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Γηαρσξηζκόο αλά θξάηνο, 11 πεξηπηώζεηο 

 Γηαρσξηζκόο αλά ειηθηαθή νκάδα, 4 πεξηπηώζεηο 

Οη ππνινγηζκνί έγηλαλ ζε ππνινγηζηηθά θύιια MS Excel 2003. ε κεξηθέο πεξηπηώ-

ζεηο ν όγθνο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ηέηνηνο πνπ εκθαλίζηεθαλ πξνβιήκαηα ηαρύηεηαο. 

ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ ζπληειεζηή Gini, απνξξίθζεθαλ νη αξλεηηθέο ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηώλ. Αξρηθά ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα. 

5.1.1 πλνιηθά 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο, γηα 

νιόθιεξν ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζόδεκα 0.8579 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.5116 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.7068 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.5899 

wealth Πινύηνο 0.8695 

expend Έμνδα 0.9071 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.9099 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.7106 
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ε γεληθέο γξακκέο πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθαηαλνκή ζε όιεο ηηο κεηαβ-

ιεηέο εθηόο από ηε πεξίπησζε ηνπ νηθνγελεηαθό θαη ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβ-

ιεηέο hgtincv, totinc), όπνπ εθεί έρνπκε κία θάπσο κηθξόηεξε αληζνθαηαλνκή. 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ζηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα θαη όπνπ αιινύ αλαθέξεηαη δελ είλαη ζηαζκηζκέλν.  

Η κεηαβιεηή hhdexpend πνπ αληηπξνζσπεύεη ην κέγεζνο ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεη-

αο παξνπζηάδεη ηελ κεγαιύηεξε αληζνθαηαλνκή, θάηη ην νπνίν αληηπξνζσπεύεη ηελ 

δηαθνξά ζηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ δηαθνξεηηθώλ επξσπατ-

θώλ ιαώλ.  

 

5.1.2 πληειεζηέο Gini αλά ρώξα 

Αθνινπζνύλ ηώξα ηα απνηειέζκαηα αλά θάζε κία από ηηο 11 ρώξεο 

Απζηξία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.9184 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.4677 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.6262 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.5680 

wealth Πινύηνο 0.8640 

expend Έμνδα 0.9057 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.8970 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.6028 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εμόδσλ 

ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο ydipv, wealth, 

expend, hhdexpend ) ελώ ππάξρεη κηθξή αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθν-

γελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 
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ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα.  

 

Βέιγην 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζόδεκα 0.9049 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.5503 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.7405 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.6618 

wealth Πινύηνο 0.8710 

expend Έμνδα 0.9247 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.9235 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.6468 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο ζύληαμεο, ηεο πεξηνπζίαο θαη 

ησλ εμόδσλ ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο 

ydipv, penben, wealth, expend, hhdexpend) ελώ ζε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο 

ππάξρεη κία κεζαίνπ κεγέζνπο  αληζνθαηαλνκή.  

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. 

 

Γαλία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.7125 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.4408 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.6154 
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totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.4243 

wealth Πινύηνο 0.8793 

expend Έμνδα 0.9233 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.8470 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.7017 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εμόδσλ 

ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπ-

ζίαο (κεηαβιεηέο ydipv, wealth, expend, hhdexpend, hhdwealth ) ελώ ππάξρεη κηθ-

ξή αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ζπλνιη-

θνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv, totinc). Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε Γαλία εκ-

θαλίδεη ηελ κηθξόηεξε αληζνθαηαλνκή εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή ydipv) ζε ζρέζε κε 

όιεο ηηο ππόινηπεο ρώξεο. 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

αληίζεηα κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο είλαη νξηαθά ιηγόηεξν νκνηόκνξθα θαηα-

λεκεκέλν από ην ζπλνιηθό αηνκηθό. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε-

καληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλησλ εί-

λαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. Απηό πηζαλό λα νθείιεηαη ζηνλ αλνκνηόκνξθα 

κνηξαζκέλν νηθνγελεηαθό πινύην. (κεηαβιεηή hhdwealth) 

 

Γαιιία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.8364 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.5312 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.7232 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.5746 

wealth Πινύηνο 0.8744 

expend Έμνδα 0.8519 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.8925 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.6985 
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Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο ζύληαμεο, ηεο πεξηνπζίαο θαη 

ησλ εμόδσλ ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγελεη-

αθήο πεξηνπζίαο (κεηαβιεηέο ydipv, penben, wealth, expend, hhdexpend, 

hhdwealth ) ελώ ππάξρεη κεζαίνπ κεγέζνπο αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε ηνπ νη-

θνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. 

 

Γεξκαλία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.8483 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.4732 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.6568 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.5531 

wealth Πινύηνο 0.8641 

expend Έμνδα 0.8768 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.8825 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.7391 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εμόδσλ 

ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπ-

ζίαο (κεηαβιεηέο ydipv, wealth, expend, hhdexpend, hhdwealth ) ελώ ππάξρεη κηθ-

ξή αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή 

hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-
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πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. 

 

Διιάδα 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.8307 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.4573 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.6760 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.5390 

wealth Πινύηνο 0.8416 

expend Έμνδα 0.8740 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.9179 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.5884 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εμόδσλ 

ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο ydipv, wealth, 

expend, hhdexpend) ελώ ππάξρεη κηθξή αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθνγε-

λεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. Δπίζεο ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηνλ πην νκν-

ηόκνξθα θαηαλεκεκέλν νηθνγελεηαθό πινύην (κεηαβιεηή hhdwealth) ζε ζρέζε κε ηηο 

ππόινηπεο ρώξεο. 

 

Ιηαιία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.9288 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.4856 
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penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.6651 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.6092 

wealth Πινύηνο 0.9059 

expend Έμνδα 0.8634 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.9325 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.7531 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εμόδσλ 

ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπ-

ζίαο (κεηαβιεηέο ydipv, wealth, expend, hhdexpend, hhdwealth ) ελώ ππάξρεη κηθ-

ξή αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή 

hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε Ιηαιία εκθαλί-

δεη ηελ κεγαιύηεξε αληζνθαηαλνκή εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή ydipv) ζε ζρέζε κε όιεο 

ηηο ππόινηπεο ρώξεο θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ πινύηνπ (κεηαβιεηή hhdwealth) 

 

Οιιαλδία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.8240 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.4615 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.7248 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.5769 

wealth πινύηνο 0.8349 

expend Έμνδα 0.8243 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.8184 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.7719 
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Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο ζύληαμεο, ηεο πεξηνπζίαο θαη 

ησλ εμόδσλ ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγελεη-

αθήο πεξηνπζίαο (κεηαβιεηέο ydipv, penben, wealth, expend, hhdexpend, 

hhdwealth ) ελώ ππάξρεη κεζαίνπ κεγέζνπο αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε ηνπ νη-

θνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. Η Οιιαλδία εκθαλίδεη ηελ κεγαιύηεξε α-

ληζνθαηαλνκή ηνπ νηθνγελεηαθνύ πινύηνπ (κεηαβιεηή hhdwealth) 

 

Ιζπαλία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.9150 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.5679 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.7556 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.6954 

wealth πινύηνο 0.8994 

expend Έμνδα 0.9408 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.9820 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.6974 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο ζύληαμεο, ηεο πεξηνπζίαο θαη 

ησλ εμόδσλ ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο 

ydipv, penben, wealth, expend, hhdexpend,) ελώ ππάξρεη κεζαίνπ κεγέζνπο αληζν-

θαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-
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πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. 

νπεδία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.7377 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.3804 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.6417 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.4236 

wealth πινύηνο 0.7783 

expend Έμνδα 0.8435 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.8116 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.6813 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εμόδσλ 

ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο ydipv, wealth, 

expend, hhdexpend,) ελώ ππάξρεη κηθξνύ κεγέζνπο αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv, 

totinc). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. 

 

Διβεηία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.8531 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.4703 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.7149 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.5868 
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wealth πινύηνο 0.8130 

expend Έμνδα 0.8368 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.8325 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.6459 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο ζύληαμεο, ηεο πεξηνπζίαο θαη 

ησλ εμόδσλ ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο 

ydipv, penben, wealth, expend, hhdexpend,) ελώ ππάξρεη κηθξνύ κεγέζνπο αληζν-

θαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. 

 

πλνιηθά νη ζπληειεζηέο Gini γηα όιεο ηηο ρώξεο δίλνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα: 

 Σςνολικά Αςζηπία Βέλγιο Γανία Γαλλία Γεπμανία Δλλάδα Ιηαλία Ολλανδία Ιζπανία Σοςηδία Δλβεηία 

ydipv 0.8579 0.9184 0.9049 0.7125 0.8364 0.8483 0.8307 0.9288 0.8240 0.9150 0.7377 0.8531 

hgtincv 0.5116 0.4677 0.5503 0.4408 0.5312 0.4732 0.4573 0.4856 0.4615 0.5679 0.3804 0.4703 

penben 0.7068 0.6262 0.7405 0.6154 0.7232 0.6568 0.6760 0.6651 0.7248 0.7556 0.6417 0.7149 

totinc 0.5899 0.5680 0.6618 0.4243 0.5746 0.5531 0.5390 0.6092 0.5769 0.6954 0.4236 0.5868 

wealth 0.8695 0.8640 0.8710 0.8793 0.8744 0.8641 0.8416 0.9059 0.8349 0.8994 0.7783 0.8130 

expend 0.9071 0.9057 0.9247 0.9233 0.8519 0.8768 0.8740 0.8634 0.8243 0.9408 0.8435 0.8368 

hhdexpend 0.9099 0.8970 0.9235 0.8470 0.8925 0.8825 0.9179 0.9325 0.8184 0.9820 0.8116 0.8325 

hhdwealth 0.7106 0.6028 0.6468 0.7017 0.6985 0.7391 0.5884 0.7531 0.7719 0.6974 0.6813 0.6459 

 

ηνλ παξαπάλσ  πίλαθα παξαηεξνύκε όηη ζην ζύλνιν ησλ 11 ρσξώλ πνπ κειεηνύκε 

όιεο νη κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ αληζνθαηαλνκή πνπ θπκαίλεηαη από ηελ πνιύ κε-

γάιε 0,9099( ζηα νηθνγελεηαθά έμνδα) κέρξη ηελ κηθξόηεξε 0.5116 (ζην νηθνγελεηαθό 

εηζόδεκα). πγθεθξηκέλα, ε ζεηξά είλαη: νηθνγελεηαθά έμνδα, έμνδα, πινύηνο, εηήζην 

αθαζάξηζην αηνκηθό εηζόδεκα, νηθνγελεηαθόο πινύηνο, ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα, ζπ-

λνιηθό εηζόδεκα θαη ηέινο νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. 

Αλαιπηηθά 

 Σν εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζόδεκα παξνπζηάδεη κεγάιε αληζνθαηα-

λνκή κε ηελ  κεγαιύηεξε ζηελ Ιηαιία, Απζηξία, Βέιγην, Ιζπαλία (πεξίπνπ 
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0,9) θαη ηελ κηθξόηεξε ζηηο βόξεηεο ρώξεο Γαλία, νπεδία (πεξίπνπ 0,7). 

ηελ Διιάδα είλαη ν,8307. 

 Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν από ηηο άι-

ιεο κεηαβιεηέο. Παξνπζηάδεη κηθξή αληζνθαηαλνκή ζε όιεο ηηο ρώξεο, κε 

ηελ κηθξόηεξε ζηηο Βόξεηεο ρώξεο Γαλία, νπεδία (πεξίπνπ 0,4). ηελ Δι-

ιάδα είλαη πνιύ ρακειό (0,4573). 

 Οη ζπληάμεηο θαη ηα επηδόκαηα παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά κηθξή αληζνθαηαλνκή 

ζηηο 11 ρώξεο κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο από ρώξα ζε ρώξα, ζηελ Διιάδα εί-

λαη 0,6760. 

 Σν ζπλνιηθό εηζόδεκα παξνπζηάδεη κηθξή αληζνθαηαλνκή ζηηο 11 ρώξεο θη-

λείηαη πεξίπνπ όπσο ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα.. 

 Ο πινύηνο παξνπζηάδεη κεγάιε αληζνθαηαλνκή κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο από 

ρώξα ζε ρώξα, ηε κεγαιύηεξε από όιεο ηηο ρώξεο ε Ιηαιία θαη ηε κηθξόηεξε 

ζηε νπεδία(0,7783). 

 Σα έμνδα θαη ηα νηθνγελεηαθά έμνδα παξνπζηάδνπλ κεγάιε αληζνθαηαλνκή 

ζε όιεο ηηο ρώξεο θαη ηελ Διιάδα 

 Ο νηθνγελεηαθόο πινύηνο παξνπζηάδεη ζρεηηθά κηθξή αληζνθαηαλνκή κε ηε 

κεγαιύηεξε ζηελ Οιιαλδία, Ιηαιία θαη Γεξκαλία θαη ηελ κηθξόηεξε ζηελ 

Διιάδα(0,5884).  

 

5.1.3 πληειεζηέο Gini αλά ειηθηαθή νκάδα 

Αθνινπζνύλ ηώξα ηα απνηειέζκαηα ζε θάζε κία από ηηο 4 ειηθηαθέο νκάδεο. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη ζπκκεηέρνλ-

ηεο ζηηο ηέζζεξηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. 

age classification 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 50 to 64 16804 54,2 54,2 54,2 

65 to 74 8443 27,3 27,3 81,5 

75 to 84 4659 15,0 15,0 96,5 

over 85 1074 3,5 3,5 100,0 

Total 30980 100,0 100,0  

 

Βιέπνπκε πσο ηα δεδνκέλα καο παξνπζηάδνπλ κία κεγάιε αληζνθαηαλνκή, θαζώο ην 

54,2% ησλ ζπκκεηερόλησλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 50-64 εηώλ δειαδή ηελ πξνζπλ-
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ηαμηνδνηηθή.  Έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη 27,3% είλαη νη λένη ζπληαμηνύρνη, ελώ ηα 

άηνκα πνπ είλαη ειηθίαο 75 θαη πάλσ απνηεινύλ έλα 18,5%. Κάηη ηέηνην θαίλεηαη θαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

Μπνξνύκε ινηπόλ λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε πξώηε ειηθηαθή νκάδα, θαη ζε κηθξόηεξν 

βαζκό ε δεύηεξε πιεζηάδνπλ αιιά θαη θαζνξίδνπλ πεξηζζόηεξν ηηο ηηκέο ησλ ζπληε-

ιεζηώλ. 

 

Ηιηθηαθή Οκάδα 50 έσο 64 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.7574 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.5078 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.8358 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.6222 

wealth πινύηνο 0.8539 

expend έμνδα 0.8884 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.8979 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.6987 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη αληζνθαηαλνκή 

πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο ζύληαμεο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ ε-

μόδσλ ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο ydipv, 
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penben, wealth, expend, hhdexpend,) ελώ ε πην κηθξνύ κεγέζνπο αληζνθαηαλνκή 

εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή ydipv), βιέπνπκε πσο 

απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβ-

ιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) είλαη αθόκα πην νκνηό-

κνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθν-

ξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη πην νκνηό-

κνξθα θαηαλεκεκέλα. 

 

Ηιηθηαθή Οκάδα 65 έσο 74 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.9660 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.4945 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.5622 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.5512 

wealth πινύηνο 0.8811 

expend έμνδα 0.9070 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.9170 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.7067 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εμόδσλ 

ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο ydipv, wealth, 

expend, hhdexpend,) ελώ ππάξρεη κηθξνύ κεγέζνπο αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv), ε κηθξόηεξε ζε όιεο ηηο νκά-

δεο. 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. Υακειή είλαη επίζεο ε αληζνθαηαλνκή θαη 

ησλ ζπληάμεσλ (κεηαβιεηή penben) 
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Ηιηθηαθή Οκάδα 75 έσο 84 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.9819 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.5197 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.5410 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.5382 

wealth πινύηνο 0.8992 

expend έμνδα 0.8766 

hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.8958 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.7241 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εμόδσλ 

ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο ydipv, wealth, 

expend, hhdexpend,) ελώ ππάξρεη κηθξνύ κεγέζνπο αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) 

είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρν-

πλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλ-

ησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. Υακειή είλαη επίζεο ε αληζνθαηαλνκή θαη 

ησλ ζπληάμεσλ (κεηαβιεηή penben) 

 

Ηιηθηαθή Οκάδα ησλ 85 θαη άλσ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηέρνληαη νη ζπληειεζηέο Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο καο. 

Μεηαβιεηή όλνκα κεηαβιεηήο πληειεζηήο Gini 

ydipv 

εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα 0.9911 

hgtincv νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 0.5501 

penben ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα 0.5261 

totinc ζπλνιηθό εηζόδεκα 0.5307 

wealth πινύηνο 0.8781 

expend έμνδα 0.8463 
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hhdexpend νηθνγελεηαθά έμνδα  0.8193 

hhdwealth νηθνγελεηαθόο πινύηνο 0.7195 

 

Από ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ Gini, πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κεγάιε αληζνθα-

ηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ εμόδσλ 

ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο ydipv, wealth, 

expend, hhdexpend,) ελώ ππάξρεη κηθξνύ κεγέζνπο αληζνθαηαλνκή ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο (κεηαβιεηή hgtincv). 

Αλ θαη ππάξρεη εμαηξεηηθά κεγάιε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, (κεηαβιεηή 

ydipv), ε κεγαιύηεξε από όιεο ηηο νκάδεο, βιέπνπκε πσο απηό ππνρσξεί ζηελ πεξίπ-

ησζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηνπ εξσηεζέληνο (κεηαβιεηή totinc). Σν νηθνγελεη-

αθό εηζόδεκα (κεηαβιεηή hgtincv) είλαη αθόκα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν. Απηό 

καο δείρλεη πσο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα αιιά ηα 

ζπλνιηθά έζνδα ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. Υακειή 

είλαη επίζεο ε αληζνθαηαλνκή θαη ησλ ζπληάμεσλ (κεηαβιεηή penben). 

πλνπηηθόο πίλαθαο ησλ ζπληειεζηώλ Gini γηα ηηο 8 κεηαβιεηέο θαη ηηο 4 ειηθηαθέο 

νκάδεο. 

 Η.Ο. 50 έσο 64 Η.Ο. 65 έσο 74 Η.Ο. 75 έσο 84 Η.Ο. 85 θαη άλσ 

ydipv 0.7574 0.9660 0.9819 0.9911 

hgtincv 0.5078 0.4945 0.5197 0.5501 

penben 0.8358 0.5622 0.5410 0.5261 

totinc 0.6222 0.5512 0.5382 0.5307 

wealth 0.8539 0.8811 0.8992 0.8781 

expend 0.8884 0.9070 0.8766 0.8463 

hhdexpend 0.8979 0.9170 0.8958 0.8193 

hhdwealth 0.6987 0.7067 0.7241 0.7195 

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνύκε όηη νη κεηαβιεηέο νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, ζπ-

λνιηθό εηζόδεκα, πινύηνο, έμνδα, νηθνγελεηαθά έμνδα, νηθνγελεηαθόο πινύηνο  παξν-

πζηάδνπλ νκνηόκνξθε (πεξίπνπ ηελ ίδηα) αληζνθαηαλνκή ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκά-

δεο. Γηαθνξέο ζηελ αληζνθαηαλνκή παξαηεξνύκε κεηαμύ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 50 

έσο 64 θαη ησλ ππόινηπσλ ζην εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζόδεκα θαη ζηηο ζπληά-

μεηο  θαη επηδόκαηα. Η αληζνθαηαλνκή ζην εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζόδεκα εί-

λαη κηθξόηεξε ζηελ πξώηε ειηθηαθή νκάδα θαη είλαη κεγαιύηεξε  ζηηο ζπληάμεηο θαη 

επηδόκαηα ζπγθξηλόκελεο κε ηηο άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. 

ηελ ειηθηαθή νκάδα 50 έσο 64 κεγάιε αληζνθαηαλνκή παξνπζηάδνπλ ηα νηθνγελεηα-

θά έμνδα, ηα έμνδα, ν πινύηνο, νη ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα θαη κηθξή αληζνθαηαλνκή 
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ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, ην ζπλνιηθό εηζόδεκα θαη ην εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό 

εηζόδεκα. 

Η ειηθηαθή νκάδα ησλ 65 έσο 74 παξνπζηάδεη κεγάιε αληζνθαηαλνκή ζην εηήζην α-

θαζάξηζην αηνκηθό εηζόδεκα, ηα νηθνγελεηαθά έμνδα, ηα έμνδα θαη ηνλ πινύην θαη ηε 

κηθξή ζην νηθνγελεηαθό θαη ζπλνιηθό εηζόδεκα, ζηηο ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα. 

Η ειηθηαθή νκάδα ησλ 75 έσο 84 παξνπζηάδεη κεγάιε αληζνθαηαλνκή ζην εηήζην α-

θαζάξηζην αηνκηθό εηζόδεκα, ηνλ πινύην θαη ηα νηθνγελεηαθά έμνδα θαη κηθξή αλη-

ζνθαηαλνκή ζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, ην ζπλνιηθό εηζόδεκα, ζηηο ζπληάμεηο θαη 

επηδόκαηα. 

ηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 85 εκθαλίδεη κεγάιε αληζνθαηαλνκή ην εηήζην αθαζά-

ξηζην αηνκηθό εηζόδεκα, ν πινύηνο, ηα έμνδα θαη ηα νηθνγελεηαθά έμνδα, κηθξή αλη-

ζνθαηαλνκή έρνπκε ζηηο ζπληάμεηο θαη επηδόκαηα θαη ζην ζπλνιηθό θαη νηθνγελεηαθό 

εηζόδεκα.  

 

5. 2 Κακπύιεο Lorenz  

ην ζεκείν απηό ζα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο θακπύιεο Lorenz, πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζε νκαδνπνηήζεηο ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ καο. Λόγσ ηνπ όγθνπ ησλ δεδνκέλσλ 

ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθώλ θακππιώλ. Σα δηάθνξα ζεκεία 

ζηελ θακπύιε Lorenz αληηπξνζσπεύνπλ δειώζεηο ηνπ ηύπνπ «ην θαηώηαην 20% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ λνηθνθπξηώλ έρνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο." Μηα ηέιεηα 

ίζε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζα είλαη εθείλε θαηά ηελ νπνία θάζε πξόζσπν έρεη ην 

ίδην εηζόδεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θάησ κέξνο "Ν"% ηεο θνηλσλίαο ζα έρνπλ 

πάληα «Ν»% ηνπ εηζνδήκαηνο. Απηό κπνξεί λα απεηθνλίδεηαη από ηελ επζεία γξακκή 

y = x, ε νπνία νλνκάδεηαη "γξακκή ηεο ηέιεηαο ηζόηεηαο." πλεπώο όζν πην απόηνκε 

ε θιίζε ησλ θακππιώλ ηόζν κεγαιύηεξε ε αληζνθαηαλνκή ηνπ κεηξνύκελνπ κεγέζν-

πο. 

Ο δηαρσξηζκόο ησλ δεδνκέλσλ έρεη γίλεη ζε δύν επίπεδα. Αξρηθά κε γεσγξαθηθά θξη-

ηήξηα: 

 Βόξεηεο Υώξεο: Γαλία θαη νπεδία 

 Κεληξηθέο Υώξεο: Βέιγην, Γαιιία, Διβεηία, Γεξκαλία θαη Απζηξία 

 Νόηηεο Υώξεο: Διιάδα, Ιζπαλία, Ιηαιία 

θαη αθνινύζσο κε ηα πξναλαθεξζέληα ειηθηαθά θξηηήξηα. 

  

5.2.1 Βόξεηεο Υώξεο 

ηνλ πξώην πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο “εηήζιο ακαθάπιζηο αηομικό ειζό-

δημα” θαη “οικογενειακό ακαθάπιζηο ειζόδημα” αλά ειηθηαθή νκάδα. Γεληθά παξαηε-
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ξνύκε όηη ε αληζνθαηαλνκή είλαη κεγαιύηεξε ζην εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα ζε ζρέζε κε ην νηθνγελεηαθό, ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο αλ θαη από ηα ζρή-

καηα δελ ζπκπεξαίλνληαη εύθνια απηό, γηαηί ε δηαθνξά ηεο θιίζεο ησλ θακππιώλ 

κεηαμύ ησλ ζρεκάησλ είλαη πνιύ κηθξή. ε άιιεο ηηο πεξηπηώζεηο κεγαιύηεξε αληζν-

θαηαλνκή έρνπκε ζηε νπεδία θαη ζε άιιεο ζηε Γαλία. Γηα ηελ 4
ε
 ειηθηαθή νκάδα 

δελ έγηλε θακπύιε ζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζόδεκα θαζώο ππήξραλ 3 κόλν κε κε-

δεληθέο ηηκέο. 

ηνλ δεύηεξν πίλαθα παξνπζηάδνπκε ηηο θακπύιεο γηα ηηο ππόινηπεο κεηαβιεηέο 

(πληάμεηο θαη Δπηδόκαηα, πλνιηθό Δηζόδεκα, Πινύηνο, Οηθνγελεηαθά Έμνδα θαη 

Αηνκηθά Έμνδα ), εθηόο από ηνλ νηθνγελεηαθό πινύην όπνπ εθεί είρακε αξλεηηθέο ηη-

κέο, νη νπνίεο είλαη θαη κε απνδεθηέο. Δδώ νη αλαιύζεηο έγηλαλ γηα όια ηα άηνκα αλε-

μάξηεηα από ηελ ειηθία. Η κεγαιύηεξε αληζνθαηαλνκή παξαηεξείηαη ζηηο κεηαβιεηέο 

Πινύηνο, Οηθνγελεηαθά Έμνδα θαη Αηνκηθά Έμνδα θαη πεξηζζόηεξν ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Γαλίαο. 
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Πίλαθαο 1: Βόξεηεο Υώξεο 
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Πίλαθαο 2: Βόξεηεο Υώξεο 
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5.2.2 Κεληξηθέο Υώξεο 

ηνλ πξώην πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο εηήζην “ακαθάπιζηο αηομικό ειζό-

δημα” θαη “οικογενειακό ακαθάπιζηο ειζόδημα” αλά ειηθηαθή νκάδα. Γεληθά παξαηε-

ξνύκε όηη ε αληζνθαηαλνκή είλαη κεγαιύηεξε ζην εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα ζε ζρέζε κε ην νηθνγελεηαθό ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Γελ κπνξνύκε όκσο 

λα βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηαηί δελ είλαη δπλαηό λα γίλεη ζύγθξηζε ηεο α-

ληζνθαηαλνκήο ησλ κεηαβιεηώλ, επεηδή ε δηαθνξά ζηε θιίζε ησλ θακππιώλ είλαη 
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πνιύ κηθξή κεηαμύ ησλ ζρεκάησλ. Ούηε ζην ίδην ζρήκα κπνξεί λα γίλεη ζύγθξηζε 

γηαηί ππάξρεη ζύγρπζε ησλ ρξσκάησλ.  

ηνλ δεύηεξν πίλαθα παξνπζηάδνπκε ηηο θακπύιεο γηα ηηο ππόινηπεο κεηαβιεηέο 

(πληάμεηο θαη Δπηδόκαηα, πλνιηθό Δηζόδεκα, Πινύηνο, Οηθνγελεηαθά Έμνδα θαη 

Αηνκηθά Έμνδα), εθηόο από ηνλ νηθνγελεηαθό πινύην όπνπ εθεί είρακε αξλεηηθέο ηη-

κέο, νη νπνίεο είλαη θαη κε απνδεθηέο. Δδώ νη αλαιύζεηο έγηλαλ γηα όια ηα άηνκα αλε-

μάξηεηα από ηελ ειηθία. Η κεγαιύηεξε αληζνθαηαλνκή παξαηεξείηαη ζηηο κεηαβιεηέο 

πινύηνο, νηθνγελεηαθά έμνδα θαη αηνκηθά έμνδα. 

Πίλαθαο 3: Κεληξηθέο Υώξεο 
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Πίλαθαο 4: Κεληξηθέο Υώξεο 
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5.2.3 Νόηηεο Υώξεο 

ηνλ πξώην πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο εηήζην “ακαθάπιζηο αηομικό ειζό-

δημα” θαη “οικογενειακό ακαθάπιζηο ειζόδημα” αλά ειηθηαθή νκάδα. Γεληθά παξαηε-

ξνύκε όηη ε αληζνθαηαλνκή είλαη κεγαιύηεξε ζην εηήζην αθαζάξηζην αηνκηθό εηζό-

δεκα ζε ζρέζε κε ην νηθνγελεηαθό ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, αλ θαη ηα ζρήκαηα 

δελ βνεζνύλ πνιύ γηα απηό ην ζπκπέξαζκα. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαη ζηηο δύν κε-

ηαβιεηέο κεγάιε αληζνθαηαλνκή παξνπζηάδεη ε Ιζπαλία θαη αθνινπζνύλ ε Ιηαιία θαη 

ε Διιάδα. 

ηνλ δεύηεξν πίλαθα παξνπζηάδνπκε ηηο θακπύιεο γηα ηηο ππόινηπεο κεηαβιεηέο 

(πληάμεηο θαη Δπηδόκαηα, πλνιηθό Δηζόδεκα, Πινύηνο, Οηθνγελεηαθά Έμνδα θαη 

Αηνκηθά Έμνδα ), εθηόο από ηνλ νηθνγελεηαθό πινύην όπνπ εθεί είρακε αξλεηηθέο ηη-

κέο, νη νπνίεο είλαη θαη κε απνδεθηέο. Δδώ νη αλαιύζεηο έγηλαλ γηα όια ηα άηνκα αλε-

μάξηεηα από ηελ ειηθία. Η κεγαιύηεξε αληζνθαηαλνκή παξαηεξείηαη ζηηο κεηαβιεηέο 

Πινύηνο, Οηθνγελεηαθά Έμνδα θαη Αηνκηθά Έμνδα θαη πεξηζζόηεξν ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Ιζπαλίαο, κε ηελ Ιηαιία θαη ηελ Διιάδα λα αθνινπζνύλ. 

 

Πίλαθαο 5: Νόηηεο Υώξεο 
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Ηιηθηαθή νκάδα 1  
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Δηήζιο Αηομικό Ακαθάπιζηο ειζόδημα
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Ηιηθηαθή νκάδα 3  
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Πίλαθαο 6: Νόηηεο Υώξεο 
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πλνιηθό Δηζόδεκα                                         Πινύηνο  
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Οικογενειακά Έξοδα 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Ελλάδα

Ιζπανία

Ιηαλία

Αηομικά Έξοδα 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Ελλάδα

Ιζπανία

Ιηαλία

 

 

Οηθνγελεηαθά Έμνδα                                     Αηνκηθά Έμνδα  

 

5.3 πκπεξάζκαηα 

Δθηόο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ θάλακε ζηηο 5.12 θαη 5.13 ζα μερσξίζνπκε εδώ κεξηθά 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο. Οη ρώξεο ηνπ επξσπατθνύ Νόηνπ θαη 

θπξίσο ε Ιηαιία θαη ε Ιζπαλία παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιύηεξεο αληζνθαηαλνκέο, ελώ 

ρώξεο ηνπ Βνξξά θαίλνληαη λα έρνπλ πην ηζνξξνπεκέλεο αληζνθαηαλνκέο. πγθεθξη-

κέλα ε Ιηαιία εκθαλίδεη ηελ κεγαιύηεξε αληζνθαηαλνκή εηζνδήκαηνο θαη πινύηνπ 

(κεηαβιεηή ydipv θαη wealth) ζε ζρέζε κε όιεο ηηο ππόινηπεο ρώξεο, αλ θαη αληηζ-

ηαζκίδεηαη θάπσο ε θαηάζηαζε κε έλα από ηα πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα νηθνγε-

λεηαθά εηζνδήκαηα. Η Ιζπαλία εκθαλίδεη ηελ κεγαιύηεξε αληζνθαηαλνκή πινύηνπ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ αηνκηθνύ εηζνδήκαηνο, ηεο ζύληαμεο, ηνπ 

ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο θαη ησλ εμόδσλ ηνπ εξσηώκελνπ αιιά θαη ησλ εμόδσλ ηεο 

νηθνγέλεηαο (κεηαβιεηέο ydipv, penben, totinc, expend, hhdexpend). εκαληηθό 

ζηνηρείν απνηειεί θαη ην γεγνλόο πσο ε θαηαλνκή ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 

είλαη πην νκνηόκνξθε από απηή ηνπ αηνκηθνύ. 

ηνλ αληίπνδα έρνπκε ηηο ρώξεο ηνπ Βνξξά. Η Γαλία εκθαλίδεη ηελ κηθξόηεξε αληζν-

θαηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο ζύληαμεο, θαη καδί κε ηε 

νπεδία ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο. Δκθαλίδεη πεξηζζόηεξε αλνκνηνκνξθία ζε ζρέ-

ζε κε άιιεο ρώξεο κόλν ζηελ πεξίπησζε ησλ εμόδσλ. Η νπεδία εκθαλίδεη ηελ κηθ-

ξόηεξε αληζνθαηαλνκή πινύηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο, ηνπ 

ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, ηνπ πινύηνπ θαη ησλ εμόδσλ ηνπ εξσηώκελνπ. Παξνπζηάδεη 

ηελ  πεξηζζόηεξν νκνηόκνξθε θαηαλνκή εζόδσλ θαη εμόδσλ από όιεο ηηο άιιεο ρώ-

ξεο ζε γεληθέο γξακκέο. 

Αμηνζεκείσηεο πεξηπηώζεηο είλαη ε Οιιαλδία θαη ε Διιάδα. Η Οιιαλδία αλ θαη ρώξα 

ηνπ Βνξξά, εκθαλίδεη ηελ κεγαιύηεξε αληζνθαηαλνκή νηθνγελεηαθνύ πινύηνπ (κε-

ηαβιεηή hhdwealth) αιιά ηελ κηθξόηεξε αληζνθαηαλνκή αηνκηθώλ εμόδσλ θαζώο 

θαη από ηηο κηθξόηεξεο αληζνθαηαλνκέο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο. Η Διιάδα παξν-

πζηάδεη ηνλ πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν νηθνγελεηαθό πινύην θαζώο θαη από ηα 
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πην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα νηθνγελεηαθά εηζνδήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηηο δύν άι-

ιεο ρώξεο ηνπ  Νόηνπ. Απηό είλαη έλδεημε ηεο ύπαξμεο ηεο κεζαίαο ηάμεο, ε νπνία 

όκσο ιόγν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπξξηθλώλεηαη ξαγδαία. Θα παξνπζίαδε ελδηαθέ-

ξνλ ν ππνινγηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ εθ λένπ κεηά από θάπνηα ρξόληα, γηα λα δηαπηζ-

ησζεί ε ύπαξμε ή/θαη ην κέγεζνο κεηαβνιήο. 

Κάηη πνπ είλαη πνιύ βαζηθό θαη πξέπεη λα ηνληζηεί, είλαη όηη δε ζα πξέπεη λα  ζπγρέν-

πκε ηε κέηξεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο κε ηε κέηξεζε ηνπ πινύηνπ. Μηα 

πινύζηα ρώξα θαη κηα θησρή ρώξα κπνξεί λα έρνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή Gini. Αλ ε 

πινύζηα ρώξα έρεη κηα ζρεηηθά νκνηόκνξθε θαηαλνκή ησλ εύπνξσλ θαηνίθσλ θαη ε 

θησρή ρώξα έρεη κηα ζρεηηθά νκνηόκνξθε θαηαλνκή ησλ θησρώλ θαηνίθσλ.  

Πνιιά αλαπηπζζόκελα έζλε, δελ παξάγνπλ αθξηβή ή αμηόπηζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

κε απνηέιεζκα ν δείθηεο λα κεηαηξέπεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζε εθηίκεζε. Τπάξρεη 

επίζεο κηα γεληθά αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ζπληειεζηώλ Gini θαη ην θαηά θε-

θαιήλ ΑΔΠ, επεηδή ηα θησρόηεξα έζλε ηείλνπλ λα έρνπλ πςειόηεξα πνζνζηά ηνπ 

δείθηε. 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα δηαζπνξάο έγηλε κε δεδνκέλα
2
 ηνπ 2006 γηα ηηο 11 ρώξεο 

πνπ κειεηάκε. Φαίλεηαη ρνλδξηθά όζν πην ρακειό ην ΑΔΠ ηόζν πςειόηεξνο ν ζπληε-

ιεζηήο Gini. 

                                                 
2
 http://www.mindcontagion.org/html/gini_vs_gdp.html , αλαθηήζεθε ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 

 

http://www.mindcontagion.org/html/gini_vs_gdp.html
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 Αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή Gini, δειαδή αύμεζε ηεο αληζόηεηαο κπνξεί λα ζπκβεί είηε 

γηαηί νη πινύζηνη γίλνληαη  πινπζηόηεξνη, είηε γηαηί νη θησρνί γίλνληαη θησρόηεξνη, ή 

θαη ηα δύν. 

Σα πξνβιήκαηα ζην θάησ ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο θιίκαθαο είλαη εύθνια θαηαλνεηά: 

ε ηερλνινγία επηηξέπεη ηελ απηνκαηνπνίεζε πνιιώλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε Παγθνζ-

κηνπνίεζε σζεί αλεηδίθεπηεο ζέζεηο εξγαζίαο λα κεηαθηλνύληαη πξνο ηηο θησρόηεξεο, 

θζελόηεξεο ρώξεο. Σελ θαηάζηαζε επίζεο επεξεάδεη θαη ε ζπξξίθλσζε ησλ ζπλδηθα-

ιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, ε νπνία δηαβξώλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύ ησλ εξγαδνκέ-

λσλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 

 

ΕΚΘΕΗ ΣΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 
Ε ΕΠΕΝΔΤΕΙ  ΜΕ ΚΙΝΔΤΝΟ  
 

 

6.1 Δπελδύζεηο κε κεγαιύηεξν θίλδπλν 

6.1.1 Μεηνρέο 

ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ πν-

ζώλ πνπ έρνπλ επελδύζεη νη εξσηώκελνη ζε κεηνρέο αλά ρώξα. πκπεξηιήθζεζαλ κό-

λν όζνη είραλ πνζά άλσ ηνπ κεδελόο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ γίλεηαη θάπνηα 

δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο ησλ κεηνρώλ ζην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ (πρ ηξαπεδηθέο) 
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ην δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 95%. Οη ρώξεο πνπ 

έρνπλ επελδύζεη πεξηζζόηεξν ζε κεηνρέο είλαη ε Διβεηία, ην Βέιγην θαη ε Οιιαλδία. 

Οη ππόινηπεο ρώξεο εκθαλίδνπλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. Οη  ρώξεο ζηηο νπνίεο 

έρνπλ επελδύζεη ιηγόηεξν ζε κεηνρέο είλαη ε Γαιιία θαη ε Διιάδα. 

 

ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ πν-

ζώλ πνπ έρνπλ επελδύζεη νη εξσηώκελνη ζε κεηνρέο αλά ειηθηαθή νκάδα. πκπεξη-

ιήθζεζαλ κόλν όζνη είραλ πνζά άλσ ηνπ κεδελόο. 

 

ην δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 95%. Η ειηθηαθή 

νκάδα πνπ έρεη επελδύζεη πεξηζζόηεξν ζε κεηνρέο είλαη ε 75 κε 84. Η ειηθηαθή νκά-

δα πνπ έρεη επελδύζεη ιηγόηεξν ζε κεηνρέο είλαη ε άλσ ησλ 85. 

 

6.1.2. Ακνηβαία Κεθάιαηα 

ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ πν-

ζώλ πνπ έρνπλ επελδύζεη νη εξσηώκελνη ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα αλά ρώξα. πκπεξη-

ιήθζεζαλ κόλν όζνη είραλ πνζά άλσ ηνπ κεδελόο. 
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ην δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 95%. Οη ρώξεο ζηηο 

νπνίεο έρνπλ επελδύζεη πεξηζζόηεξν ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα είλαη ε Διβεηία, ην Βέι-

γην θαη ε Γαλία. Οη ππόινηπεο ρώξεο εκθαλίδνπλ πάλσ θάησ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. 

Οη  ρώξεο ζηηο νπνίεο έρνπλ επελδύζεη ιηγόηεξν ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα είλαη ε νπε-

δία θαη ε Διιάδα. ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κέ-

ζσλ όξσλ ησλ πνζώλ πνπ έρνπλ επελδύζεη νη εξσηώκελνη ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα αλά 

ειηθηαθή νκάδα. πκπεξηιήθζεζαλ κόλν όζνη είραλ πνζά άλσ ηνπ κεδελόο. 
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ην δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 95%. Η ειηθηαθή 

νκάδα πνπ έρεη επελδύζεη πεξηζζόηεξν ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα είλαη ε 75 κε 84 κε 

ηελ νκάδα ησλ 65 κε 74 λα είλαη πνιύ θνληά. Η ειηθηαθή νκάδα πνπ έρεη επελδύζεη 

ιηγόηεξν ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα είλαη ε άλσ ησλ 85. 

 

6.2 Δπελδύζεηο κε κηθξόηεξν θίλδπλν 

6.2.1 Οκόινγα 

ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ πν-

ζώλ πνπ έρνπλ επελδύζεη νη εξσηώκελνη ζε νκόινγα (θξαηηθά θαη εηαηξηώλ) αλά ρώ-

ξα. πκπεξηιήθζεζαλ κόλν όζνη είραλ πνζά άλσ ηνπ κεδελόο. 

 

 

ην δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 95%. Οη ρώξεο ζηηο 

νπνίεο έρνπλ επελδύζεη πεξηζζόηεξν ζε νκόινγα είλαη ε Γαιιία θαη ε Γαλία. Η πε-

ξίπησζε ηεο Ιζπαλίαο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή γηαηί ηα άηνκα από ηελ Ιζπαλία 

ήηαλ κόλν 4. Απηό θαίλεηαη εμάιινπ θαη από ην εμαηξεηηθά κεγάιν δηάζηεκα εκπηζ-

ηνζύλεο 95%. Οη  ρώξεο ζηηο νπνίεο έρνπλ επελδύζεη ιηγόηεξν ζε νκόινγα είλαη ε 

νπεδία θαη ε Διιάδα. 

ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ πν-

ζώλ πνπ έρνπλ επελδύζεη νη εξσηώκελνη ζε νκόινγα (θξαηηθά θαη εηαηξηώλ) αλά ειη-

θηαθή νκάδα. πκπεξηιήθζεζαλ κόλν όζνη είραλ πνζά άλσ ηνπ κεδελόο. 
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ην δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 95%. Η ειηθηαθή 

νκάδα πνπ έρεη επελδύζεη πεξηζζόηεξν ζε νκόινγα είλαη ε 75 κε 84. Η ειηθηαθή ν-

κάδα πνπ έρεη επελδύζεη ιηγόηεξν ζε νκόινγα είλαη ε 50 κε 64. 

 

6.2.2 Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 

ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ πν-

ζώλ πνπ δηαζέηνπλ ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο νη εξσηώκελνη αλά ρώξα. πκπεξηιήθ-

ζεζαλ κόλν όζνη είραλ πνζά άλσ ηνπ κεδελόο. 
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ην δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 95%. Η ρώξα ζηελ 

νπνία έρνπλ πεξηζζόηεξεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο είλαη ε Διβεηία κε κεγάιε δηαθνξά 

από ηηο ππόινηπεο ρώξεο. Οη ππόινηπεο ρώξεο εκθαλίδνπλ πάλσ θάησ ηελ ίδηα ζπκπε-

ξηθνξά. Η  ρώξα ζηελ νπνία έρνπλ επελδύζεη ιηγόηεξν ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο είλαη 

ε νπεδία. 

ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ πν-

ζώλ πνπ δηαζέηνπλ ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο νη εξσηώκελνη αλά ειηθηαθή νκάδα. 

πκπεξηιήθζεζαλ κόλν όζνη είραλ πνζά άλσ ηνπ κεδελόο. 

 

 

ην δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο 95%. Η ειηθηαθή 

νκάδα πνπ έρεη επελδύζεη πεξηζζόηεξν ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο είλαη ε 65 κε 74 κε 

όιεο ηηο ππόινηπεο νκάδεο λα έρνπλ επελδύζεη ζρεδόλ εμίζνπ. 

 

6.3. Πνζνζηό ησλ επηζθαιώλ επελδύζεσλ (Δπελδύζεηο κε κεγάιν θίλδπλν) 

ηνπο δύν αθόινπζνπο πίλαθεο έρνπκε ην πνζνζηό ησλ επηζθαιώλ επελδύζεσλ επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ επελδύζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ αλά ρώξα θαη ειηθηαθή νκάδα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηό απηό είλαη: 

 

(κεηνρέο + ακνηβαία θεθάιαηα)/ζύλνιν επελδύζεσλ 

 

όπνπ ζύλνιν επελδύζεσλ = (κεηνρέο + ακνηβαία θεθάιαηα +νκόινγα +θαηαζέζεηο) 
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Ηιηθηαθή Οκάδα 
Πνζνζηό Δπηζθαιώλ 

Δπελδύζεσλ 

50-64 16,35% 

65-74 14,59% 

75-84 11,59% 

85+ 8,64% 

 

Αλαιύνληαο ηα δεδνκέλα κε βάζε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο παξαηεξνύκε όηη ηα πνζνζηά 

είλαη ιίγν πνιύ ηα ίδηα ζε όιεο ηηο νκάδεο κε εμαίξεζε ηελ νκάδα ησλ άλσ ησλ 85 ε-

ηώλ (8,64%), όπνπ εθεί ην πνζνζηό ησλ επηζθαιώλ επελδύζεσλ είλαη ην κηζό ζε ζρέ-

ζε κε ην κέγηζην (16,35%).  

 

Υώξα 
Πνζνζηό Δπηζθαιώλ 

Δπελδύζεσλ 

Απζηξία 6,16% 

Γεξκαλία 13,22% 

νπεδία 34,03% 

Οιιαλδία 14,15% 

Ιζπαλία 4,21% 

Ιηαιία 7,21% 

Γαιιία 13,95% 

Γαλία 17,22% 

Διιάδα 4,81% 

Διβεηία 17,13% 

Βέιγην 15,89% 

 

 

Παξαηεξνύκε όηη ηα πςειόηεξα πνζνζηά επηζθαιώλ επελδύζεσλ εκθαλίδνπλ ε νπ-

εδία (34,03%), ε νπνία είλαη πξώηε κε δηαθνξά, ε Γαλία (17,22%) θαη ε Διβεηία 

(17,13%). Απηέο είλαη ρώξεο κε ηζρπξέο νηθνλνκίεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκα-

ηα, ζηηο νπνίεο ν θόζκνο έρεη πεξηζζόηεξν ζάξξνο θαη εκπηζηνζύλε ζε ηέηνηνπ είδνπο 

επελδύζεηο. Η εηθόλα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ζηηο ρώξεο ηνπ επξσπατθνύ Νόηνπ 

θαη θπξίσο ζηελ Ιζπαλία (4,21%) θαη ηελ Διιάδα (4,81%), όπνπ εθεί πνιύ ιηγόηεξα 

άηνκα επελδύνπλ ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηα πξντόληα. Απηό νθείιεηαη ζηελ κηθξόηεξε 

εμνηθείσζε ηνπ θνηλνύ κε απηά αιιά θαη ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο, θπξίσο απηή 

ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηόηεηαο.   

 



 94 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ επηζθαιώλ επελδύζεσλ ζε θάζε ρώξα ζε 

θάζε κηα από ηηο ειηθηαθέο νκάδεο  50-64, 65-74, 75-84, 85+.  

 

Απζηξία      Γεξκαλία 

 

 

νπεδία      Οιιαλδία 

 

 

 

Ιζπαλία      Ιηαιία 
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Γαιιία      Γαλία 

 

 

 

Διιάδα      Διβεηία 

 

 

 

    Βέιγην 
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πγθεληξσηηθά έρνπκε ηνλ αθόινπζν πίλαθα. 

Πίλαθαο Ποζοζηών επιζθαλών επενδύζεων ανά σώπα και ηλικιακή ομάδα 

Υώξα 
Ηιηθηαθή νκάδα 

50-64 (%) 65-74 (%) 75-84 (%) 85+ (%) 

νπεδία 32,32 39 34,35 29,16 

Γαλία 17,75 19,67 15,45 5,56 

Ιηαιία 9,04 5,82 3,29 2,27 

Ιζπαλία 4,64 4,96 2,14 2,96 

Διιάδα 6,19 4,32 1,58 0 

Απζηξία 8,59 5,21 1,15 0 

Γεξκαλία 15,84 12,36 7,45 0,84 

Οιιαλδία 17,31 10,77 8,6 5,5 

Διβεηία 18,34 17,33 15,55 8,53 

Βέιγην 16,31 17,52 13,49 9,62 

 

αλ γεληθό κνηίβν βιέπνπκε πσο ζηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο έρνπκε κεγαιύηεξα πνζνζ-

ηά επηζθαιώλ επελδύζεσλ θαη γεσγξαθηθά πξνθύπηεη πσο νη ρώξεο ηνπ βνξξά (νπ-

εδία θαη Γαλία) αιιά θαη ρώξεο ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο (Γεξκαλία, Οιιαλδία, Διβε-

ηία θαη Βέιγην) παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά. 

Αληίζεηα νη ρώξεο ηνπ λόηνπ εκθαλίδνπλ ηα κηθξόηεξα πνζνζηά. Μάιηζηα νη πςειό-

ηεξέο ηνπο ηηκέο είλαη κηθξόηεξεο θαη από ηηο ειάρηζηεο ηηκέο ησλ βόξεησλ θαη θελ-

ηξνεπξσπατθώλ ρσξώλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εθηόο από θάπνηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηή-

ζνπκε απηνύζηεο, δεκηνπξγήζακε  λέεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ζπλδπ-

αζκό ησλ αξρηθώλ θαη αληηπξνζσπεύνπλ θαιύηεξα ηα κεγέζε ηα νπνία καο ελδηαθέ-

ξνπλ.  

Η κεηαβιεηή Pension&Benefits αληηπξνζσπεύεη εηζόδεκα από ηνπο δηάθνξνπο ηύπν-

πο ζύληαμεο θαη επηδνκάησλ. Δίλαη ην άζξνηζκα όισλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ 

ζε θάπνην ηύπν ζύληαμεο θαη επηδνκάησλ θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ηελ απνηεινύλ βξίζ-

θνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Pension&Benefits 

Annual public old age pension previous year 

Annual public early or pre-retirement pension previous year 

Annual public disability insurance previous year 

Annual public unemployment benefit or insurance previous year 

Annual public survivor pension from partner previous year 

Annual public invalidity or incapacity pension previous year 

Annual war pension previous year 

Annual private (occupational) old age pension previous year 

Annual private (occupational) early retirement pension previous year 

Annual private (occupational) disability insurance previous year 

Annual private (occupational) survivor pension from partner's job previous year 

Annual life insurance payment received previous year 

Annual private annuity or private personal pension previous year 

Annual private health insurance payment received previous year 

 

 

Η κεηαβιεηή Income αληηπξνζσπεύεη ην εηζόδεκα θαη είλαη απηνύζηα ε κεηαβιεηή 

Annual gross income from employment previous year. 

Income 

Annual gross income from employment previous year 

 

Η κεηαβιεηή Total Income αληηπξνζσπεύεη ην ζπλνιηθό εηζόδεκα θαη απνηειείηαη 

από ην άζξνηζκα όισλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ εηζνδήκαηα από ζπλ-
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ηάμεηο, επηδόκαηα, εξγαζία αιιά θαη από ελνίθηα θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ηελ απνηειν-

ύλ βξίζθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Total Income 

Annual gross income from employment previous year 

Income from rent 

Annual public old age pension previous year 

Annual public early or pre-retirement pension previous year 

Annual public disability insurance previous year 

Annual public unemployment benefit or insurance previous year 

Annual public survivor pension from partner previous year 

Annual public invalidity or incapacity pension previous year 

Annual war pension previous year 

Annual private (occupational) old age pension previous year 

Annual private (occupational) early retirement pension previous year 

Annual private (occupational) disability insurance previous year 

Annual private (occupational) survivor pension from partner's job previous year 

Annual life insurance payment received previous year 

Annual private annuity or private personal pension previous year 

Annual private health insurance payment received previous year 

 

Η κεηαβιεηή Wealth αληηπξνζσπεύεη ηνλ πινύην/πεξηνπζία. Δίλαη ην άζξνηζκα όισλ 

ησλ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ζε θάπνην είδνο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ θαη νη κεηαβ-

ιεηέο πνπ ηελ απνηεινύλ βξίζθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Wealth 

Other real estate 

Bank accounts 

Government and corporate bonds 

Stocks/shares 

Mutual funds 

Individual retirement accounts 

 

Η κεηαβιεηή Expenditure αληηπξνζσπεύεη ην ζύλνιν από ηα δηάθνξα έμνδα. Δίλαη ην 

άζξνηζκα όισλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ζε θάπνην ηύπν εμόδσλ θαη νη κεηαβ-

ιεηέο πνπ ηελ απνηεινύλ βξίζθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Expenditure 

Out-of-pocket inpatient care expenditure 

Out-of-pocket outpatient care expenditure 

Out-of-pocket expenditure for prescribed medicines 

Out-of-pocket expenditure for nursing home care, day-care and home care 

Annual payment for all health insurance contracts 

Mortgage on main residence 

Whole life insurance 

 

Δθηόο από ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ίδην ηνλ εξσηώκελν, δε-

κηνπξγήζακε θαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζπλνιηθά ζηελ νηθνγέλεηα ζηελ νπνία αλή-

θεη. Η κεηαβιεηή Household Expenditure αληηπξνζσπεύεη ην ζύλνιν από ηα δηάθνξα 

έμνδα. Δίλαη ην άζξνηζκα όισλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ζε θάπνην ηύπν εμόδσλ 

θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ηελ απνηεινύλ βξίζθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Household Expenditures 

Hhd annual rent paid 

HHd annual other rent-related expenditures 

Hhd debts (non-mortgage) 

 

Η κεηαβιεηή Household Wealth αληηπξνζσπεύεη ηνλ νηθνγελεηαθό πινύην/πεξηνπζία. 

Δίλαη ην άζξνηζκα όισλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ζε θάπνην είδνο πεξηνπζηαθνύ 

ζηνηρείνπ θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ηελ απνηεινύλ βξίζθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πξνζνρή ή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κεηαβιεηή Hhd net financial assets θαζαξά πε-

ξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Household Wealth 

Hhd net financial assets 

Hhd net worth 

Hhd bank accounts 

Hhd government and corporate bonds 

Hhd stocks/shares 

Hhd mutual funds 

Hhd individual retirement accounts 

Hhd contractual savings for housing 

Hhd Value of own share of businesses 

Hhd cars 

Hhd other real estate 

Hhd real assets net of any depts on them 
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Η κεηαβιεηή Household Income αληηπξνζσπεύεη ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. θαη είλαη 

απηνύζηα ε κεηαβιεηή Hhd total gross income. 

 

Household Income 

Hhd total gross income 
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