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Καηαζκεσή  μονηέλοσ μέηρηζης ανιζοηήηων ζηην Ελλάδα 

Πνιιέο αλαιύζεηο γηα ηελ κέηξεζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ βαζίδνληαη ζε 

δείθηεο εηζνδήκαηνο θαη παξαγσγηθήο δηάξζξσζεο, δεκνγξαθίαο θαη αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ, γεσγξαθίαο θαη θπζηθώλ πόξσλ, θαζώο θαη δείθηεο παξαγσγηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ ππνδνκώλ.  

Σν εξώηεκα ην νπνίν πξνθύπηεη εδώ είλαη θαηά πόζν ζα ήηαλ εθηθηό λα 

θαηαζθεπάζνπκε έλα ύλζεην Γείθηε Δπεκεξίαο θαη Αλάπηπμεο (ΓΔΑ) γηα ηνπο 

λνκνύο θαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο, ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο παξαπάλσ 

πηπρέο ηεο αλαπηπμηαθήο ηαπηόηεηαο θάζε πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ζηε 

δηάζεζε καο έλαλ ελαιιαθηηθό δείθηε κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε 

ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ1. Μηα ζρεηηθά απιή, αιιά όρη ρσξίο πξνβιήκαηα, κέζνδνο 

είλαη λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ ΓΔΑ σο ην κέζν όξν ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηηκώλ ησλ 

επηκέξνπο δεηθηώλ2. Θα πξέπεη λα πνύκε όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ΓΔΑ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί είθνζη κεηαβιεηέο3 ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή, δειαδή γηα θάζε κηα νη 

ηηκέο ησλ λνκώλ (πεξηθεξεηώλ) θπκαίλνληαη από ην κεδέλ έσο ην εθαηό. Έηζη, αλ 

έλαο λνκόο (πεξηθέξεηα) έρεη ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ζε όινπο ή ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

επηκέξνπο δείθηεο, ζα έρεη θαη ζρεηηθά πςειή ηηκή ΓΔΑ.  

                                                           

1
 Υπενκυμίηουμε εδώ ότι το κατά κεφαλι ΑΕΠ δεν αποδίδει ςωςτά το επίπεδο ανάπτυξθσ ςτο άνω τμιμα τθσ 

κλίμακασ των νομών τθσ χώρασ  

2
 ΣΔΕΑi = Σi (Xi )/Ν, όπου Χi είναι θ τυποποιθμζνθ τιμι τθσ μεταβλθτισ xi θ οποία προκφπτει από τον τφπο:  

 

Χi = 100[xi – xmin]/[xmax – xmin].  

 

Η τυποποίθςθ είναι αναγκαία ώςτε όλεσ οι μεταβλθτζσ να λαμβάνουν τιμζσ ςτο διάςτθμα (0, 100) και ςυνεπώσ 

να είναι ακροίςιμεσ. Το βαςικό πρόβλθμα αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι όλεσ οι μεταβλθτζσ που ακροίηονται για 

τθν καταςκευι του ΣΔΕΑ ζχουν το ίδιο βάροσ και ςυνεπώσ δεν υπάρχει ειδικι ςτάκμιςθ για τθ ςθμαςία τθσ 

κάκε μιασ ςτθ διαμόρφωςθ του αναπτυξιακοφ προφίλ των νομών και περιφερειών.  

3
 Οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιικθκαν ζχουν αναλυκεί ςτισ προθγοφμενεσ ςελίδεσ αυτοφ του κεφαλαίου και 

παρουςιάηονται πάλι ςυνοπτικά ςτον πίνακα 2.24.  
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ε απηό ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ελόο ζύλζεηνπ δείθηε 

επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο. θνπόο ηνπ είλαη λα παξνπζηάζεη θπξίσο ηελ κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνύ θαη λα ζρνιηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ Διιάδα.  

Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ην ζπληειεζηή δηαθύκαλζεο, ην ιόγν κέγηζηεο ειάρηζηεο 

ηηκήο (max/min) θαη ην ιόγν ησλ 10 πην αλεπηπγκέλσλ πξνο ηνπο 10 ιηγόηεξν 

αλεπηπγκέλνπο λνκνύο (t10/b10) ή ηνλ ιόγν ησλ 3 πην αλεπηπγκέλσλ πξνο ηηο 3 

ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο (t3/b3) γηα ηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζή καο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δείθηε.  

Πίλαθαο 1: πληειεζηήο Γηαθύκαλζεο, max/min ratio θαη 

top10/bottom10 ζε επίπεδν λνκνύ, 2000 

 Μεηαβιεηέο 

Πεξηθέξεηεο Ννκνί 

t3/ 

b3 
max/min C.V.w 

t10/ 

b10 
max/min C.V.w 

ΑΔΠ θαηά θεθαιή, 2010 1,62 1,89 0,32 2,00 3,08 0,39 

Πνζνζηό ΑΔΠ 2γελνύο, 2010 3,98 6,07 0,42 4,85 13,16 0,49 

Πνζνζηό ΑΔΠ 3γελνύο , 2010 1,57 1,99 0,14 1,65 2,94 0,16 

Γεισζέλ εηζόδεκα θαηά θεθαιή, 2011 1,31 1,58 0,21 1,52 2,67 0,26 

Απνηακηεύζεηο θαηά θεθαιή, 2011 1,77 2,56 0,52 1,98 3,17 0,61 

Οηθηαθή ρξήζε ει. ελέξγεηαο θαηά 

θεθαιή, 2011 

1,33 1,41 0,12 1,64 2,42 0,16 

Δπηβαη. απηνθίλεηα ΗΧ ζε θπθινθνξία 

αλά 100 θαηνίθνπο, 2011 

2,02 2,84 0,56 2,43 13,98 0,73 

Πνζνζηό απαζρνινύκελνπ πιεζπζκνύ, 

2010 

1,13 1,17 0,05 1,49 2,48 0,10 

Ππθλόηεηα θαηνίθεζεο, 2011 12,27 34,92 4,2 9,63 105,1 7,76 

Πνζνζηό αζηηθνύ πιεζπζκνύ, 2011 1,83 2,67 0,37 2,24 4,13 0,54 

Μεηαβνιή πιεζπζκνύ 1961-2011 -4,93 -4,6 3,36 -1,87 -2,21 12,73 

γθνο ζε  λέσλ θαηνηθηώλ αλά 10.000 

θαηνίθνπο, 2011 

3,7 4,25 0,48 5,42 15,82 0,59 

Κιίλεο μελνδνρείσλ αλά 1.000 θαηνίθνπο, 

2011 

21,18 41,45 1,01 36,78 72,28 1,15 

Δηζηηήξηα ζε αξρ. ρώξνπο θαη κνπζεία αλά 

1000 θαηνίθνπο, 2011 

56,71 216,26 0,96 2063,96 913,33* 1,49 

Γείθηεο θεληξηθόηεηαο (δπλακηθό 

πιεζπζκνύ), 2011 

14,67 28,61 1,91 24,68 148,63 7,97 

Αξηζκόο εθπαηδεπηεξίσλ αλά 10.000 

καζεηέο, 2011  

1,75 2,29 0,28 2,07 4,54 0,35 

Πνζνζηό αηόκσλ κε κεηαπηπρηαθό ηίηιν  

αλά 1000 θαηνίθνπο, 2011  

3,76 7,62 1,47 4,46 13,4 2,38 

Αξηζκόο θιηλώλ ζεξαπεπηεξίσλ αλά 

10.000 θαηνίθνπο, 2009 

2,05 3,06 0,32 3,41 7,25 0,58 

Βηνκεραληθή ρξήζε ει. ελέξγεηαο θαηά 

θεθαιή, 2011 

22,68 83,59 1,51 49,76 879,84 2,17 

Αμία εμαγσγώλ αλά θάηνηθν, 2011 10,86 35,01 0,94 60,71 1643,76* 2,02 

Γηαλπθηεξεύζεηο αλά 100 θαηνίθνπο, 2011 22,95 49,98 1,07 53,24 224,95 1,33 
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ΓΔΑ 2,44 3,61 0,72 2,11 3,69 0,69 

 

Σα Γηαγξάκκαηα 1 θαη 2 δείρλνπλ ηε δηαζπνξά ησλ ηηκώλ γύξσ από ηνλ εζληθό κέζν 

όξν κε βάζε ηελ ηππνπνηεκέλε θαηαλνκή. Ζ απιή παξαηήξεζε ησλ ηηκώλ θάλεη 

θαλεξό όηη ην εύξνο ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ ζηε ρώξα καο παξακέλεη 

ζεκαληηθό.  

Γηάγξακκα 1. Ζ ηππνπνηεκέλε θαηαλνκή επηκέξνπο θαη ζπλνιηθώλ δεηθηώλ επεκεξίαο θαη 

αλάπηπμεο ζηνπο λνκνύο ηεο ρώξαο (κ.ν. ρώξαο=100) 

 

 

ΓΔΑ 

ΑΔΠ θαηά θεθαιή 

Πνζνζηό ΑΔΠ 2γελνύο 

Πνζνζηό ΑΔΠ 3γελνύο 

Γεισζέλ εηζόδεκα θαηά θεθαιή 

Απνηακηεύζεηο θαηά θεθαιή 

Οηθηαθή ρξήζε ει. ελέξγεηαο θαηά 

θεθαιή 

Δπηβαη. απηνθίλεηα ΗΧ ζε 

θπθινθνξία αλά 100 θαηνίθνπο 

Πνζνζηό απαζρνινύκελνπ 

πιεζπζκνύ 

Ππθλόηεηα θαηνίθεζεο 

Μεηαβνιή πιεζπζκνύ 1961-2011 

γθνο ζε  λέσλ θαηνηθηώλ αλά 

10.000 θαηνίθνπο 

Κιίλεο μελνδνρείσλ αλά 1.000 

θαηνίθνπο 

Δηζηηήξηα ζε αξρ. ρώξνπο θαη 

κνπζεία αλά 1000 θαηνίθνπο 

Γείθηεο θεληξηθόηεηαο 

Αξηζκόο εθπαηδεπηεξίσλ αλά 10.000 

καζεηέο  

Αξηζκόο θιηλώλ ζεξαπεπηεξίσλ αλά 

10.000 θαηνίθνπο 

Βηνκεραληθή ρξήζε ει. ελέξγεηαο 

θαηά θεθαιή 

Αμία εμαγσγώλ αλά θάηνηθν 

Γηαλπθηεξεύζεηο αλά 100 θαηνίθνπο 

0 50 1000 50 100
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Γηάγξακκα 2. Ζ ηππνπνηεκέλε θαηαλνκή επηκέξνπο θαη ζπλνιηθώλ δεηθηώλ 

επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο θαηά πεξηθέξεηα (κ.ν. ρώξαο=100) 

 

 

ΓΔΑ 

ΑΔΠ θαηά θεθαιή 

Πνζνζηό ΑΔΠ 2γελνύο 

Πνζνζηό ΑΔΠ 3γελνύο 

Γεισζέλ εηζόδεκα θαηά θεθαιή 

Απνηακηεύζεηο θαηά θεθαιή 

Οηθηαθή ρξήζε ει. ελέξγεηαο θαηά 

θεθαιή 

Δπηβαη. απηνθίλεηα ΗΧ ζε 

θπθινθνξία αλά 100 θαηνίθνπο 

Πνζνζηό απαζρνινύκελνπ 

πιεζπζκνύ 

Ππθλόηεηα θαηνίθεζεο 

Μεηαβνιή πιεζπζκνύ 1961-2011 

γθνο ζε  λέσλ θαηνηθηώλ αλά 

10.000 θαηνίθνπο 

Κιίλεο μελνδνρείσλ αλά 1.000 

θαηνίθνπο 

Δηζηηήξηα ζε αξρ. ρώξνπο θαη 

κνπζεία αλά 1000 θαηνίθνπο 

Γείθηεο θεληξηθόηεηαο 

Αξηζκόο εθπαηδεπηεξίσλ αλά 10.000 

καζεηέο  

Αξηζκόο θιηλώλ ζεξαπεπηεξίσλ αλά 

10.000 θαηνίθνπο 

Βηνκεραληθή ρξήζε ει. ελέξγεηαο 

θαηά θεθαιή 

Αμία εμαγσγώλ αλά θάηνηθν 

Γηαλπθηεξεύζεηο αλά 100 θαηνίθνπο 

ηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 παξνπζηάδνληαη νη ΓΔΑ γηα ην έηνο 2011 θαη ην 2001, ε 

κεηαβνιή ηνπ αλάκεζα ζηηο δύν πεξηόδνπο θαη ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ γηα ιόγνπο 

ζύγθξηζεο. Παξαηεξνύκε όηη ζε επίπεδν λνκώλ ε Αηηηθή έρεη ηε κεγαιύηεξε ηηκή 

(54,4), αθνινπζνύκελε από ηε Γσδεθάλεζν (45,1) θαη ηε Θεζζαινλίθε (40,5). ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζνύλ θπξίσο λεζηώηηθνη θαη ηνπξηζηηθνί λνκνί, αιιά θαη λνκνί πνπ 

βξίζθνληαη πάλσ ζηελ ΠΑΘΔ.  

0 50 100
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ε επίπεδν πεξηθεξεηώλ, ε Αηηηθή βξίζθεηαη πάιη πξώηε κε πςειόηεξε απηή ηε θνξά 

ηηκή (75,2), αθνινπζνύκελε από ην Νόηην Αηγαίν (54,6) θαη ηα Ηόληα λεζηά (37,1). 

ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζέζεηο βξίζθνληαη ε Γπηηθή Μαθεδνλία (25,4), ε Γπηηθή 

Διιάδα (22,2) θαη ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε (20,8).  

Πίλαθαο 2. πλζεηηθόο δείθηεο επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο (ΓΔΑ) ζε επίπεδν λνκνύ 

 
Γεσγξαθηθή Δλόηεηα                   ΓΔΑ ΑΔΠ θαηά θεθαιή ζε 

ΜΑΓ 

Νομοί (NUTS III) 2011 2000 Μεηαβολή 2000-11 2010 

   (%) Καηάηαξη  

Ελλάδα       21.400  

Αηηηθή 54,4 1 60,9 1 -10,6 0 28.200 3 

Γσδεθάλεζνο 45,1 2 46,8 2 -3,8 0 22.100 8 

Θεζζαινλίθε 40,5 3 45,8 3 -11,7 0 18.500 19 

Εάθπλζνο 39,3 4 32,6 9 20,8 5 24.800 5 

Κπθιάδεο 38,1 5 39,1 4 -2,7 -1 33.600 1 

Αξγνιίδα 34,1 6 29,0 17 17,5 11 17.800 24 

Ζξάθιεην 33,2 7 34,6 6 -4,2 -1 19.300 14 

Χίνο 32,9 8 28,8 18 14,1 10 17.500 25 

Δπξπηαλία 32,7 9 30,8 13 5,9 4 28.100 4 

Λαζίζη 32,1 10 31,4 10 2,5 0 20.700 11 

Λεπθάδα 32,0 11 27,3 23 17,4 12 18.300 20 

Χαληά 30,7 12 31,2 11 -1,8 -1 19.700 13 

Κεθαιιελία 29,8 13 31,1 12 -4,2 -1 23.700 6 

Βνησηία 29,1 14 36,2 5 -19,7 -9 29.000 2 

Μαγλεζία 28,1 15 30,2 15 -7,0 0 18.700 16 

Χαιθηδηθή 27,4 17 26,7 24 2,7 7 18.700 16 

Λάξηζα 27,4 18 26,1 28 5,1 10 16.900 29 

Αραΐα 27,4 16 30,4 14 -9,8 -2 17.300 26 

Ρέζπκλν 27,3 19 28,0 21 -2,5 2 18.700 16 

άκνο 26,9 20 26,5 26 1,5 6 17.900 23 

Καβάια 26,4 22 27,8 22 -5,3 0 18.100 22 

Κνξηλζία 26,4 21 33,8 7 -21,9 -14 20.600 12 

Κνδάλε 26,1 23 29,4 16 -11,2 -7 23.100 7 

Αξθαδία 25,9 24 28,0 20 -7,6 -4 19.300 14 

Δύβνηα 25,7 25 26,6 25 -3,6 0 16.500 31 

Ησάλληλα 25,4 26 28,6 19 -11,3 -7 14.400 38 

Κέξθπξα 25,0 27 33,4 8 -25,2 -19 15.500 32 

Φσθίδα 24,4 28 26,2 27 -6,6 -1 21.500 9 

Πηεξία 23,8 29 25,5 29 -6,6 0 14.700 37 

Σξίθαια 23,8 30 22,3 38 7,0 8 13.700 45 

Ρνδόπε 22,9 31 23,1 34 -0,8 3 15.300 35 

Καζηνξηά 22,9 32 25,0 30 -8,4 -2 12.400 48 

Έβξνο 22,6 33 24,2 33 -6,8 0 17.100 28 

Φζηώηηδα 22,0 34 21,9 40 0,6 6 15.500 32 

Μεζζελία 21,9 35 19,7 45 11,2 10 15.300 35 

Ξάλζε 21,8 37 24,2 32 -10,0 -5 17.200 27 

Άξηα 21,8 36 18,5 47 18,0 11 14.000 42 

Λέζβνο 20,9 38 22,6 37 -7,3 -1 16.700 30 

Θεζπξσηία 20,7 39 21,4 42 -3,3 3 18.300 20 

Λαθσλία 20,4 40 21,9 41 -6,7 1 13.900 44 

Πξέβεδα 20,3 41 23,0 35 -11,5 -6 15.400 34 

Ζκαζία 20,1 43 24,5 31 -18,2 -12 14.200 40 

Κηιθίο 20,1 42 22,0 39 -8,4 -3 14.000 42 

Γξάκα 19,2 44 22,6 36 -15,3 -8 12.600 47 

Καξδίηζα 18,7 45 15,6 50 20,2 5 10.900 51 

Πέιια 18,6 46 20,7 43 -9,7 -3 14.300 39 

Αηησιναθαξλαλία 18,2 47 18,3 48 -0,2 1 14.100 41 

Γξεβελά 17,8 49 20,2 44 -12,2 -5 12.800 46 

Φιώξηλα 17,8 48 18,6 46 -4,0 -2 20.800 10 

Ζιεία 15,5 50 15,3 51 1,1 1 12.000 49 

έξξεο 14,7 51 15,7 49 -6,3 -2 11.400 50 

Λόγορ μέγιζηηρ/ελάσιζηηρ 3,69  3,98    2,00    

Ση. ζςνη. διακύμανζηρ 0,69  0,78    0,39  

 

Πεγή: Ίδηα εθηίκεζε  
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πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο ηνπ ΓΔΑ ηνπ 2011 κε απηέο ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ (2001) 

κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα ζεηξά από ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο. Πξώηνλ, θαίλεηαη 

όηη βειηηώλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε νη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο (όπσο ε 

Χίνο, ε Λεπθάδα θαη ε Χαιθηδηθή) θαη ππνρσξνύλ νη βηνκεραληθέο πεξηνρέο (όπσο ε 

Βνησηία, ε Κνξηλζία θαη Κνδάλε), θάηη πνπ απνηππώλεη γεσγξαθηθά ηηο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζην παξαγσγηθό πξόηππν ηεο ρώξαο. Γεύηεξνλ, βειηηώλνπλ επίζεο ηε 

ζρεηηθή ζέζε ηνπο όζεο πεξηνρέο έρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηελ ΠΑΘΔ (όπσο ε Φζηώηηδα 

θαη ε Λάξηζα) ή ζηηο απνιήμεηο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ (ε Θεζπξσηία), ή όζεο έρνπλ 

επεξεαζηεί από ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ έξγσλ ππνδνκώλ κε ζεκαληηθό ηξόπν (ε 

Δπξπηαλία θαη ηα Σξίθαια). Σξίηνλ, θαίλεηαη όηη παξακέλνπλ ζε ρακειέο ζέζεηο θαη 

έρνπλ ρακειέο ηηκέο ΓΔΑ νη ζπλνξηαθνί, νη εζσηεξηθνί θαη αγξνηηθνί λνκνί. 

Σέηαξηνλ, παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή θηλεηηθόηεηα ζηελ θαηάηαμε ησλ λνκώλ ζηελ 

πεξίνδν 2001-2011, θαζώο  ην έλα ηξίην από απηνύο κεηέβαιε ζεκαληηθά ηε ζέζε ηνπ 

ζηελ θαηάηαμε (πάλσ από 10 ζέζεηο) είηε πξνο ηα πάλσ, είηε πξνο ηα θάησ. κσο, ε 

θηλεηηθόηεηα απηή αθνξά θπξίσο ην επάλσ θαη ην κέζν ηκήκα ηεο θιίκαθαο, θαζώο 

ζην ηειεπηαίν ηεηαξηεκόξην παξαηεξείηαη ζρεηηθή ζηαζεξόηεηα. Από ηνπο 13 λνκνύο 

νη νπνίνη βξίζθνληαη από ηελ 39ε έσο ηελ 51ε ζέζε ην 2011, νη 10 λνκνί βξίζθνληαλ 

εθεί θαη ην 2001.  

ην επίπεδν ησλ πεξηθεξεηώλ, νη αιιαγέο απνηππώλνληαη θπξίσο ζηελ ζεκαληηθή 

ππνρώξεζε ζηελ θιίκαθα θαηάηαμεο ηεο  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (από ηελ 4ε ζηελ 

7ε ζέζε), ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (από ηελ 8ε ζηελ 11ε ζέζε) θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (από ηελ 10ε ζηελ 13ε ζέζε). Αληίζεηα, βειηηώλνπλ 

ζεκαληηθά ηελ θαηάηαμε ηνπο ε Πεινπόλλεζνο (από ηελ 7ε ζηελ 4ε ζέζε) θαη ε 

Θεζζαιία (από ηελ 12ε ζηελ 8ε ζέζε). 

Οη αιιαγέο απηέο δηακνξθώλνπλ έλα πην ζύλζεην πξόηππν αλάπηπμεο, ην νπνίν, 

παξάιιεια κε ηελ θπξηαξρία ηεο κεηξόπνιεο, παγηνπνηεί ηε ζεκαζία ηνπ αλαηνιηθνύ 

άμνλα αλάπηπμεο (ΠΑΘΔ), αλαδεηθλύεη ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπ ζαιάζζηνπ 

ρώξνπ θαη θαίλεηαη λα κεηαηνπίδεη πξνο ην λόην ην ρεξζαίν θέληξν βάξνπο ηεο 

αλάπηπμεο, θπξίσο ιόγσ ηεο ππνρώξεζεο ηεο Μαθεδνλίαο.   

ε απηό ην ζεκείν έρεη ζεκαζία λα ζπγθξίλνπκε ηελ θαηάηαμε ηνπ ΓΔΑ ηνπ 2011 

κε απηή ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηνπ 2010 πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε κηα πξώηε 

εηθόλα ησλ δηαθνξώλ πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ηνπ ζύλζεηνπ δείθηε θαη ηνπ ηξόπνπ κε 
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ηνλ νπνίν ‘δηνξζώλεη’ ηηο αδπλακίεο ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ. ην επίπεδν ησλ λνκώλ, 

ν ΓΔΑ θέξλεη ηελ Αηηηθή ζηελ 1ε ζέζε ηεο αλαπηπμηαθήο θιίκαθαο (αληί γηα ηελ 

3ε), ηελ Γσδεθάλεζν ζηελ 2ε ζέζε (αληί γηα ηελ 8ε) θαη ηε Θεζζαινλίθε ζηελ 3ε 

ζέζε (αληί γηα ηελ 19ε). Αληίζεηα, κεηαηνπίδεη πξνο ηα θάησ ηηο Κπθιάδεο (από ηελ 

1ε ζηελ 5ε ζέζε), ηε Βνησηία (από ηελ 2ε ζηελ 14ε ζέζε) θαη ηελ Δπξπηαλία (από 

ηελ 4ε ζηελ 9ε ζέζε). ε γεληθέο γξακκέο, ν ΓΔΑ νξζνινγηθνπνηεί ζε θάπνην 

βαζκό ην άλσ ηκήκα ηεο αλαπηπμηαθήο θιίκαθαο θαη αλαβαζκίδεη ηηο πεξηνρέο κε 

κεηξνπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επλντθό παξαγσγηθό πξνθίι (θπξίσο ηνπξηζκό) 

θαη απηέο κε ηθαλνπνηεηηθή ή βειηησκέλε πξόζβαζε ζηηο εζληθέο αγνξέο. Αληίζεηα, 

κεηαζέηεη ζε ρακειόηεξεο ζέζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο θιίκαθαο θπξίσο ηηο πεξηνρέο νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνύλ σο δνξπθόξνη ηνπ κεηαπνηεηηθνύ παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

Αζήλαο (Βνησηία θαη Κόξηλζνο), ηνπο λνκνύο κε έληνλε δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο (Κνδάλε, Φιώξηλα, Αξθαδία) θαη ηνπο λνκνύο ησλ νπνίσλ ε 

ζέζε ζηελ θιίκαθα ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ πξνέθπςε κε απόηνκε κεηαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ θαη δελ κπνξεί λα εμεγεζεί πιήξσο (Δπξπηαλία). Οη ηειεπηαίεο βξίζθνληαη 

ζπλήζσο ζε κεζαίεο ή ρακειέο ζέζεηο ζε ζεκαληηθό αξηζκό επηκέξνπο δεηθηώλ 

επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο θαη ζπλεπώο δελ κπνξνύλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πςειή ζέζε 

πνπ ηνπο εμαζθαιίδεη ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ. ε επίπεδν πεξηθεξεηώλ, ηελ πην 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζέζεο εκθαλίδνπλ ηα Ηόληα θαη ε Πεινπόλλεζνο, ελώ ηελ πην 

ζεκαληηθή ππνρώξεζε εκθαλίδεη ε Γπηηθή Μαθεδνλία, ε ηεξεά Διιάδα θαη ε 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε.  

Σν πξόηππν ρσξηθήο αλάπηπμεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί επεξεάδεηαη αλακθίβνια από 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2009.  Ζ ρώξα βξίζθεηαη ζε κεηαίρκην σο πξνο 

ην παξαγσγηθό ηεο ζύζηεκα θαη ζην κέζν κηαο δηαξζξσηηθήο θξίζεο ε νπνία έρεη 

απνδπλακώζεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθή βάζε, έρεη πιήμεη πεξηζζόηεξν ηνπο 

εζσζηξεθείο (non-tradable sectors) θιάδνπο από ηνπο άιινπο θαη δελ έρεη 

απνηππσζεί πιήξσο αθόκε. Ζ θξίζε απηή, ε αληαλαθιαζηηθή αληίδξαζε ηεο 

νηθνλνκίαο κεηά ην ζνθ θαη νη όπνηεο πνιηηηθέο εμόδνπ αθνινπζήζνπλ, ζα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηόζν ην παξαγσγηθό κνληέιν ηεο ρώξαο, όζν θαη ηελ ρσξηθή 

ηνπ έθθξαζε θαη ην εύξνο ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ ζην κέιινλ.  
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Πίλαθαο 3: πλζεηηθόο δείθηεο επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο (ΓΔΑ) ζε επίπεδν 

πεξηθέξεηαο  

 

Γεσγξαθηθή Δλόηεηα                   ΓΔΑ 
ΑΔΠ θαηά θεθαιή ζε 

ΜΑΓ 

Πεπιθέπειερ (NUTS II) 2011 2000 Μεηαβολή 2000-11 2010 

   (%) Καηάηαξη  

Ελλάδα       21.400  

Αηηηθή 75,2 1 68,9 1 9,2 0 28.200 1 

Νόηην Αηγαίν 54,6 2 55,9 2 -2,5 0 26.300 2 

Ηόληα Νεζηά 37,1 3 38,8 3 -4,3 0 18.700 6 

Πεινπόλλεζνο 36,2 4 33,2 7 9,0 3 17.400 7 

Κξήηε 35,7 5 35,0 5 1,8 0 19.500 5 

ηεξεά Διιάδα 31,7 6 35,0 6 -9,4 0 19.800 3 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 31,3 7 38,1 4 -18,0 -3 16.800 9 

Βόξεην Αηγαίν 30,8 8 25,7 9 19,8 1 17.200 8 

Θεζζαιία 27,3 9 23,1 12 18,3 3 15.900 11 

Ήπεηξνο 25,6 10 23,6 11 8,8 1 15.000 13 

Γπηηθή Μαθεδνλία 25,4 11 32,0 8 -20,5 -3 19.600 4 

Γπηηθή Διιάδα 22,2 12 20,5 13 8,0 1 15.100 12 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε 20,8 13 25,0 10 -16,8 -3 16.300 10 

Λόγορ μέγιζηηρ/ελάσιζηηρ 3,61

 

3,50

 

3,27

 

3,12

 

2,87

 

2,99

 

3,19

 

3,16

 

3,42

 

3,43

 

3,39

 

3,61 

 3,36

 

3,50

 

3,27

 

3,12

 

2,87

 

2,99

 

3,19

 

3,16

 

3,42

 

3,43

 

3,39

 

3,61 

   1,89  

Ση. ζςνη. διακύμανζηρ 0,72

 

0,625

 

0,612

 

0,594

 

0,585

 

0,589

 

0,642

 

0,647

 

0,663

 

0,651

 

0,656

 

0,722 

 0,61    0,32  

Πεγή: Ίδηα εθηίκεζε  

 

Αμηνινγώληαο ζπλνιηθά ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο κε βάζε ην ζύλζεην δείθηε  

επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο παξαηεξνύκε ηα εμήο: Πξώηνλ, είλαη ζαθήο θαη ζρεηηθά 

έληνλε ε θπξηαξρία ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ θέληξνπ ηεο ρώξαο, όρη κόλν ζε όξνπο 

πιεζπζκνύ, αιιά θαη ζε όξνπο επηπέδνπ αλάπηπμεο. Ζ δηαπίζησζε απηή έξρεηαη λα 

επηβεβαηώζεη ηελ ππεξνρή ηεο Αζήλαο θαη λα αλαηξέζεη ηελ εζθαικέλε εηθόλα πνπ 

δίλνπλ νη δείθηεο κε βάζε ην ΑΔΠ.  

Γεύηεξνλ, είλαη θαλεξό όηη ην εύξνο ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ ζηε ρώξα καο 

είλαη ζεκαληηθό. Ζ ηηκή ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ζπληειεζηή δηαθύκαλζεο ηνπ ΓΔΑ γηα 

ην 2011 είλαη 0,69 γηα ηνπο λνκνύο θαη 0,72 γηα ηηο πεξηθέξεηεο, κέγεζνο πνπ είλαη 

από κόλν ηνπ πςειό, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε είλαη πνιύ πςειόηεξν από ηελ ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή δηαθύκαλζεο πνπ πξνθύπηεη γηα ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ (0,39 θαη 0,32 

αληίζηνηρα γηα ην 2010). Δπίζεο, ν ιόγνο κέγηζηεο / ειάρηζηεο ηηκήο δείρλεη όηη ην 

επίπεδν επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο ηεο Αηηηθήο είλαη ππεξηξηπιάζην από απηό ησλ 

εξξώλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο θαηάηαμεο. 

 

Χάξηεο 2.5. ύλζεηνο δείθηεο επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο. 
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Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

 

πλνιηθά, ζα ιέγακε όηη ε εηθόλα ηεο εμέιημεο ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ ζηε 

ρώξα καο δελ είλαη επλντθή. ηαλ κεηξώληαη κε πην ζύλζεην θαη ζρεηηθά έγθπξν 

ηξόπν θαη όρη κε ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ραξαθηεξίδνληαη από κηα δηαρξνληθή 

ζηαζεξόηεηα ζε κεγάια ύςε θαη κηα πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα πξνο ηα πςειά 

ηκήκαηα ηεο ηεξαξρίαο. Ζ δηαηήξεζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ ζε πςειά 

επίπεδα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ δεκηνπξγεί αζθαιώο κηα ζεηξά από 

εξσηεκαηηθά, ηόζν γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ηηο δηαηεξνύλ ή ηηο εληζρύνπλ όζν θαη γηα ηελ 

αδπλακία ησλ πεξηθεξεηαθώλ πνιηηηθώλ λα επηηύρνπλ έλα θαιύηεξν απνηέιεζκα.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΝΘΕΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ  

 

Σαββάην,  26/09/2015

Γηάλλεο Χπράξεο, 

Καζεγεηήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Παλαγηώηεο Παληαδήο

Υπ. Δηδάθησξ,  Πάληεην Παλεπηζηήκην/Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

H Σςμβολή ενόρ Σύνθεηος Δείκηη Ανθπώπινος Κεθαλαίος ζηην 

Ανάλςζη Πεπιθεπειακών Ανιζοηήηων ζηον Ελληνικό Χώπο

16/11/2015
Σύλζεηνπ Δείθηε Αλζξώπηλνπ Κεθαιαίνπ ζηελ Αλάιπζε Πεξηθεξεηαθώλ Αληζνηήησλ ζηνλ Ειιεληθό Φώξν | 

Χπράξεο Γ. , Παληαδήο Π. 1

 

 

Αξρηθέο ζθέςεηο

Πλεονεκτήματα
ςφνθετων δεικτών

Μειονεκτήματα
ςφνθετων δεικτών

είναι ςε θζςη να 
αντιπροςωπεφςουν (να 
αποτιμήςουν) πολυδιάςτατα 
φαινόμενα.

ενδεχομζνωσ να 
«ςτζλνουν» 
παραπλανητικά μηνφματα 
(και να οδηγοφν ςτην 
εξαγωγή 
υπεραπλουςτευμζνων 
ςυμπεραςμάτων)

είναι ευκολότερα 
ερμηνεφςιμοι (καθώσ 
παρζχουν γενικζσ τάςεισ)

εμπεριζχουν 
υποκειμενικότητα ςε 
μεγάλο βαθμό (ςτάθμιςη)

Δυνατότητα ςυνδυαςμοφ 
ανομοιογενών επιμζρουσ  
μεταβλητών

Μεγάλη «ευαιςθηςία» ςε 
περίπτωςη αλλαγή  
κάποιασ μεταβλητήσ

είναι περιςςότερο 
ενδιαφζροντεσ (καθώσ 
«ςυμπυκνώνουν» την 
πληροφορία).

είναι περιςςότερο δφςκολο 
να υπολογιςτοφν 
(απαιτοφν πληθώρα 
δεδομζνων)

16/11/2015

• Σαθέζηαηα, νη ζύλζεηνη δείθηεο είλαη 

ζε ζέζε λα αληηπξνζσπεύζνπλ 

επαξθέζηεξα πνιπδηάζηαηεο έλλνηεο 

όπσο ε επεκεξία. 

• Ψζηόζν, κέρξη ζηηγκήο, δεν ςθίζηαηαι 

κάποια κοινά αποδεκηή 

μεθοδολογία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο 

παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη 

πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε (Booysen, 

2002˙ Saisana θαη Tarantola, 2002˙ 

Freudenberg 2003˙ Nardo θ.ά., 2005˙ 

Saisana θ.ά., 2005). 
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Παξαδείγκαηα ζύλζεησλ δεηθηώλ

• Σην επίπεδν ησλ ρσξώλ, πςειή δεκνθηιία απνιακβάλνπλ :

• ν Δείθηεο Αλζξώπηλεο Αλάπηπμεο (Human Development Index – HDI) (UN

2009), 

• ν Δείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Αεηθνξίαο (Environmental Sustainability Index –

ESI) (Esty θ.ά. 2005), 

• ν Δείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Επίδνζεο (Environmental Performance Index –

EPI) (Esty θ.ά. 2008), 

• ν Δείθηεο Οηθνλνκηθήο Επεκεξίαο (Index of Economic Well-Being - IEWB) 

(Osberg θαη Sharpe 2001), 

• ν Δείθηεο «Φαξνύκελνο Πιαλήηεο» (“Happy Planet” Index) (NEF 2009) θαη 

• ν Δείθηεο Παγθνζκηνπνίεζεο (Globalization Index) (KOF 2011). 
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Δηεζλέο νηθνλνκηθό θόξνπκ [WEF]: Human Capital Index
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Μεζνδνινγία αλάπηπμεο ζπλζεηηθνύ δείθηε

• Σςνιζηώζερ (επιλογή δεικηών)
• Αλάπηπμε (dev) ►►► ε αγνξά εξγαζίαο, νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ

• Αληαγσληζηηθόηεηα (comp) ►►► ην πιαίζην δξάζεο (θηλεηηθόηεηα, εμσζηξέθεηα)

• Αλζξώπηλν θεθάιαην (hc) ►►► ε πνηόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ – δπλαηόηεηεο

• Κλίμακα σωπικήρ αναθοπάρ 
• Ννκνί (NUTSIII)

• Επιλογέρ ηςποποίηζηρ, ζηάθμιζηρ (βι.παξαθάησ)

• Μαθημαηική ςλοποίηζη: Άζξνηζκα ζηαζκηζκέλσλ ηηκώλ δεηθηώλ ζε θάζε 
ζπληζηώζα

όπνπ 
• ε εθάζηνηε παξαηήξεζε  ,
• ε κέγηζηε θαη
• ε ειάρηζηε παξαηήξεζε ηεο εθάζηνηε κεηαβιεηήο, αληίζηνηρα 
• (ην ζύκβνιν  S ππνδειώλεη ηελ ηππνπνίεζε). 

• Η ηειηθή ηηκή ησλ δεηθηώλ πξνθύπηεη σο ν κέζνο όξνο ησλ 
ηππνπνηεκέλσλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ: 
• SI = (dev+ comp + hc)/3

16/11/2015

)/()(100 minmaxmin XXXXSX ii
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n
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Μεηαβιεηέο ζύλζεηνπ δείθηε

 Επίπεδο Ανάπηςξηρ 

 ΑΕΠ,

 δεισζέλ εηζόδεκα,

 απνηακηεπηηθέο θαηαζέζεηο

 Επελδύζεηο

 Ανηαγωνιζηικόηηηα 

 παξαγσγηθόηεηα, 

 εμαγσγέο, 

 ηνπξηζκόο

 Γεσγξαθηθό πιενλέθηεκα

 Ανθπώπινο Δςναμικό

 απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

 Αλαινγίεο ππνδνκώλ/καζεηώλ, 

πξνζσπηθνύ/καζεηώλ

 απαζρνινύκελνη, 

 επηδόζεηο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, 

 δηαξξνή από ηελ εθπαίδεπζε
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Επίπεδο Ανάπηςξηρ

ΑΕΠ καηά κεθαλή ΜΑΔ dev1

Δηλυθέν ειζόδημα καηά κεθαλή dev2

Αποηαμιεύζειρ καηά κεθαλή dev3

Αθποιζηικέρ  Δημόζιερ Επενδύζειρ (1974- ) ανά 

κάηοικο (ζη. 2000)
dev4

Ανηαγωνιζηικόηηηα

Αξία εξαγυγών ανά κάηοικο (ζη. 2005) comp1

Διανςκηεπεύζειρ ανά κάηοικο (ημεδαπών & 

αλλοδαπών)
comp2

Παπαγυγικόηηηα (πποζηιθέμενη 

αξία/απαζσόληζη)
comp3

Δείκηηρ κενηπικόηηηαρ comp4

Ανθπώπινο κεθάλαιο

Ποζοζηό απαζσολούμενος πληθςζμού (επί ηος 

μόνιμος πληθςζμού)
hk1

Ποζοζηό απαζσόληζηρ (100- ποζοζηό ανεπγίαρ) hk2

δείκηηρ εξάπηηζηρ παιδικού πληθςζμού hk3

Απιθμόρ εκπαιδεςηηπίυν ανά 10.000 μαθηηέρ hk4

Ποζοζηό μαθηηών ζε λύκεια hk5

Ποζοζηό παπακολούθηζηρ μαθηηών Ενιαίυν  

Λςκείυν (100- ποζοζηό εγκαηάλειτηρ)
hk6

Μέζη βαθμολογία ειζαγυγικών εξεηάζευν ζηα 

ΑΕΙ (90%-Ενιαίυν  Λςκείυν)
hk7

Ποζοζηό 3βάθμιαρ εκπαίδεςζηρ hk8

Απ. ιαηπών ανά 10.000 καηοίκοςρ hk9

Απιθμόρ κλινών θεπαπεςηηπίυν ανά 10.000 

καηοίκοςρ
hk10
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Σπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ζπλζεηηθνύ δείθηε

16/11/2015
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Επίπεδο Ανάπηςξηρ

ΑΕΠ καηά κεθαλή ΜΑΔ dev1

Δηλυθέν ειζόδημα καηά κεθαλή
dev2

Αποηαμιεύζειρ καηά κεθαλή dev3

Αθποιζηικέρ  Δημόζιερ Επενδύζειρ (1974- ) ανά 

κάηοικο (ζη. 2000)
dev4

Ανηαγωνιζηικόηηηα

Αξία εξαγυγών ανά κάηοικο (ζη. 2005) comp1

Διανςκηεπεύζειρ ανά κάηοικο (ημεδαπών & 

αλλοδαπών)
comp2

Παπαγυγικόηηηα (πποζηιθέμενη 

αξία/απαζσόληζη)
comp3

Δείκηηρ κενηπικόηηηαρ comp4

Ανθπώπινο κεθάλαιο

Ποζοζηό απαζσολούμενος πληθςζμού (επί ηος 

μόνιμος πληθςζμού)
hk1

Ποζοζηό απαζσόληζηρ (100- ποζοζηό ανεπγίαρ) hk2

δείκηηρ εξάπηηζηρ παιδικού πληθςζμού hk3

Απιθμόρ εκπαιδεςηηπίυν ανά 10.000 μαθηηέρ hk4

Ποζοζηό μαθηηών ζε λύκεια hk5

Ποζοζηό παπακολούθηζηρ μαθηηών Ενιαίυν  

Λςκείυν (100- ποζοζηό εγκαηάλειτηρ)
hk6

Μέζη βαθμολογία ειζαγυγικών εξεηάζευν ζηα 

ΑΕΙ (90% -Ενιαίυν  Λςκείυν)
hk7

Ποζοζηό 3βάθμιαρ εκπαίδεςζηρ hk8

Απ. ιαηπών ανά 10.000 καηοίκοςρ hk9

Απιθμόρ κλινών θεπαπεςηηπίυν ανά 10.000 

καηοίκοςρ
hk10
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Εθηίκεζε ηνπ ζπλζεηηθνύ δείθηε (ζε ζύγθξηζε απηόλ ηνπ 2012)
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Ελ θαηαθιείδη…

• Η εηζαγσγή ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο δηεπξύλεη  ηηο επηινγέο 

αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ζύλζεησλ δεηθηώλ.

• Τν αλζξώπηλν θεθάιαην δελ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε γξακκηθή γξακκηθά 

κε ην επίπεδν επεκεξίαο .

• Απαηηείηαη έλα πην ζηέξεν ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ λα ζπλδέεη ηελ 

πνηόηεηα αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ κε ηελ δπλαηόηεηεο θαη επθαηξίεο 

αλάπηπμεο

• Παξ’όιεο ηηο αδπλακίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ όινπο ηνπ ζύλζεηνπο δείθηεο,  

ο δείκτηρ ανθπώπινος αναπτςξιακού δςναμικού αλαδεηθλύεη ρσξηθά 

ζρήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ρσξηθέο αληζόηεηεο θαη λεζίδεο ππν-

αλάπηπμεο.
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