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Περίληψη: 

 

 

   Η μεγάλη αύξηση της φορολογίας στη χώρα μας και η γενικότερη οικονομική κατάσταση 

στην Ευρώπη  τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να οδηγεί την μεσαία τάξη σε αφανισμό. Η 

παρούσα εργασία εξετάζει αν είναι σημαντική ή όχι για την ανάπτυξη η ύπαρξη της 

μεσαίας τάξης και με πιο τρόπο επιδρά σε αυτή. Αρχικά θα προσπαθήσω να αναλύσω την 

οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και το πώς έχει επηρεάσει την 

εισοδηματική ανισότητα. Στη συνέχεια θα γίνει μια προσέγγιση του ορισμού της μεσαίας 

τάξης, τόσο με κοινωνικούς όσο και με οικονομικούς όρους. Ακολουθεί η ανάλυση της 

σχετικής βιβλιογραφίας και τέλος, χρησιμοποιώντας ως μέτρο για τα μεσαία κοινωνικά 

στρώματα το μέσο 60% του καταναλωτικού φάσματος, γίνεται εμπειρική ανάλυση της 

σχέσης της μεσαίας τάξης με την ανάπτυξη και με τους παράγοντες ανάπτυξης στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χρονιές από το 2004 έως το 2012.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 °: 

1.1. Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια οικονομική κοινότητα  ήρθε αντιμέτωπη με μια 

πρωτοφανή για τα μέχρι τώρα δεδομένα και μεγάλης έντασης οικονομική κρίση· Η οποία 

αν και εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με πυρήνα τις τραπεζικές 

επισφάλειες και συγκεκριμένα την αδυναμία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων, 

σύντομα μέσω του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού διαύλου λειτούργησε ως ντόμινο. Η 

κρίση επεκτάθηκε ραγδαία στην Ευρώπη με δραματικές επιπτώσεις για τις οικονομίες των 

χωρών. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η κρίση πέρασε σφοδρότατα στην πραγματική 

οικονομία, με αποτέλεσμα την ύφεση και την αύξηση της ανεργίας. Το κλίμα αβεβαιότητας 

που δημιουργήθηκε είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης, κάτι που επηρέασε 

σε μεγάλο βαθμό πολλές επιχειρήσεις και οδήγησε πολλούς κλάδους της οικονομίας, 

όπως η ενέργεια, οι κατασκευές και η αυτοκινητοβιομηχανία σε κατάρρευση (Aiginger, 

2009). Συνέπεια των παραπάνω ήταν η μείωση της απασχόλησης σε επίπεδα άνευ 

προηγουμένου. Τον περασμένο Δεκέμβριο καταγράφονται συνολικά 20.065 εκατομμύρια 

άνεργοι στην Ευρωζώνη. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας νέων καταγράφονται στην 

Ελλάδα με 44,2%, ακολουθούν η Ισπανία  και η Ιταλία με 42,9% και 40,1% αντίστοιχα. 

Ενώ συνολικά η ανεργία των νέων βρίσκεται στο 20,9% στην Ευρωζώνη και στο 18,6% 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Eurostat 2017). 

Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών σε συνάρτηση με την προώθηση των 

μακροπρόθεσμων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και είναι το βασικό 

χαρακτηριστικό του σχεδίου ανάκαμψης από την κρίση. Πολλές Κυβερνήσεις επιχείρησαν 

να στηρίξουν με δημοσιονομικά μέτρα τις οικονομίες τους, ώστε να περιορίσουν τις 

αρνητικές επιπτώσεις στην ανεργία και την οικονομική δραστηριότητα. Ανάλογα με την 

κατάσταση και τις ανάγκες κάθε οικονομίας, οι κυβερνήσεις επιδίωξαν αρχικά να σώσουν 

το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα από τον κίνδυνο της κατάρρευσης και την χρεωκοπία. 

Παράλληλα, αποδέχτηκαν την μετάβαση των οικονομιών τους σε κατάσταση μεγαλύτερων 
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ελλειμμάτων στον δημοσιονομικό τομέα, είτε ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των 

αυτόματων σταθεροποιητικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ως απόρροια της 

επιλογής τους για δημοσιονομική επέκταση, με κοινό ευρωπαϊκό στόχο την αποκατάσταση 

της ρευστότητας, την κινητοποίηση των επενδύσεων ώστε να ανακάμψει η οικονομία και 

την συγκράτηση της απασχόλησης. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον και η προσπάθεια, όσων 

ασκούσαν οικονομική πολιτική, στράφηκε προς την εφαρμογή δημοσιονομικής λιτότητας, 

με συνεχόμενες αυξήσεις στην φορολογία και παράλληλες μειώσεις σε μισθούς και 

συντάξεις, ενώ επιπλέον υπήρξαν σημαντικές μειώσεις των κύριων δημόσιων δαπανών 

για την υγεία, την παιδεία και την κατασκευή έργων. 

Ο εγκλωβισμός των χωρών σε κατάσταση ύφεσης και λιτότητας, συνέβαλε καθοριστικά 

στην κλιμάκωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Το μεγαλύτερο μέρος των 

συνεπειών αυτών επωμίζεται η μεσαία τάξη, η οποία φαίνεται να αποδεκατίζεται. 

Χαρακτηριστικά είναι τα νούμερα για την περίπτωση της Ελλάδας. Σύμφωνα με την έκθεση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014), περισσότεροι από τρείς στους δέκα έλληνες 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, γεγονός που οδηγεί σε 

δραματική συρρίκνωση των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Παράλληλα στο Οικονομικό 

δελτίο του ΣΕΒ ( Μάρτιος 2016), καταγράφεται ότι το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, με βάση το 

οποίο έγινε η έρευνα, έχει χάσει λόγω της ύφεσης και της λιτότητας το 30% του 

εισοδήματος του, που βασίζεται σε εξαρτημένη εργασία, ατομικές επιχειρήσεις και 

ελεύθερα επαγγέλματα. Στην έκθεση της η Credit Suisse καταγράφει μείωση του 

πληθυσμού της μεσαίας τάξης, στα χρόνια της κρίσης, από 5,6 εκατομμύρια πολίτες σε 4,6 

εκατομμύρια. Στο άρθρο τους ʺ The Middle class in the Greek Great Depretion : 

Decimation or Resilience? ʺ (2016), η κ. Μαρία Καραμεσίνη και ο κ. Στέφανος Γιακουμάτος  

καταλήγουν ότι από το 70,8% του πληθυσμού που δήλωνε εισοδήματα μεσαίας τάξης στην 

αρχή της κρίσης, μόνο το 54,7% πλέον έχει εισοδήματα που θα μπορούσαν να το 

κατατάξουν σε αυτή. 
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1.2. Οικονομική και Κοινωνική ευημερία  

 

Στην παρούσα εργασία θέλουμε να διαπιστώσουμε το πώς η μεσαία τάξη συμβάλλει στην 

οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα όμως με την άποψη των συγγραφέων Acemoglu και 

Robinson δεν είναι μόνο το πλήθος των συμμετεχόντων στις οικονομικές και πολιτικές 

εξελίξεις που καθορίζουν το αν μια χώρα θα έχει ανάπτυξη και ευημερία, αλλά το αν οι 

θεσμοί που έχει επιλέξει αυτή η κοινωνία θα είναι ανοικτοί ή κλειστοί. 

Ανοικτοί θεσμοί στο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο χαρακτηρίζονται αυτοί που 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολλών και ότι αυτοί οι πολλοί μπορούν να συμμετέχουν 

στις διάφορες διαδικασίες στο οικονομικό και πολιτικό πεδίο. Από την άλλη πλευρά οι 

κλειστοί θεσμοί χαρακτηρίζονται ως οι διάφορες ελίτ που έχουν διαμορφώσει το πλαίσιο 

εκείνο στο οποίο διαχειρίζονται μεγάλο μέρος της οικονομικής και πολιτικής ισχύος. 

Η ανάδυση της μεσοαστικής τάξης στην Μεγάλη Βρετανία και η κυριαρχία του 

φιλελευθερισμού οδήγησαν στον περιορισμό της εξουσίας της αριστοκρατίας και του 

κλήρου που οδήγησε στην ευημερία της Μεγάλης Βρετανίας. Τα γραπτά του Λοκ που 

είχαν μεγάλη επιρροή στην εποχή τους έθεσαν τις βάσεις των φυσικών δικαιωμάτων και 

της προστασίας του αγαθού της ιδιοκτησίας από κρατικές παρεμβάσεις. Ωστόσο ο Λοκ δεν 

ήταν όπως θα λέγαμε σήμερα δημοκράτης, γιατί πίστευε ότι μόνο οι κάτοχοι ιδιοκτησίας 

μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το καθολικό δικαίωμα ψήφου και η 

συμμετοχή στα κοινά προωθήθηκε από τους ωφελιμιστές όπως ο Bentham, τονίζοντας ότι 

με αυτό τον τρόπο προωθούνται τα συμφέροντα των ατόμων. Η ατομική ελευθερία πρέπει 

να διασφαλίζεται και από άλλα μέτρα όπως είναι ο χωρισμός των εξουσιών καθώς και από 

την περιφρούρηση βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως η ελευθερία έκφρασης, 

μετακίνησης και προστασίας από την αυθαίρετη σύλληψη. 

Η δημοκρατία αυτή έχει ως σκοπό να παρέχει στους πολίτες της την δυνατότητα να ζουν 

τη ζωή τους όπως αυτοί θέλουν και τα άτομα είναι απολύτως υπεύθυνα για την οικονομική 

και κοινωνική τους κατάσταση. Παρατηρούμε ότι τα παραπάνω ισχύουν σε μεγάλο βαθμό 

στις ανεπτυγμένες οικονομίες κυρίως της Δύσης όπου υπάρχει σε μεγάλο βαθμό μεγάλη 

και ισχυρή αστική μεσαία τάξη. 
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Στην αρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης οι περισσότερες χώρες ελέγχονταν από την 

αριστοκρατία και άλλες παραδοσιακές ελίτ, οι οποίες διέθεταν εισοδήματα από την κατοχή 

μεγάλων ιδιοκτησιών της γης ή μονοπωλιακά προνόμια στο εμπόριο που είχαν 

παραχωρηθεί σε αυτές τις τάξεις από τον βασιλέα. Η επέκταση των εργοστασίων και των 

βιομηχανιών στις πόλεις είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι πόροι από την γεωργία και 

να αυξηθούν τα ανταλλάγματα που οι γαιοκτήμονες έδιναν στους χωρικούς. 

Η αστικοποίηση και η άνοδος της μεσαίας και της εργατικής τάξης που είχαν γνώση της 

βαρύτητάς τους στην κοινωνία είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση το να 

μονοπωλεί η αριστοκρατική τάξη την εξουσία. Έτσι η ήττα της αριστοκρατικής τάξης από 

τις αστικές τάξεις στο πεδίο της οικονομίας θα έθετε σε κίνδυνο και τον έλεγχο της 

πολιτικής εξουσίας. Οι ελίτ προέβαλαν αντίσταση στην εκβιομηχάνιση καθώς ένιωθαν ότι η 

πολιτική και οικονομική τους ισχύ απειλούνταν. 

Ανεξάρτητα από τις αποτυχίες ή τις επιτυχίες που έχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, 

εξάγεται ένα συμπέρασμα που είναι σαφές: πολύ συχνά υπάρχουν ισχυρές οικονομικές 

ομάδες που θα αντισταθούν στην πρόοδο της οικονομίας και στις ατμομηχανές της 

ευημερίας. Η μεγέθυνση της οικονομίας δεν είναι μια διαδικασία που θα στηριχθεί σε 

καλύτερες και περισσότερες μηχανές ή σε περισσότερους και πιο μορφωμένους 

ανθρώπους αλλά σε μια διαδικασία που είναι μετασχηματιστική και αποσταθεροποιητική 

και θα έχει συνδεθεί με μια εκτεταμένη δημιουργική καταστροφή. Η οικονομική ανάπτυξη 

επομένως θα προωθηθεί μόνο όταν δεν εμποδίζεται από τους ηττημένους στο οικονομικό 

πεδίο που νιώθουν ότι θα χάσουν τα προνόμια που έχουν, αλλά και από αυτούς που 

έχουν χάσει στο πεδίο της πολιτικής που έχουν φόβο ότι θα διαβρωθεί η πολιτική ισχύς 

που έχουν. 

Στην επιλογή των πολιτικών θεσμών δεν είναι απαραίτητο ότι οι ισχυροί επιθυμούν 

θεσμούς στο οικονομικό πεδίο που θα προωθήσουν την οικονομική επιτυχία. Σε ένα 

απολυταρχικό καθεστώς, οι ανώτερες τάξεις έχουν την εξουσία να επιβάλλουν θεσμούς 

στην οικονομία που οι ίδιοι επιθυμούν. Κατά συνέπεια δεν επιθυμούν την είσοδο στο 

οικονομικό και πολιτικό πεδίο ευρύτερη συμμετοχή επειδή μια τέτοια προοπτική θα μείωνε 

την εξουσία τους και θα διευκόλυνε την διαμόρφωση κανόνων από τις υπόλοιπες τάξεις 

που θα ήταν εναντίον τους. Στην προκειμένη περίπτωση όσοι υποφέρουν από τους 

κλειστούς οικονομικούς θεσμούς δεν ελπίζουν ότι οι ελίτ θα αλλάξουν τους πολιτικούς 

θεσμούς και θα ανακατανείμουν την ισχύ στην κοινωνία. Θα πρέπει να εξαναγκασθούν οι 
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ελίτ σε αλλαγή των κανόνων που θα είναι πιο ανοιχτοί και θα επιτρέπουν στις υπόλοιπες 

τάξεις να συμμετέχουν στα πολιτικά και οικονομικά πράγματα. 

Οι οικονομικοί και πολιτικοί θεσμοί που στην τελική ανάλυση αποτελούν την επιλογή της 

κοινωνίας, μπορεί να είναι είτε ανοικτοί και να συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση, 

είτε κλειστοί με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η οικονομική ευημερία. Τούτο σημαίνει ότι η 

πολιτική, δηλαδή η επιλογή των θεσμών είναι κομβικής σημασίας στην προσπάθεια να 

γίνουν κατανοητοί οι λόγοι για την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να γίνουν κατανοητοί 

οι λόγοι για τους οποίους μερικές κοινωνίες επιλέγουν ανοικτούς θεσμούς και γιατί 

πολιτικές επιλογές άλλων κοινωνιών επέλεξαν κλειστούς οικονομικούς και πολιτικούς 

θεσμούς που είχαν σαν αποτέλεσμα την οπισθοδρόμηση. 

Θα ήταν εύλογο ότι είναι προς το συμφέρον όλων να δημιουργηθούν θεσμοί που να 

μπορούν φέρουν την ευημερία. 

Αυτό έχει να κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη και ορθή επιβολή αυτών 

που ονομάζουμε ιδιωτικά δικαιώματα στην ιδιοκτησία. Έτσι στον πλούσιο κόσμο οι πολίτες 

μπορούν να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία χωρίς να έχουν το φόβο ότι η κυβέρνηση ή 

κάποιος άλλος θα τους τα αφαιρέσει αυθαίρετα. Έτσι η περιουσία προστατεύεται καλά 

διότι το κράτος υπεραμύνεται του νόμου και της τάξης και έχουν υπογραφεί 

επιχειρηματικές συμβάσεις τα δικαστήρια θα είναι υποχρεωμένα να τις εφαρμόσουν.  

Στα φτωχά κράτη οι πολίτες μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχιας χωρίς να έχουν 

εκπαίδευση υψηλής ποιότητας που θα είναι σε θέση να τους ετοιμάσει για εξειδικευμένη 

εργασία ή επιχειρηματικότητα. 

Η επιβολή ιδιωτικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποτελεί μια πλευρά αυτού που 

αποκαλούμε οικονομικοί θεσμοί. Οι θεσμοί αυτοί είναι πλευρές των κανόνων που θέτει μια 

κοινωνία και έχει να κάνει με τις οικονομικές συναλλαγές. Εκτός από την προστασία των 

δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας, οι οικονομικοί θεσμοί περιλαμβάνουν την λειτουργία που θα 

έχει το δικαστικό σύστημα, οι χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί που θα έχουν καθορίσει πως 

τα άτομα και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να δανειστούν χρήματα. 

Ένας πολίτης που ανήκει στην μεσαία τάξη, όπως για παράδειγμα ένας αγρότης δεν θα 

έχει κανένα κίνητρο να παράγει και να δημιουργήσει αν γνωρίζει ότι η παραγωγή του θα 

απαλλοτριωθεί ή θα φορολογηθεί με υψηλούς φόρους. Έτσι οι θεσμοί της ανοικτής 
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κοινωνίας προάγουν την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική ευημερία. 

Βασικό ρόλο σε αυτό παίζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επειδή όσοι διαθέτουν ιδιοκτησία 

είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε αυτή και να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Συνεπώς οι 

έμποροι, οι επιχειρηματίες και οι εργάτες αποθαρρύνονται από την επένδυση και την 

παραγωγή όταν δεν διαθέτουν δικαιώματα ιδιοκτησίας. Επιπροσθέτως όταν η δικαιοσύνη 

δεν ασκεί ορθά τα καθήκοντά της δεν μπορούν να διαμορφωθούν σχέσεις που να 

βασίζονται στην εμπιστοσύνη, βασικό χαρακτηριστικό μιας ευημερούσας κοινωνίας.  

Από την άλλη στις χώρες όπου οι ελίτ καταπιέζουν εκατομμύρια ανθρώπους, οι τελευταίοι 

καταδικάζονται στην φτώχια. Η πολιτική και οικονομική εξουσία συγκεντρώνεται στα χέρια 

μιας μικρής ομάδας ανθρώπων και τις χρησιμοποιούν εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας. 

Οι κλειστοί θεσμοί υψώνουν φραγμούς εισόδους υποστηρίζοντας τις μη αποτελεσματικές 

επιχειρήσεις και αποτρέπουν τους επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες να εισέλθουν στις 

κατάλληλες επιχειρήσεις έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να ασχοληθούν με επαγγέλματα που 

ταιριάζουν περισσότερο στις δεξιότητές τους. 

Στο πρόγραμμα HDI έχουν αναγνωρίσει το γεγονός ότι στην ανθρώπινη ανάπτυξη μεγάλη 

σημασία έχει η ικανότητα των ανθρώπων να ζουν παραγωγικά και με υγεία. Το παραπάνω 

συστατικό του προγράμματος έχει ως στόχο να αιχμαλωτίσει τους δείκτες της υγείας σε 

έναν ενιαίο δείκτη, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας 

έχουν δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αποτελέσματα που αφορούν την υγεία και 

συμπεριλαμβάνουν σε αυτή, την παιδική, των μητέρων, την καταπολέμηση του AIDS 

καθώς και άλλων σημαντικών ασθενειών. 

Σε πολλές χώρες υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο προσδόκιμο της ζωής, έτσι την 

Ιαπωνία αυτό φθάνει τα 83 έτη, ενώ στην Σιέρα Λεόνε τα 47 έτη. Αυτές οι διαφορές στα 

προσδόκιμα ζωής εξηγούνται κατά κύριο λόγο από τις διαφορές στην υγεία μεταξύ των 

κατοίκων. 

Στην υγεία μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχουν εξωτερικότητες, όπως 

ακριβώς συμβαίνει και στην εκπαίδευση. Η υγεία όπως και η εκπαίδευση αποτελούν 

σημαντικό στοιχείο του ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτά τα δυο στοιχεία λειτουργούν στην 

πραγματικότητα συμπληρωματικά, καθώς το ένα ενισχύει το άλλο και έτσι ένας άνθρωπος 

ακόμα κι αν έχει καλή μόρφωση δεν θα είναι παραγωγικός αν υγεία του δεν είναι καλή. 

Έτσι όταν οι άνθρωποι είναι υγιείς τότε συνεπάγεται ότι θα είναι και πιο παραγωγικοί. 
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Προκύπτει όμως ένα ερώτημα, όταν οι άνθρωποι κάνουν μια επένδυση στην υγεία τους, αν 

αναλογίζονται τις πιθανές επιπτώσεις που ίσως έχει στην υπόλοιπη κοινωνία. Μάλλον είναι 

απίθανο να εκτιμήσουν πως επηρεάζει την υπόλοιπη κοινωνία, αλλά το πώς επηρεάζει τον 

άμεσο περίγυρο τους σίγουρα τον λαμβάνουν υπόψη. 

Μερικοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα που έχει η καλή 

υγεία στο εισόδημα και να κάνουν την σύγκριση με τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. 

Χωρίς καμία αμφιβολία το προσδόκιμο ζωής και τα μέτρα καλής υγείας συνολικά, 

σχετίζονται θετικά με το κατά κεφαλήν εισόδημα. Μια πρόσφατη μελέτη του Αμερικανικού 

Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών, έδειξε ότι τα άτομα που ζουν σε νότιες πολιτείες που η 

φτώχεια είναι πιο υψηλή θα ζήσουν λιγότερα χρόνια και το πιο σημαντικό λιγότερα υγιή 

χρόνια με ανθρώπους που ζουν σε άλλα μέρη των ΗΠΑ. 

Αυτό φέρνει στην επιφάνεια ένα σημαντικό ερώτημα: η κακή υγεία προκαλεί τα χαμηλά 

εισοδήματα ή τα χαμηλά εισοδήματα σε φτώχεια ή μήπως κάποιος συνδυασμός των 

παραπάνω προτάσεων; Αυτό είναι κλασικό πρόβλημα ανάκλασης όπου είναι δύσκολο να 

απομονώσεις τον τρόπο με τον οποίο κάθε μεταβλητή επηρεάζει την άλλη. Οι φτωχές 

χώρες δαπανούν λιγότερα χρήματα για την υγεία των πολιτών από τις πιο πλούσιες 

χώρες. Τα φτωχά νοικοκυριά έχουν σημαντικά μικρότερη πρόσβαση σε καλή διατροφή, 

στις υπηρεσίες υγείας αλλά και σε πληροφορίες για το πώς παραμένει κανείς υγιής. Πολλά 

άτομα των παραπάνω χωρών δεν έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις υγιεινής και άλλοι 

έρχονται αντιμέτωποι με περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως σκουπίδια που έχουν 

αρνητικές συνέπειες στην υγεία. 

Είναι δύσκολο να γίνει ο καθορισμός αν η καλύτερη υγεία έχει σαν αποτέλεσμα τα 

υψηλότερα εισοδήματα ή υπάρχει η αντίστροφη σχέση. Όταν οι ερευνητές ασχολούνται με 

το μεγάλο ερώτημα στο πως η υγεία επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και το αντίστροφο 

προσπαθούν με την βοήθεια της οικονομετρίας να αναγνωρίσουν τις αιτιώδεις σχέσεις. 

Ένας σχετικός τρόπος είναι να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αν οι περίοδοι της 

γρήγορης αύξησης στο εισόδημα συνοδεύτηκαν και από αντίστοιχες μεταβολές στην υγεία 

των πολιτών. Έτσι για παράδειγμα είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τις μεταβολές του 

εισοδήματος σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και να υπολογίσουμε τις μεταβολές στην 

θνησιμότητα. Επίσης μπορούμε να βρούμε κάποιες βοηθητικές μεταβλητές που να 

εξηγούν την εισοδηματική αύξηση αλλά να μην έχουν άμεση επίδραση στην υγεία των 

κατοίκων. 
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1.3. Προσέγγιση του ορισμού της Μεσαίας Τάξης 

 

Στο έργο του ʺ Η Μεγάλη Πρωτοβουλία ʺ ο Βλαντίμιρ Λένιν έδωσε τον εξής ορισμό για την 

κοινωνική διαστρωμάτωση : 

 

ʺ Τάξεις ονομάζονται μεγάλες ομάδες ανθρώπων που ξεχωρίζουν μεταξύ τους, από την 

θέση που έχουν μέσα σε ένα ιστορικά καθορισμένο σύστημα της κοινωνικής παραγωγής, 

από την σχέση τους που είναι, στο μεγαλύτερο μέρος, κατοχυρωμένη και διατυπωμένη με 

νόμους προς τα μέσα παραγωγής, από τον ρόλο τους στην κοινωνική οργάνωση της 

εργασίας και συνεπώς από τους τρόπους που ιδιοποιούνται την μερίδα του κοινωνικού 

πλούτου που διαθέτουν και το μέγεθος αυτής της μερίδας. ʺ   

 

Η διάκριση μεταξύ των τάξεων είναι αρκετά απαιτητική και έχει απασχολήσει πολλούς 

ερευνητές. Ωστόσο το πιο δύσκολο στάδιο της διαδικασίας αυτής είναι ο καθορισμός των 

άνω και κάτω ορίων των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. 

 

Ο Καρλ Μαρξ υποστήριζε ότι στις καπιταλιστικές κοινωνίες, η κοινωνική διαστρωμάτωση 

διαμορφώνεται στη βάση της σύγκρουσης των αντικρουόμενων συμφερόντων ανάμεσα σε 

αυτούς που ελέγχουν και επωφελούνται από τα μέσα παραγωγής και αυτούς που 

επιβιώνουν μισθώνοντας την εργατική τους δύναμη. Ενώ ο Μαξ Βέμπερ συμπλήρωσε 

πως εκτός από την τάξη που ελέγχει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και αυτή που διαθέτει 

μόνο την αξία της εργασίας της, υπάρχουν και άλλες διαιρέσεις της κοινωνίας. Επομένως 

με μια πρώτη ανάγνωση θα λέγαμε ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που βρίσκεται ανάμεσα 

στα κατώτερα και ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Σύμφωνα με το Βέμπερ οι πτυχές της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι η οικονομική επιφάνεια, το κοινωνικό κύρος και η ισχύς 

των κοινωνικών υποκειμένων. 

 

Η οικονομική επιφάνεια καθορίζεται κυρίως από το εισόδημα και την κατανάλωση και είναι 

ίσως το πιο απόλυτο μέτρο προσδιορισμού της μεσαίας τάξης. Στην σύγχρονη 

βιβλιογραφία, κάποιοι ερευνητές βασίζουν την ανάλυση τους σε σχετικά μέτρα 
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προσδιορισμού του εισοδήματος, όρισαν δηλαδή την μεσαία τάξη ως εκείνους που έχουν 

εισόδημα ή κατανάλωση εντός ενός συγκεκριμένου διαστήματος που περιλαμβάνει και τη 

διάμεσο. Ενώ άλλοι θεωρούν εκείνους που καταλαμβάνουν το μέσο 60% του 

καταναλωτικού φάσματος ως μεσαία κοινωνικά στρώματα. Οι Birdsall, Graham και 

Pettinato (2000), όρισαν ως μεσαία τάξη εκείνους που έχουν εισόδημα μεταξύ το 75% και 

125% του μέσου όρου εισοδήματος σε κάθε χώρα. Αντίθετα με τους παραπάνω ορισμούς, 

που προσδιορίζουν τα εισοδηματικά όρια σε κάθε χώρα, συγγραφείς έχουν εισάγει τον 

προσδιορισμό της μεσαίας τάξης και με πιο απόλυτα κριτήρια. Οι Milanovik και Yitzhaki 

(2002), χρησιμοποίησαν ως δείγμα πληθυσμού όσους είχαν εισόδημα μεταξύ του 

εισοδηματικού μέσου της Βραζιλίας και της Ιταλίας. Αντίθετα ο ορισμός που 

χρησιμοποίησαν οι Banejree και Duflo (2008), είναι ότι στη μεσαία τάξη συγκαταλέγονται 

όσοι καταναλώνουν από 2$ έως 10$ ημερησίως, σε αγοραστική δύναμη του 1993. 

Χρησιμοποιώντας δεδομένα του 2004 για την Ιταλία ο Profeta οριοθέτησε τα μεσαία 

κοινωνικά στρώματα ως εκείνους που έχουν εισόδημα από 1.000€ έως 2.500€. 

Εκτός από την οικονομική κατάσταση, κύρος προσδίδει και η εργασία του ατόμου, αλλά και 

η εκπαίδευση του. Στη μεσαία τάξη ανήκουν άνθρωποι που έχουν ή επιδιώκουν να έχουν 

μια καλή δουλειά με σταθερό μισθό (Banejree και Duflo 2008). Συνήθως είναι άνθρωποι με 

ελεύθερες σχέσεις παραγωγής, ελεύθεροι επαγγελματίες μεσαίας κλίμακας που έχουν 

σχετικά υψηλά κέρδη. Ωστόσο σίγουρα στα μεσαία κοινωνικά στρώματα ανήκουν και οι 

δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ κάποιοι υπολογίζουν σε αυτήν την κατηγορία και τους 

τραπεζικούς υπάλληλους. Τα άτομα αυτά, εφόσον έχουν εξασφαλίσει την ασφάλεια τους 

ενάντια στη φτωχοποίηση, έχουν περισσότερους διαθέσιμους πόρους ώστε να 

επενδύσουν μακροπρόθεσμα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (Appadurai 2011). 

Αυτό συνήθως γίνεται μέσω της εκπαίδευσης. Η μεσαία τάξη επενδύει πολύ στο 

πολιτιστικό κεφάλαιο, δηλαδή στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη καλλιτεχνικών 

δεξιοτήτων, ακόμη και στην ενασχόληση με την πολιτική (Hasan και Ulubasoglou 2011). 

Επιπλέον επενδύουν αρκετά και στην υγεία, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω 

ώστε να καταναλώσουν υψηλότερης αξίας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καταναλώνουν 

περισσότερα φάρμακα και κάνουν περισσότερες ιατρικές εξετάσεις (Banejree και Duflo 

2008).   

Επομένως παρά το αντικειμενικό κριτήριο του εισοδήματος ή της κατανάλωσης, που 

μπορεί να τοποθετεί κάποιον στη μεσαία τάξη, υπάρχουν και κάποια πιο ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά που έχουν ως κοινό τα άτομα αυτά. Είναι άνθρωποι που εφόσον έχουν 

καλύψει τις βασικές τους ανάγκες και δεν έρχονται αντιμέτωποι με τη φτώχια, προσδοκούν 

και επενδύουν σε οικονομική και πνευματική ανέλιξη μέσα στην κοινωνία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προοδευτικός σχηματισμός της μεσαίας τάξης έγινε στην Ελλάδα, 

σε συνάρτηση με την ευρεία καθιέρωση της ιδιοκτησίας, ατομικής και κοινωνικής, ενώ οι 

πρώτες αναφορές για τα μεσαία κοινωνικά στρώματα εντοπίζονται στην Αρχαία Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 °: Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Ο William Easterly στο άρθρο του ʺThe Middle class consensus and Economic 

Developmentʺ (2001), εξετάζει πως η μεσαία τάξη και η εισοδηματική κοινωνική 

ποικιλομορφία επηρεάζουν την ανάπτυξη, κάνοντας οικονομετρική έρευνα ώστε να βρει τη 

συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης του εισοδήματος, του ανθρώπινου κεφαλαίου και την 

υποδομή της εθνικής ποικιλομορφίας. Επιπλέον εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη 

δημοκρατία και την πολιτική σταθερότητα, με τη μεσαία τάξη. Καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι χώρες με πιο συμπαγή μεσαία τάξη έχουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος και 

ανάπτυξης, περισσότερο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και συσσώρευση υποδομών. Ακόμη 

έχουν καλύτερες εθνικές οικονομικές πολιτικές, καλύτερης ποιότητας δημοκρατία και 

λιγότερη πολιτική αστάθεια.  

Σε μεταγενέστερη έρευνα του, με το άρθρο ʺInequality does cause underdevelopment: 

New evidenceʺ (2008), χρησιμοποιώντας την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων 

επιδιώκει να εξετάσει τη σχέση ανισότητας και ανάπτυξης. Χωρίς να αποκλίνει από τα 

προηγούμενα συμπεράσματα του ο  Easterly επιβεβαιώνει ότι η μεσαία τάξη ευνοεί την 

ανάπτυξη, μέσω της εκπαίδευσης, της θεσμικής ποιότητας και της αύξησης του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος. Επεκτείνοντας την ανάλυση του προκύπτει ότι η μεγάλου βαθμού 

ανισότητα είναι σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ευημερία, συγκεκριμένα προκύπτει ότι 

η σχέση αιτιότητας μεταξύ τους δεν είναι αμφίδρομη, η ανισότητα είναι αυτή που επηρεάζει 

την ανάπτυξη. 

Στο άρθρο ʺThe Middle Class in Economic Development, A case study of brazil’s <<New 

Middle Class>>ʺ (2014), ο Simone Schotte χρησιμοποιεί έναν απόλυτο ορισμό για να 

προσδιορίσει την μεσαία τάξη, ορίζει ως κάτω όριο τα 10$ και άνω όριο τα 50$ για την 

μέση κατανάλωση, σε αγοραστική δύναμη του 2005. Μεταξύ των συμπερασμάτων του 

είναι ότι η μεσαία τάξη έχει άμεση συσχέτιση με την οικονομική ανάπτυξη, το υψηλότερο 

ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση και συμβάλει ουσιαστικά στην αγορά εργασίας. 

Οι Norman Loayza, Jamele Rigolini και Gonzalo Leorente στο άρθρο τους ʺDo middle 

class bring about institutional reform?ʺ εκτιμούν τις επιπτώσεις που έχει η ύπαρξη ισχυρής 
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μεσαίας τάξης στις πολιτικές που εφαρμόζονται και στους θεσμούς σε σχέση με τις 

δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση και υγεία, στον προσανατολισμό του εθνικού εμπορίου 

και στην ποιότητα του πολιτικού συστήματος όσον αφορά τη δημοκρατική συμμετοχή. 

Συμπεραίνουν ότι όταν το μέγεθος της μεσαίας τάξης αυξάνεται οι κοινωνικές πολιτικές για 

την εκπαίδευση και την υγεία είναι πιο ενεργές και καλύτερης ποιότητας. Επιπλέον η 

συμμετοχή στα κοινά και η επίσημη διαφθορά βελτιώνονται, ενώ οι οικονομικές πολιτικές 

είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς το διεθνές εμπόριο και την χρηματοδότηση. 

Στο άρθρο ʺWhat is Middle Class about the Middle Class around the Worldʺ (2008), οι 

Abhijit, Banerjee και Dufflo, χρησιμοποιούν συνδυαστικά τα καταναλωτικά διαστήματα 2$ 

έως 4$ και 6$ έως 10$, για να ορίσουν την μεσαία τάξη σε χώρες με χαμηλό εισόδημα. 

Στην ανάλυση τους δεν εντοπίζουν μεγάλο αντίκτυπο των ιδιωτικών επιχειρήσεων της 

μεσαίας τάξης στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Συνήθως πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις, 

που χρησιμοποιούν μικρό κεφάλαιο και απασχολούν κυρίως μόνο άτομα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Ωστόσο οι πολίτες της μεσαίας τάξης επενδύουν πολύ στην 

εκπαίδευση και την υγεία, χαρακτηριστικά οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η μεσαία τάξη 

καταναλώνει ακριβότερη, άρα και καλύτερης ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

επομένως συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της κατανάλωσης. 

Η μεσαία τάξη μπορεί να επηρεάσει σε μεγαλύτερο βαθμό το πολιτικό σύστημα απ’ ότι τα 

υψηλά ή τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, υποστηρίζουν οι Glenito Amorando, Natalie 

Chum και Anil Deolalikar. Στο άρθρο τους ʺWho are the middle class and what values do 

they hold?ʺ (2010), επισημαίνουν πως οι πολιτικές που αυξάνουν την κοινωνική θέση, 

μέσω της εκπαίδευσης και των καλύτερων θέσεων εργασίας, είναι εξαιρετικά σημαντικές 

για την δημιουργία αξιών μέσα στην κοινωνία και συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη. 

Χρησιμοποιώντας τις πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές αξίες της μεσαίας τάξης, σε ένα 

σύνολο χωρών από το 1981 έως το 2008, καταλήγουν στο ότι τα μεσαία κοινωνικά 

στρώματα είναι σημαντικά στην ζήτηση καλύτερων αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον 

θεωρούν ότι το μέγεθος της μεσαίας τάξης δεν επηρεάζει μόνο την αύξηση του 

εισοδήματος, αλλά και τις πολιτικές αποφάσεις, αφού είναι πολύ πιθανότερο άτομα της 

μεσαίας τάξης να συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες και να διεκδικούν προνόμια.  

Ο Andrès Salimaro στο άρθρο του με τίτλο ʺThe Middle Class and the development 

processʺ (2008), διεξάγει έρευνα σε περισσότερες από 120 χώρες ώστε να ελέγξει τη 

σχέση του μεγέθους της μεσαίας τάξης με τα επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήματος, την 
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ανισότητα, την κατανομή των δημόσιων δαπανών, με το μερίδιο των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στο παραγόμενο προϊόν, και με τα επίπεδα της δημοκρατίας. Βρίσκει ότι σε 

χώρες με υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος το μέγεθος της μεσαίας τάξης, σε σχετικούς 

όρους, είναι 6% μεγαλύτερο σε σχέση με χαμηλά εισοδηματικές κοινωνίες, κάτι που 

υποδεικνύει τη συσχέτιση της μεσαίας τάξης με την ανάπτυξη, μετρούμενη σε όρους 

εισοδήματος. Από την άλλη δεν εντοπίζει μεγάλη συσχέτιση των μεσαίων κοινωνικών 

στρωμάτων  με τις δημόσιες δαπάνες ή με το σχετικό μέγεθος των μεσαίων επιχειρήσεων, 

σε όρους μεριδίου στην συνολική απασχόληση και το συνολικό προϊόν. Όσον αφορά στη 

δημοκρατία, εμφανίζει συσχέτιση με την μεσαία τάξη μόνο σε οικονομίες με υψηλά επίπεδα 

εισοδήματος. 

Στο άρθρο ʺThe Role of Middle Class in Economic Development: What do cross-country 

data show?ʺ (2015), οι Natalie Chun, Rana Hasan, Muhummad Habibur Rohman και 

Mehmet Ali Ulubasoglu, εξετάζουν τη σχέση που έχουν τα μεσαία κοινωνικά στρώματα με 

την συνολική κατανάλωση και τους παράγοντες ανάπτυξης χρησιμοποιώντας τρείς 

ορισμούς. Θεωρούν ως μεσαία τάξη όσους έχουν καθημερινή κατανάλωση από 2$ έως 

10$, όσους αντιπροσωπεύουν το μέσο 60% του καταναλωτικού φάσματος και όσους 

έχουν κατανάλωση μεταξύ του 75% και 125% του μέσου όρου κατανάλωσης. Αναλύοντας 

και τους τρεις ορισμούς καταλήγουν σε τρία βασικά συμπεράσματα. Πρώτον η μεσαία τάξη 

συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, κυρίως μέσω των συντελεστών παραγωγής και ειδικά 

του ανθρώπινου κεφαλαίου. Επίσης η συσχέτιση με την εκπαίδευση είναι σημαντική, κάτι 

που φαίνεται να οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης. Δεύτερον η μεσαία τάξη που 

ορίζεται ως το 60% του καταναλωτικού φάσματος έχει υψηλό ποσοστό αποταμίευσης, άρα 

και υψηλά ποσοστά ευημερίας. Τρίτον βρίσκουν ότι η μεσαία τάξη και στις τρεις 

περιπτώσεις, συνδέεται άμεσα με την αύξηση της κατανάλωσης. Τέλος καταλήγουν ότι η 

οικονομική σημασία του μεριδίου δαπάνης των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, όταν 

αυτά ορίζονται ως το μέσο 60% της κατανάλωσης, είναι υψηλότερη απ’ ότι στις άλλες δύο 

περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι άλλοι δύο ορισμοί βρίσκονται στο όριο 

της κατανάλωσης για επιβίωση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 °: Μεθοδολογία και Μεταβλητές 

 

Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση των χωρών της Ευρώπης, που ανήκουν στη 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την εκτίμηση του υποδείγματος χρησιμοποίησα την ανάλυση των 

πάνελ δεδομένων, τα οποία έχουν δυο διαστάσεις την διαστρωματική και την χρονολογική, 

όπου μονάδα της διαστρωματικής διάστασης είναι η κάθε χώρα και η χρονολογική 

διάσταση περιλαμβάνει τις χρονιές από το 2004 έως το 2012.Ως μέθοδος εκτίμησης των 

πάνελ δεδομένων επιλέχθηκε η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS). 

 

 

3.1. Πάνελ Δεδομένα 

Η ανάλυση πάνελ δεδομένων αποτελεί συνδυαστική μέθοδο διαστρωματικών στοιχείων 

και χρονολογικών σειρών. Τα δεδομένα αυτά έχουν μια συγκεκριμένη δομή ώστε η 

διαστρωματική παρατήρηση να σχετίζεται με την αντίστοιχη χρονική παρατήρηση, δηλαδή 

έχουν διάσταση χώρου και χρόνου. 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από την χρήση των πάνελ δεδομένων, όπως το ότι 

επιτρέπουν να ληφθεί υπόψη η ανομοιογένεια μεταξύ των οικονομικών μονάδων, 

αναλύοντας την δυναμική των δεδομένων χρονικά, διατηρώντας την ετερογένεια στα 

χαρακτηριστικά της κάθε μονάδας. Αντίθετα οι απλές χρονολογικές σειρές αγνοούν την 

διαφορετικότητα στα χαρακτηριστικά και μπορεί να οδηγήσουν σε μεροληπτικά 

συμπεράσματα, ενώ τα πάνελ δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα να εξετάζονται τόσο οι 

στατικές όσο και οι δυναμικές αλληλεξαρτήσεις. Ακόμη η συγκεκριμένη μεθοδολογία μας 

επιτρέπει να ελέγξουμε για παράγοντες που μπορεί να μεταβάλλονται διαστρωματικά, 

αλλά όχι διαχρονικά ή για παράγοντες που προκαλούν μεροληψία λόγω παράλειψης 

μεταβλητών.  

Επιπλέον η μέθοδος επιτρέπει την εμπειρική ανάλυση πολυπλοκότερων θεωρητικών 

υποδειγμάτων και παρακάμπτει το βασικό πρόβλημα των διαστρωματικών στοιχείων που 

είναι η ετεροσκεδαστηκότητα. Η χρήση πάνελ δεδομένων παρέχει πολύ περισσότερες 
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πληροφορίες για την κάθε οικονομική οντότητα, κάτι που οδηγεί στην βελτίωση των 

εκτιμώμενων συντελεστών και βοηθά στον περιορισμό της πολυσυγγραμικότητας, 

κάνοντας την έρευνα πιο συνεπή. 

Ωστόσο η μέθοδος παρουσιάζει και μειονεκτήματα. Αρχικά είναι αρκετά δύσκολος ο 

σχεδιασμός μιας τέτοιας έρευνας και η συλλογή του μεγάλου αριθμού των στατιστικών 

δεδομένων. Επιπλέον μπορεί να παρουσιαστούν σφάλματα μέτρησης των μεταβλητών ή 

ακόμη και σφάλματα κατά την συλλογή και καταγραφή των στατιστικών παρατηρήσεων.  

 

3.1.i. Βασικό Υπόδειγμα 

Στην πάνελ ανάλυση, το βασικό υπόδειγμα διατυπώνεται ως εξής: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝛸𝑖𝑡,1 + 𝑎2𝛸𝑖𝑡,2 + ⋯ + 𝑎𝑘𝛸𝑖𝑡,𝑘 + 𝜇𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 , όπου 

𝑌𝑖𝑡 , είναι η παρατήρηση της μονάδας i της ανεξάρτητης μεταβλητής Y για i=1,2,3,…,N και 

t=1,2,3,…,Τ. 

𝛸𝑖,𝑘,𝑗 , είναι η t παρατήρηση της μονάδας i της ανεξάρτητης μεταβλητής 𝑋𝑗 για i=1,2,3,…,N, 

t=1,2,3,…,T και j=1,2,3,…,K. 

𝜇𝑖 , είναι οι μη παρατηρούμενοι και μη μεταβαλλόμενοι χρονικά παράγοντες που 

επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή. 

𝑢𝑖𝑡 , είναι το σφάλμα ιδιοσυγκρασίας που εκφράζει μη παρατηρούμενους παράγοντες που 

επηρεάζουν διαχρονικά την εξαρτημένη μεταβλητή. 

Το άθροισμα 𝜇𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 είναι γνωστό ως σύνθετο σφάλμα. 

 

Για να εκτιμηθεί το υπόδειγμα πρέπει αρχικά να καθοριστεί η φύση του παράγοντα 𝜇𝑖. 

Τα πάνελ δεδομένα διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες, τα δεδομένα σταθερής 

επίδρασης (Fixed Effects) και τα δεδομένα τυχαίας επίδρασης (Random Effects). Στην 

πρώτη περίπτωση η μεταβλητή 𝜇𝑖 αντιμετωπίζεται ως μια παράμετρος για κάθε οικονομική 

μονάδα, ενώ στη δεύτερη ως τυχαία μεταβλητή. 
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3.1.ii.Υπόδειγμα Σταθερών Επιδράσεων (Fixed Effects Model) 

Tο υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων διατυπώνεται ως εξής: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑋𝑖𝑡,1 + 𝑎2𝑋𝑖𝑡,2 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑋𝑖𝑡,𝑘 + 𝜇𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 , με Cov(𝑎𝑖 , 𝑋𝑖𝑡) ≠ 0. 

Η σημασία του όρου ʺfixed effectsʺ αναφέρεται στο ότι, αν και η σταθερά ποικίλει μεταξύ 

των μονάδων, ωστόσο παραμένει σταθερή με την πάροδο του χρόνου. Υποθέτοντας ότι η 

σταθερά διαφέρει για κάθε οντότητα, μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τη μοναδικότητα 

και την ιδιαιτερότητα κάθε διαστρωματικής μονάδας. 

Σε μια εξίσωση δεν είναι πάντα εφικτό να προσδιοριστούν οι ανεξάρτητες μεταβλητές που 

ερμηνεύουν τη μεταβλητότητα της εξαρτημένης, είτε επειδή δεν έχουν παρατηρηθεί, είτε 

επειδή δεν προβλέπονται από την βιβλιογραφία. Στην περίπτωση αυτή η μη 

παρατηρούμενοι παράγοντες που εκφράζονται από την σταθερή επίδραση συσχετίζονται 

με τις ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος. Το υπόδειγμα θα γραφτεί σε μορφή 

πρώτων διαφορών και θα απουσιάζει η επίδραση, επιπλέον η συνδιακύμανση του 

σφάλματος ιδιοσυγκρασίας με τις ανεξάρτητες μεταβλητές θα είναι μηδέν, άρα είναι 

δυνατόν να εφαρμοστεί η μέθοδος OLS.  

 

3.1.iii.Υπόδειγμα Τυχαίων Επιδράσεων (Random Effects Model) 

Tο υπόδειγμα τυχαίων επιδράσεων διατυπώνεται ως εξής: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇 + 𝑢𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 , όπου 𝑢𝑖𝑡 είναι το σφάλμα μεταξύ των οικονομικών μονάδων και 

휀𝑖𝑡 είναι το σφάλμα εντός της κάθε μονάδας. 

Το σκεπτικό πίσω από το υπόδειγμα των τυχαίων επιδράσεων είναι ότι η διακύμανση 

μεταξύ των οικονομικών μονάδων είναι τυχαία και ασυσχέτιστη με την πρόβλεψη ή με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές που περιλαμβάνει το μοντέλο. Ένα πλεονέκτημα του 

υποδείγματος είναι ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε στο μοντέλο χρονικά αμετάβλητες 

μεταβλητές. 

Με το υπόδειγμα τυχαίων επιδράσεων υποθέτουμε ότι ο όρος του σφάλματος δεν 

συσχετίζεται με την πρόβλεψη, κάτι που επιτρέπει στις χρονικά σταθερές μεταβλητές να 
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έχουν ερμηνευτικό ρόλο. Αντίθετα στο μοντέλο σταθερών επιδράσεων πρέπει να 

καθοριστούν αυτά τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά, που μπορεί να επηρεάζουν ή όχι τις 

ερμηνευτικές μεταβλητές. Το πρόβλημα που δημιουργείται με αυτό είναι ότι αν κάποιες 

μεταβλητές δεν είναι διαθέσιμες, οδηγούμαστε σε μεροληπτικά αποτελέσματα. Τέλος το 

μοντέλο τυχαίων επιδράσεων επιτρέπει την γενίκευση των αποτελεσμάτων πέρα από το 

αρχικό δείγμα που χρησιμοποιείται στο μοντέλο. 

 

3.1.iv. Κριτήριο Hausman  

Για να αποφασίσουμε μεταξύ του υποδείγματος σταθερών ή τυχαίων επιδράσεων, 

χρησιμοποιούμε το κριτήριο Jerry A. Hausman. Σύμφωνα με το κριτήριο αν δεχτούμε τη 

μηδενική υπόθεση (null Hypothesis), τότε το προτιμώμενο υπόδειγμα είναι αυτό τον 

τυχαίων επιδράσεων, έναντι της εναλλακτικής κατά την οποία πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε το υπόδειγμα των σταθερών επιδράσεων.       

 

3.2. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) 

Η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου γίνεται με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (Ordinary Least Squares ή OLS). Η μέθοδος αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση 

του αθροίσματος των τετραγώνων των καταλοίπων, δηλαδή το άθροισμα των τετραγώνων 

των αποκλίσεων από την γραμμή παλινδρόμησης που προκύπτει, είναι ελάχιστο. Από τη 

μέθοδο OLS προσδιορίζεται η ευθεία που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τα 

σημεία του διαγράμματος διασποράς. 

Με σκοπό να γίνει η καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα, υπολογίζεται ο 

συντελεστής προσδιορισμού 𝑅2, με βάση το μοντέλο παλινδρόμησης. Ο συντελεστής 

προσδιορισμού είναι ένα μέτρο της ικανότητας του μοντέλου να προσαρμόζεται. 

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερμηνευτικών μεταβλητών, ο συντελεστής ορίζεται ως η 

αναλογία της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από την 

παλινδρόμηση, δηλαδή από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Ο συντελεστής παίρνει τιμές στο 

διάστημα (0,1), όταν έχει τιμή κοντά στο μηδέν οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν 

παρουσιάζουν συσχέτιση με την εξαρτημένη. Με λίγα λόγια όσο πιο κοντά στη μονάδα 
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είναι η τιμή του 𝑅2, τόσο καλύτερα προσεγγίζει και ερμηνεύει το μοντέλο την εξαρτημένη 

μεταβλητή. 

Η τιμή του συντελεστή επηρεάζεται άμεσα από το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών 

του μοντέλου. Αν το δείγμα έχει μικρό αριθμό παρατηρήσεων και μεγάλο αριθμό 

ερμηνευτικών μεταβλητών , προκύπτει πρόβλημα συνέπειας και ακρίβειας των εκτιμητών. 

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιείται ο διορθωμένος συντελεστής 

προσδιορισμού (Adjusted 𝑅2 ). Η βασική τους διαφορά είναι πως αν στο μοντέλο 

προστεθεί μια καινούργια μεταβλητή, ο συντελεστής προσδιορισμού θα αυξηθεί, 

ανεξάρτητα από το εάν η νέα μεταβλητή συνεισφέρει σημαντικά ή όχι στην ερμηνευμένη 

μεταβλητή, ενώ αντίθετα ο διορθωμένος συντελεστής ενδέχεται να αυξηθεί ή να μειωθεί 

ανάλογα, επομένως είναι πιο συνεπής. 

Για να διαπιστωθεί εάν το μοντέλο είναι κατάλληλο για την ερμηνεία της εξαρτημένης 

μεταβλητής, χρησιμοποιείται το F-test. Το αποτέλεσμα του κριτηρίου προκύπτει από την 

παλινδρόμηση και αν η κριτική του τιμή είναι στατιστικά σημαντική τότε το μοντέλο είναι 

κατάλληλο να εξηγήσει τη μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής.  

 

  3.3. Το νεοκλασικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης 

του Robert Solow   

Αρχικά στόχος μου είναι να εξετάσω τη σχέση της μεσαίας τάξης με την ανάπτυξη, για τον 

σκοπό αυτό βασίζομαι στο μοντέλο ανάπτυξης του Robert Solow.  

Το υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης του Solow (Solow Growth Model) αποτελεί την 

αφετηρία της νεοκλασικής θεωρίας οικονομικής μεγέθυνσης. Βασίζεται στο άρθρο του ʺA 

contribution to the theory of economic growthʺ (1956), που δημοσιεύτηκε στο οικονομικό 

περιοδικό του Πανεπιστημίου του Harvard. Το υπόδειγμα, όπως το χρησιμοποιώ, είναι 

επαυξημένο, ενσωματώνει δηλαδή και την τεχνολογική πρόοδο και την απόσβεση του 

κεφαλαίου. Έτσι το υπόδειγμα παίρνει την μορφή συνάρτησης ως εξής: 

    Y=AF(K,H,N), όπου 

Y είναι το παραγόμενο προϊόν (output) 
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K είναι το κεφάλαιο· τόσο το προϊόν όσο και το κεφάλαιο μετρώνται στις ίδιες μονάδες 

μέτρησης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το ίδιο πράγμα, αφού το παραγόμενο 

προϊόν μπορεί είτε να καταναλωθεί είτε να επενδυθεί. 

H είναι το εργατικό δυναμικό, δηλαδή είναι ο αριθμός των ατόμων, από το σύνολο του 

πληθυσμού που συμβάλει στην παραγωγική διαδικασία, και N είναι η αύξηση του 

εργατικού δυναμικού. 

Τέλος το Α είναι ο συντελεστής που μετράει την παραγωγικότητα ή με άλλα λόγια την 

αποδοτικότητα της εργασίας. Ουσιαστικά περιλαμβάνει κάθε είδους τεχνογνωσία, 

εκπαίδευση, οργάνωση ή ακόμα και τους θεσμούς και την ιδεολογία που μπορεί να 

επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία. 

 

 3.4. Βασικές εξισώσεις και περιγραφή των Μεταβλητών 

Με βάση τα παραπάνω η πρώτη εξίσωση που χρησιμοποιώ για να εξετάσω πως 

επηρεάζει η μεσαία τάξη την ανάπτυξη είναι της μορφής: 

ΔlnCn =  𝛼1 + lnH + lnS + ln(n+g+δ) + lnMc60%                                                   (1) 

Για την προσέγγιση της ανάπτυξης, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε η κατανάλωση είτε το εισόδημα. Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιώ την κατανάλωση (Cn), και για την ακρίβεια η εξαρτημένη μεταβλητή στην 

εξίσωση (1) είναι ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής κατανάλωσης, καθώς η κατανάλωση 

φαίνεται να είναι πιο στενά συνδεδεμένη με την ευημερία μιας κοινωνίας από ότι το 

εισόδημα (Natalie Cheu et al.). Επιπλέον μέσω της κατανάλωσης φαίνεται ο 

προσανατολισμός των προτιμήσεων των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες. Για 

τον ορισμό της μεσαίας τάξης επίσης χρησιμοποιώ την κατανάλωση και συγκεκριμένα το 

μέσο 60% του καταναλωτικού φάσματος (Mc60%). Η ανάλυση αυτή προέρχεται από την 

βάση δεδομένων της The World Bank (PovcalNet), όπου χρησιμοποιήθηκαν παγκόσμιες 

έρευνες νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την ελάχιστη ημερήσια κατανάλωση που 

χαρακτηρίζει τη φτώχεια. Επομένως δημιουργήθηκε μια κατανομή κατανάλωσης ανά 

χώρα, αποτελούμενη από πέντε τμήματα. Το πρώτο και το τελευταίο τμήμα αντιστοιχούν 
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στα φτωχοποιημένα κοινωνικά στρώματα και τα πλουσιότερα στρώματα αντίστοιχα, ενώ τα 

υπόλοιπα τρία τμήματα αντιπροσωπεύουν την κατανάλωση της μεσαίας τάξης. 

Το ανθρώπινο δυναμικό (Η), μετράται ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (άνω των 

15 ετών) που εγγράφεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανεξαρτήτως φύλλου, ενώ η 

αποταμίευση (S) υπολογίστηκε αφαιρώντας την συνολική κατανάλωση από το εισόδημα 

και είναι εκφρασμένη ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Όσο για τον παράγοντα n+g+δ 

ακλουθώντας την κλασσική αναπτυξιακή βιβλιογραφία, θεωρώ ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 

της τεχνολογίας και ο συντελεστής απόσβεσης έχουν από κοινού τιμή 0.07, επομένως η 

μεταβλητή n+g+δ στην ουσία αποτυπώνει την ανάπτυξη της εργασίας (n). 

Στη συνέχεια εξετάζω τη σχέση της μεσαίας τάξης με τους παράγοντες ανάπτυξης· δηλαδή 

το ανθρώπινο κεφάλαιο (H), την αποταμίευση (S) και την ανάπτυξη της εργασίας 

(ln(n+g+δ)). Οι εξισώσεις που χρησιμοποιώ για την ανάλυση αυτή είναι οι εξής:  

lnH = 𝛼2 + 𝛽2TrGDP + 𝛾2Up + 𝛿2ind/ag + 휀2se/ag + 휁2Pee + 휂2lnMc60% +𝜇𝜄 + 휀𝑖𝑡   (2) 

lnS = 𝛼3 + 𝛽3TrGDP + 𝛾3Up + 𝛿3ind/ag + 휀3se/ag + 휁3Pli + 휂3lnMc60% + 휃3lnPop + 𝜇𝜄 + 휀𝑖𝑡                                                                                                                           

(3)  

ln(n+g+δ) = 𝛼3 + 𝛽3TrGDP + 𝛾2Up + 𝛿2ind/ag + 휀2se/ag + 휁2H1 + 휂2H2+ 휃2lnMc60% + 𝜇𝜄 

+ 휀𝑖𝑡                                                                                                                    (4)                                          

Και στις τρείς εξισώσεις χρησιμοποιώ το ισοζύγιο πληρωμών (TrGDP), τον δείκτη της 

βιομηχανίας προς την γεωργική καλλιέργεια (ind/ag) και τον δείκτη των υπηρεσιών προς 

την γεωργική καλλιέργεια. Οι μεταβλητές αυτές χρησιμοποιούνται γιατί είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε αν η οικονομία της κάθε χώρας στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, 

τον δευτερογενή ή και στους δυο. Η μεταβλητή Urban Population (Up), αντιπροσωπεύει το 

ποσοστό των ατόμων, από το σύνολο του πληθυσμού, που κατοικούν σε αστικές 

περιοχές. Στην εξίσωση (2) χρησιμοποιείται η κρατική δαπάνη στην εκπαίδευση (Pee), ενώ 

στην εξίσωση (4) θέλοντας να εξετάσω την σημαντικότητα της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη 

της εργασίας χρησιμοποιώ την εγγραφή των ανδρών και των γυναικών στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (H1και H2 αντίστοιχα). 

Η επιλογή των μεταβλητών καθώς επίσης και των εξισώσεων έγινε με βάση την σχετική 

βιβλιογραφία. 
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Στους επόμενους δυο πίνακες αναφέρονται οι μεταβλητές και οι περιγραφικές στατιστικές 

τους.       

 

3.Ι. Περιγραφή Μεταβλητών 

Μεταβλητή Περιγραφή 

Total 

Consumption 

(Cn) 

Τελική συνολική κατανάλωση, σε us$. 

Savings (S) Συνολική αποταμίευση, υπολογισμένη από την διαφορά του 

εισοδήματος με τις δαπάνες. 

Human Capital 

(H) 

Ποσοστό εγγραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντρών και 

γυναικών συνολικά που βρίσκονται στην αντίστοιχη ηλικία. 

Human Capital 

male (H1) 

Ποσοστό εγγραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντρών που 

βρίσκονται στην αντίστοιχη ηλικία. 

Human Capital 

female (H2) 

Ποσοστό εγγραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γυναικών που 

βρίσκονται στην αντίστοιχη ηλικία. 

Middle Class 

Consumption 

(Mc60%) 

Ποσοστό 20% έως 60% του καταναλωτικού φάσματος. 

 

Labour Force 

Growth (n) 

Αύξηση του εργατικού δυναμικού, μετρημένη ως ετήσια μεταβολή του 

πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω. 

Price Level of 

Investment (Pli) 

Επίπεδο επενδύσεων. 

Public 

Expenditure on 

Συνολικές δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, ως ποσοστό του 
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Education (Pee) ΑΕΠ. 

Urban Population 

(Up) 

Πληθυσμός που ζει σε αστικές περιοχές. 

Trade in GDP 

(TrGDP) 

Καθαρό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, us$. 

Population (Pop) Συνολικός πληθυσμός. 

Industry (Ind) Δείκτης Βιομηχανίας που περιλαμβάνει την προστιθέμενη αξία της 

εξορυκτικής βιομηχανίας, της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού 

αερίου, των κατασκευών κ.α. 

Agricalture (Agr) Δείκτης Γεωργίας που περιλαμβάνει την κτηνοτροφία, το κυνήγι, την 

αλιεία, την δασοκομία και την καλλιέργεια. 

 

Servises (Se) Δείκτης υπηρεσιών που περιλαμβάνει το χονδρικό και λιανικό εμπόριο 

(συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων και των εστιατορίων), τις 

μεταφορές και τις κυβερνητικές, οικονομικές, επαγγελματικές και 

προσωπικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη 

και οι υπηρεσίες ακινήτων. Περιλαμβάνει επίσης χρεώσεις τραπεζικής 

εξυπηρέτησης. 

 

 

3.ΙI. Περιγραφικές Στατιστικές Μεταβλητών 

 Mean  Maximum Minimum Standard 

Deviation 

Observations 

Cn 16317.35 28702.12 3607.764 7686.009 163 
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Mc60% 53.85643 100.7139 47.28000 7.450858 163 

H 95.69836 124.1809 1.022350 26.81309 163 

H1 102.7124 124.0350 81.92207 8.470331 163 

H2 103.5862 126.7141 83.62125 9.463088 163 

S 21.79479 34.16141 9.649894 5.250323 163 

n 9202738. 42020122 511577.0 10853699 163 

TrGDP 4.13E+09 2.29E+11 -8.86E+10 4.33E+10 163 

Up 10209836 82376451 50.04000 20622177 163 

Ind 1.49E+11 9.49E+11 3.82E+09 2.07E+11 163 

Se 69.05634 81.09643 57.81185 5.464053 163 

Ag 2.681234 13.98451 0.616608 1.718362 163 

Pli 88.57253 133.4396 51.15495 17.00844 163 

Pop 19142687 82376451 1015827. 22585588 163 

Pee 5.191265 8.611510 3.255370 1.017455 163 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 °: Εμπειρικά Αποτελέσματα 

 

4.A.Ι. Μεταβολή της Συνολικής Κατανάλωσης (DlnCn) 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.203348 

(0.0002)*** 

0.182733 

(0.0315)** 

0.347049 

(0.0207)** 

lnH  0.272967 

(0.0413)** 

0.305326 

(0.0324)** 

lnS  0.156806 

(0.0001)*** 

0.094691 

(0.0218)** 

ln(n+g+δ)  0.489836 

(0.0185)** 

0.441549 

(0.0151)** 

Dummy   -0.045842 

(0.0000)*** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 236 231 231 

R-squared 0.190017 0.238679 0.338513 

Adjusted R-squared 0.084875 0.124481 0.235467 

F-statistic 1.807241 2.090047 3.285071 

Prob(F-statistic) 0.011537 0.001503 0.000000 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
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Στον πίνακα 4.Α.I. φαίνεται η σχέση της μεσαίας τάξης (Mc60%), με την ανάπτυξη (DlnCn), 

στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά (στήλη 1) εξετάζω την σχέση 

μόνο των δύο μεταβλητών, όπου ο συντελεστής του Mc60% είναι θετικός και στατιστικά 

σημαντικός στο 1%. Στην συνέχεια (στήλη 2), όταν προσθέτονται και οι υπόλοιποι 

παράγοντες της εξίσωσης 1 στο υπόδειγμα, ο συντελεστής είναι μεν θετικός αλλά 

σημαντικός στο 10% πλέον, οι συντελεστές του ανθρώπινου κεφαλαίου (p value lnH < 

0,05), της αποταμίευσης (p value lnS < 0,01) και του εργατικού δυναμικού (p value 

ln(n+g+δ) < 0,05), είναι θετικοί και στατιστικά σημαντικοί, όπως ήταν αναμενόμενο. Με 

δεδομένο ότι η κρίση του 2008 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την Ευρώπη, επιχειρώ να 

εξετάσω τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής στον ρυθμό μεταβολής της κατανάλωσης. Έτσι 

εισάγω (στήλη 3) μια χρονική ψευδομεταβλητή (date time variable)  στην εξίσωση, η οποία 

παίρνει την τιμή μηδέν από το 2004 έως το 2007 και από το 2008 έως το 2012 την τιμή 

ένα. Η κρίση φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη, αφού ο συντελεστής της 

ψευδομεταβλητής είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός στο 1% (p value dummy 

<0.01), κάτι που είναι απόλυτα λογικό και αναμενόμενο. Ο συντελεστής της αποταμίευσης 

είναι στατιστικά σημαντικός στο 5% πλέον, αυτό προφανώς οφείλεται στην μείωση των 

εισοδημάτων και την παράλληλη αύξηση της φορολογίας που εφαρμόστηκε τα τελευταία 

χρόνια ως συνέπεια της λιτότητας. Όσον αφορά την μεσαία τάξη μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι έχει σημαντική σχέση με την ανάπτυξη (p value Mc60%<0.05), 

συγκεκριμένα 1% αύξηση στο Mc60% σχετίζεται με 0.14 αύξηση στον ρυθμό μεταβολής 

της κατανάλωσης. 

 

Έπειτα εξετάζω την σχέση της μεσαίας τάξης με τους παράγοντες της ανάπτυξης, δηλαδή 

το ανθρώπινο κεφάλαιο, την αποταμίευση και την εργασία. 

 

4.A.ΙI. Ανθρώπινο Κεφάλαιο (lnH) 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.161502                       

(0.0397)** 

0.281835   

(0.0106)** 

0.273081  

(0.035536)** 

TrGDP  1.53E-13          

(0.4289) 

1.27E-13      

(0.5259) 

Ind/Ag  8.66E-15      

(0.9382) 

1.55E-14      

(0.8903) 

Se/Ag  -0.000240   

(0.5409) 

-0.000286  

(0.4771) 

lnPee  0.002264 

(0.7275) 

-0.003665 

(0.0603)* 

lnUp  1.37E-08 

(0.1432) 

1.17E-08 

(0.2424) 

Dummy   -0.003013 

(0.0443)* 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 233 208 208 

R-squared 0.213017 0.299479 0.328563 

Adjusted R-squared 0.189275 0.139481 0.247650 

F-statistic 1.365917 1.419047 3.895014 

Prob(F-statistic) 0.000000 0.000031 0.000000 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
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Στον πίνακα 4.Α.ΙΙ. εξετάζεται η σχέση του Mc60% με το ανθρώπινο κεφάλαιο, που στην 

παρούσα εργασία μετράται με την εκπαίδευση και συγκεκριμένα με την εγγραφή στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και η εκπαίδευση είναι 

πολύ σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη. Έχει διαπιστωθεί (“Human Capital, the 

Structure of Production and Growth”, Antonio Ciccone and Elias Papaioannou), ότι η 

αύξηση του παραγόμενου προϊόντος είναι ταχύτερη σε χώρες με βελτιωμένη και καλύτερης 

ποιότητας εκπαίδευση, καθώς αφομοιώνονται καλύτερα οι νέες τεχνολογίες και περνούν  

στους μηχανισμούς παραγωγής. Στην πρώτη δοκιμή (στήλη 1), η μεσαία τάξη φαίνεται να 

επηρεάζει θετικά και σε μεγάλο βαθμό το ανθρώπινο κεφάλαιο (p value<0.05), κάτι που 

ισχύει και στη δεύτερη δοκιμή (στήλη 2), όπου εισάγονται στο υπόδειγμα και οι υπόλοιπες 

μεταβλητές της εξίσωσης 2, οι οποίες στο σύνολο τους δεν επηρεάζουν την εκπαίδευση. 

Όταν στο υπόδειγμα εισάγεται η ψευδομεταβλητή για την κρίση, ο συντελεστής του Mc60% 

μένει σχεδόν ανεπηρέαστος με την σημαντικότητα του να συνεχίζει στο 5%. Κάτι που 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μεσαία τάξη είναι σημαντική για την συσσώρευση 

ανθρώπινου κεφαλαίου, αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι οι πολίτες που ανήκουν στα 

μεσαία κοινωνικά στρώματα επενδύουν στην εκπαίδευση, ως ένα μέσο ανέλιξης του 

οικονομικού και κοινωνικού τους status. Από την άλλη μεριά η κρίση έχει αρνητικό 

πρόσημο και είναι στατιστικά σημαντική (p value dummy<0.05, δηλαδή επηρεάζει αρνητικά 

την εκπαίδευση. Πιθανόν η επίδραση αυτή να υπάρχει λόγω των περικοπών που 

αναγκάστηκαν να κάνουν τα νοικοκυριά στον προϋπολογισμό τους, δίνοντας 

προτεραιότητα στις βασικές ανάγκες.  

 

4.A.ΙII. Αποταμίευση  (lnS) 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.656067 

(0.0010)*** 

0.565171 

(0.0408)** 

0.636404 

(0.0002)*** 

TrGDP  8.60E-13      

(0.4437) 

1.34E-12      

(0.2201) 
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Ind/Ag  1.53E-13      

(0.7495) 

3.73E-14      

(0.9354) 

Se/Ag  -0.000673  

(0.4790) 

0.000275  

(0.7727) 

lnPli  -0.002251 

(0.1827) 

-0.000545  

(0.7471) 

lnUp  -1.52E-08    

(0.8080) 

2.99E-08      

(0.6273) 

lnPop  2.586758 

(0.0007)** 

2.081436 

(0.0050)** 

Dummy   -0.084764 

(0.0005)*** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 234 208 208 

R-squared 0.611226 0.299479 0. 508123 

Adjusted R-squared 0.486483 0.139481 0.415220 

F-statistic 3.278702 1.419047 4.325675 

Prob(F-statistic) 0.000000 0.000031 0.000000 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 

Η σχέση της αποταμίευσης (lnS) με την μεσαία τάξη, σύμφωνα με τον πίνακα 4.Α.ΙΙΙ., είναι 

θετική και στατιστικά σημαντική και στις τρεις δοκιμές, με τον συντελεστή του Mc60% στην 

τελευταία εξίσωση να είναι 0.7 και σημαντικός στο 1%. Η στενή σχέση της μεσαίας τάξης 

με την αποταμίευση οφείλεται στο γεγονός ότι αφού οι οικονομικά δρώντες των κοινωνικών 

αυτών στρωμάτων έχουν αποφύγει την φτωχοποίηση και έχουν καλύψει τις βασικές 
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ανάγκες του βιοπορισμού, έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν, ώστε να επενδύουν σε 

καλύτερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες και να δημιουργούν ένα κλίμα οικονομικής 

σταθερότητας και ασφάλειας. Η μεσαία τάξη σύμφωνα με την βιβλιογραφία έχει ροπή προς 

την οικονομική και κοινωνική ανέλιξη εντός της κοινωνίας, επομένως είναι απαραίτητο να 

υπάρχει η ανάλογη αποταμίευση ώστε να ικανοποιηθούν οι «πλεονάζουσες ανάγκες» , 

όπως καλύτερη εκπαίδευση, ποιοτικότερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κ.α. Οι 

υπόλοιποι παράγοντες ελέγχου και στις δυο περιπτώσεις είναι στατιστικά μη σημαντικοί, 

εκτός από τον πληθυσμό (lnPop), που επηρεάζει θετικά την αποταμίευση στο 5%. Η κρίση 

και σε αυτήν την περίπτωση έχει αρνητικό πρόσημο, όπως ήταν αναμενόμενο, και 

επηρεάζει την αποταμίευση στο 5%. 

 

4.A.ΙIIV. Εργατικό Δυναμικό (ln(n+g+δ)) 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.006445  

(0.3081) 

0.02057  

 (0.2792) 

0.041596  

(0.2503) 

TrGDP  4.70E-13      

(0.0970)* 

3.71E-13      

(0.0802)* 

Ind/Ag  -1.25E-15      

(0.4502) 

2.32E-14      

(0.4370) 

Se/Ag  0.009600 

(0.0418)** 

0.007920 

(0.0410) 

lnUp  2.78E-08       

(0.0731)* 

1.65E-08      

(0.1209) 

Ln(H1)  0.022000     

(0.2107) 

0.020523      

(0.0692)* 
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Ln(H2)  0.0073200 

(0.4032) 

0.010566 

(0.0742)* 

Dummy   0.18343 

(0.0007)*** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 236 232 232 

R-squared 0.319952 0.415236 0. 521279 

Adjusted R-squared 0.234768 0.389070 0.493062 

F-statistic 1.678341 3.125589 7.643960 

Prob(F-statistic) 0.000135 0.000071 0.000009 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 

Σε ότι αφορά το εργατικό δυναμικό (πίνακας 4.Α.ΙV.), δεν παρατηρείται σχέση με την 

μεσαία τάξη παρά το γεγονός ότι ο συντελεστής της και στις τρείς δοκιμές είναι θετικός. 

Αυτό που φαίνεται να επηρεάζει την εργασία, στην δεύτερη στήλη μόνο, είναι ο δείκτης των 

υπηρεσιών προς τη γεωργία (p value se/ag<0.05) και το ποσοστό του πληθυσμού που 

κατοικεί σε αστικές περιοχές (p value up<0.05). Ενώ ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής 

για την κρίση (στήλη 3) είναι θετικός στο 1%, δηλαδή η κρίση επηρέασε θετικά των αριθμό 

των ατόμων που είναι διαθέσιμα για εργασία. Τα δεδομένα για την μεταβλητή n (Labour 

force) έχουν υπολογισθεί με βάση όχι μόνο αυτούς που εργάζονται αλλά και όσους 

αναζητούν δουλειά ή όσους έχουν απολυθεί και αναζητούν νέα θέση εργασίας. Επομένως 

η θετική αυτή σχέση ίσως είναι αναμενόμενη, καθώς κατά την διάρκεια της κρίσης οι 

κρατικές δαπάνες και τα επιδόματα μειώθηκαν, όπως το ίδιο συνέβη και με τους μισθούς. 

Στη συνέχεια, για να ελέγξω αν υπάρχουν διαφορές στα αποτελέσματα, εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικότητες τόσο στις 

οικονομίες όσο και στην κουλτούρα των περιοχών, χώρισα το δείγμα των χωρών σε δυο 

μικρότερα. Το πρώτο δείγμα αποτελείται από τις χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης και το 

δεύτερο από τις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
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4.B.Ι. Μεταβολή της Συνολικής Κατανάλωσης (DlnCn) 

Χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.128917 

(0.0339)** 

0.152148  

(0.0495)** 

0.224625 

(0.0351)** 

lnH  0.452286      

(0.0102)** 

90.119303      

(0.0290)** 

lnS  0.110811      

(0.0006)*** 

0.084898      

(0.0053)** 

Ln(n+g+δ)  0.055839  

(0.8055) 

0.0248548  

(0.2714) 

Dummy   -0.039830 

(0.0002)*** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 105 102 102 

R-squared 0.190747 0.363859 0.457547 

Adjusted R-squared 0.085192 0.252904 0.355438 

F-statistic 1.807088 3.279345 4.480972 

Prob(F-statistic) 0.000030 0.000000 0.000100 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 

4.Γ.Ι. Μεταβολή της Συνολικής Κατανάλωσης (DlnCn) 

Χώρες της Βορειοδυτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.214048 

(0.0492)*** 

0.141448  

(0.0309)** 

0.195736 

(0.00341)** 

lnH  0.630731      

(0.0401)** 

0.627359      

(0.0432)** 

lnS  0.206302      

(0.0004)*** 

0.136667      

(0.0069)** 

Ln(n+g+δ)  0.242250  

(0.2116) 

0.446689 

 (0.2174) 

Dummy   -0.037170 

(0.013089)** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 131 129 129 

R-squared 0.195842 0.276284 0.326138 

Adjusted R-squared 0.090951 0.158582 0.208676 

F-statistic 1.867110 2.332960 2.776535 

Prob(F-statistic) 0.000000 0.000420 0.000307 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 

Όσον αφορά τη σχέση της μεσαίας τάξης με τον ρυθμό μεταβολής της συνολικής  κατανάλωσης, 

τόσο για τις χώρες τις Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (πίνακας 4.Β.Ι) όσο και για αυτές 

της Βορειοδυτικής Ευρώπης (πίνακας 4.Γ.Ι), δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές με το συνολικό 

δείγμα. Η μεσαία τάξη έχει θετική και στατιστικά σημαντική στο 5% σχέση με την ανάπτυξη και στα 

δυο νέα δείγματα. Εκεί που εντοπίζεται διαφορά είναι στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Παρότι είναι 

θετικό και στις δυο περιπτώσεις, η σημαντικότητα του στο πρώτο δείγμα είναι στο 10% (στήλη 3 
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πίνακα 4.Β.Ι), ενώ στο δεύτερο δείγμα ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός στο 5% (στήλη 3 

πίνακα 4.Γ.Ι). Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι οι χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης είναι 

περισσότερο βιομηχανοποιημένες και συνδέουν σε μεγαλύτερο βαθμό την εκπαίδευση και την 

τεχνολογική κατάρτιση με την παραγωγή. Οι συντελεστές της αποταμίευσης και της 

ψευδομεταβλητής για την κρίση συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στο αρχικό δείγμα, 

επηρεάζοντας θετικά και αντίστοιχα αρνητικά την ανάπτυξη. Το ίδιο ισχύει και για τον παράγοντα 

του εργατικού δυναμικού, ο οποίος όπως και στο αρχικό δείγμα δεν επηρεάζει την κατανάλωση 

παρά το γεγονός ότι έχει θετικό συντελεστή.   

 

 

4.B.ΙI. Ανθρώπινο Κεφάλαιο (lnH) 

Χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.124668                      

(0.0371)** 

0.167277   

(0.0004)*** 

0.171935  

(0.0009)*** 

TrGDP  1.56E-13          

(0.7541) 

1.93E-13      

(0.7230) 

Ind/Ag  -7.11E-13       

(0.2202) 

-7.19E-13      

(0.2007) 

Se/Ag  0.001930   

 (0.1136) 

0.002600     

(0.1200) 

lnPee  0.015568 

(0.0810)* 

0.015334 

(0.0911)* 

lnUp  2.89E-08 

(0.1040) 

3.07E-08 

(0.1102) 



40 
 

Dummy   -0.001482 

(0.008030)** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 103 90 90 

R-squared 0.359934 0.3375521 0.3375521 

Adjusted R-squared 0.278132 0.289752 0.2897252 

F-statistic 16.09494 8.254611 8.254611 

Prob(F-statistic) 0.001200 0.000000 0.000093 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 

4.Γ.ΙI. Ανθρώπινο Κεφάλαιο (lnH) 

Χώρες της Βορειοδυτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.179380                   

(0.0706)* 

0.108397   

(0.0981)* 

0.119530  

(0.0906)* 

TrGDP  3.14E-14          

(0.2900) 

3.27Ε-14      

(0.1807) 

Ind/Ag  3.49Ε-14        

(0.1220) 

3.44Ε-14      

(0.1237) 

Se/Ag  0.000326   

(0.2809) 

0.003241  

(0.2275) 

lnPee  0.002719 0.002852 
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(0.1809) (0.1706) 

lnUp  8.67Ε-09 

(0.3041) 

8.78Ε-09 

(0.3990) 

Dummy   -0.000219 

(0.009470)** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 130 118 118 

R-squared 0.239394 0.194234 0.1799500 

Adjusted R-squared 0.163149 0.089358 0.1139070 

F-statistic 12.53761 9.687833 9.163140 

Prob(F-statistic) 0.000110 0.000000 0.000000 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0. 

 

 

4.B.ΙII. Αποταμίευση  (lnS) 

Χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.691759 

(0.0071)*** 

0.675264 

(0.0135)*** 

0.669947 

(0.0302)*** 

TrGDP  2.16E-12      

(0.2707) 

2.99E-12      

(0.1960) 

Ind/Ag  1.62E-12      

(0.1009) 

1.42E-12      

(0.1037) 
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Se/Ag  0.007402  

(0.0106)* 

0.006783  

(0.1092) 

lnPli  -0.009802  

(0.3408) 

-0.005662  

(0.4787) 

lnUp  7.23E-12       

(0.3020) 

1.03E-07      

(0.3207) 

lnPop  5.069179 

(0.3638) 

5.045777 

(0.4505) 

Dummy   -0.046538 

(0.0005)*** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 104 80 80 

R-squared 0.682054 0.802180 0.804338 

Adjusted R-squared 0.640127 0.743806 0.742379 

F-statistic 16.26768 13.74224 12.98168 

Prob(F-statistic) 0.000670 0.000000 0.000000 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
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4.Γ.ΙII. Αποταμίευση  (lnS) 

Χώρες της Βορειοδυτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.559356 

(0.0007)*** 

0.523854 

(0.0005)*** 

0.568697 

(0.0431)** 

TrGDP  3.83E-13         

(0.2707) 

7.19E-13      

(0.3004) 

Ind/Ag  1.78E-13      

(0.4300) 

6.70E-14      

(0.5706) 

Se/Ag  0.001375  

(0.0932)* 

0.000596  

(0.2091) 

lnPli  0.000530  

(0.1474) 

0.001461  

(0.1387) 

Up  1.08E-08      

(0.5076) 

2.58E-08      

(0.5420) 

lnPop  1.285414 

(0.0690)* 

0.794966 

(0.0652) 

Dummy   -0.083666 

(0.0002)*** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 130 101 101 

R-squared 0.885007 0.591185 0.591185 

Adjusted R-squared 0.759877 0.376988 0.376988 
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F-statistic 18.49113 36.67556 36.67556 

Prob(F-statistic) 0.004009 0.000073 0.000000 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 

 

4.B.ΙII. Εργατικό Δυναμικό (ln(n+g+δ)) 

Χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.008522  

(0.3299) 

0.039876  

(0.3008) 

0.047390  

(0.3870) 

TrGDP  2.40E-13      

(0.1705) 

2.49E-13      

(0.08302)* 

Ind/Ag  1.03E-14      

(0.5098) 

2.27E-14      

(3.6203) 

Se/Ag  0.002338 

 (0.4681) 

0.007710  

(0.3705) 

lnUp  2.73E-08       

(0.07004)* 

1.34E-08      

(0.1220) 

Ln(H1)  0.062777     

(0.2953) 

0.038031      

(0.1590) 

Ln(H2)  0.391626 

(0.3260) 

0.505423 

(0.0437)** 

Dummy   0.021018 
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(0.0000)*** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 105 103 103 

R-squared 0.3512899 0.245962 0. 234965 

Adjusted R-squared 0.278139 0.186931 0.179651 

F-statistic 14.92260 13.59292 14.92499 

Prob(F-statistic) 0.003500 0.000281 0.000000 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 

 

4.Γ.ΙII. Εργατικό Δυναμικό (ln(n+g+δ)) 

Χώρες της Βορειοδυτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 (1) (2) (3) 

lnMc60% 0.037400  

(0.0701)* 

0.023670 

 (0.4251) 

0.044546  

(0.4124) 

TrGDP  3.65Ε-13      

(0.0908)* 

2.73E-13      

(0.0740)* 

Ind/Ag  -2.09E-14      

(0.4503) 

1.61E-14      

(0.3900) 

Se/Ag  0.009130 

(0.2550) 

0.000696  

(0.3604) 

lnUp  2.59E-08       

(0.0942)* 

1.11E-08      

(0.2307) 
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Ln(H1)  0.032084     

(0.1094) 

0.441045     

(0.0827)* 

Ln(H2)  0.017892 

(0.2300) 

0.629397 

(0.0933)* 

Dummy   0.026493 

(0.0006)*** 

Cross-section fixed (dummy variables)   

Observations 131 129 129 

R-squared 0.259951 0.325915 0. 341043 

Adjusted R-squared 0.173519 0.276504 0.293720 

F-statistic 15.73360 16.69905 18.32844 

Prob (F-statistic) 0.004100 0.000111 0.000109 

Probability in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

 

Εξετάζοντας και στα νέα δείγματα της σχέση της μεσαίας της μεσαίας τάξης με τους 

παράγοντες της ανάπτυξης, βρίσκω πως στην περίπτωση της αποταμίευσης δεν 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής και των χωρών 

της Βορειοδυτικής Ευρώπης. Επιπλέον παραμένει στατιστικά σημαντική η σχέση τους στο 

1% και 5% αντίστοιχα (πίνακες 4.Β.ΙΙΙ. και 4.Γ.ΙΙΙ.). Καμία διαφορά δεν εμφανίζεται και σε 

ότι αφορά το εργατικό δυναμικό, με το αρχικό δείγμα, το οποίο φαίνεται και εδώ να μην 

επηρεάζεται από την μεσαία τάξη και στις δυο περιπτώσεις (πίνακες 4.Β.ΙV. και 4.Γ.ΙV.).  

Ωστόσο διαφορά φαίνεται να υπάρχει στην σχέση της μεσαίας με το ανθρώπινο κεφάλαιο 

μεταξύ των δυο δειγμάτων. Στην περίπτωση των Κεντρικών και Νοτιοανατολικών χωρών 

(πίνακας 4.Β.Ι.) ο συντελεστής του Mc60% είναι θετικός στο 1%, ενώ στην περίπτωση των 

Βορειοδυτικών περιοχών, η σχέση είναι μεν θετική, αλλά στατιστικά σημαντική στο 10%. 

Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται στον τρόπο που μετράται η μεταβλητή. 
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4.Δ. Σχέση Αιτιότητας (Granger Causality) 

Για να ελέγξω αν υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών, χρησιμοποιώ το 

κριτήριο Granger για πάνελ δεδομένα. (Granger causality 1969). Σύμφωνα με το κριτήριο, 

για να υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ δυο μεταβλητών Χ και Y, θα πρέπει οι τιμές της 

μιας να βοηθούν στην καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της άλλης. Οι υποθέσεις του 

κριτηρίου είναι οι παρακάτω: 

𝐻0 : Η μεταβλητή Χ δεν αιτιάται της Y 

𝐻1 : Η μεταβλητή Χ αιτιάται της Y 

Στην πράξη εάν η κριτική τιμή (p value), του αποτελέσματος του κριτηρίου είναι στατιστικά 

σημαντική, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση (𝐻0) και δεχόμαστε την εναλλακτική (𝐻1). 

 

4.Α.i.Σχέση Αιτιότητας - Granger Causality  

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Null hypothesis  F-statistic Probability  

 

LnMc60% does not granger 

cause DlnCn 

 

4.82262 

 

0.0093 

 

DlnCn does not Granger 

Cause LnMc60% 

0.15548 0.8561 

LnMc60% does not Granger 

Cause LnH 

3.42787 0.1347 

LnH does not Granger Cause 

LnMc60% 

0.45174 0.6373 

LNMC does not Granger 

Cause LNS 

5.87561 0.0034 
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LNS does not Granger Cause 

LNMC 

8.76210 0.0002 

 

 

4.Β.i.Σχέση Αιτιότητας - Granger Causality  

Χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Null hypothesis  F-statistic Probability  

 

LnMc60% does not granger 

cause DlnCn 

 

10.8568 

 

5.E-05 

DlnCn does not Granger 

Cause LnMc60% 

0.83764 0.4354 

LnMc60% does not Granger 

Cause LnH 

3.42787 0.2558 

LnH does not Granger Cause 

LnMc60% 

2.47632 0.0890 

LNMC does not Granger 

Cause LNS 

4.30664 0.0159 

LNS does not Granger Cause 

LNMC 

4.19975 0.0175 
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4.Γ.i.Σχέση Αιτιότητας - Granger Causality  

Χώρες της Βορειοδυτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Null hypothesis  F-statistic Probability  

 

LnMc60% does not granger 

cause DlnCn 

 

11.6549 

 

3.E-05 

DlnCn does not Granger 

Cause LnMc60% 

0.16528 0.8479 

LNMC does not Granger 

Cause LNS 

1.04079 0.0468 

LNS does not Granger Cause 

LNMC 

6.11332 0.0031 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα υπάρχει σχέση αιτιότητας της μεσαίας τάξης προς τον 

ρυθμό μεταβολής της κατανάλωσης, αφού απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και στα τρία 

δείγματα. Για το ανθρώπινο δυναμικό  δεν παρουσιάζεται σχέση αιτιότητας από και προς 

το Mc60%, και στην περίπτωση του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στην περίπτωση των Κεντρικών και Νοτιοανατολικών περιοχών, όπου ήταν στατιστικά 

σημαντική η σχέση τους. Αντίθετα για όλα τα δείγματα η σχέση της μεσαίας τάξης με την 

αποταμίευση παρουσιάζεται να είναι αμφίδρομη. 

Για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, χρησιμοποίησα και άλλες παρόμοιες μεθόδους, 

ωστόσο δεν υπήρξαν σημαντικές ποιοτικές διαφορές με την μέθοδο στην οποία κατέληξα. 

Επίσης στην ανάλυση panel, έτρεξα τις αντίστοιχες παλινδρομήσεις και με random effects, 

αλλά δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στους συντελεστές. Επιπλέον σύμφωνα με το 

κριτήριο ειδίκευσης υποδείγματος του Hausman, τα fixed effects είναι η καταλληλότερη 

επιλογή για το δείγμα, αφού η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης ήταν αδύνατη στις 

περισσότερες περιπτώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Επίλογος 

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική και κοινωνική ανισότητα, η οποία αυξάνεται ολοένα και 

περισσότερο, ελκύει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, τόσο για τα αίτια που την 

προκαλούν όσο και για το πώς μπορεί να αναστραφεί. Σύμφωνα με τις στατιστικές έρευνες 

που αφορούν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανεργία έχει φτάσει σε επίπεδα άνευ 

προηγουμένου, με αποτέλεσμα οι πολίτες να υφίστανται οικονομικό αλλά και κοινωνικό 

αποκλεισμό. Παράλληλα τα ποσοστά των ανθρώπων που κινδυνεύουν από  

φτωχοποίηση, κυρίως στις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση, έχουν αυξηθεί ανησυχητικά. Εγείρεται λοιπόν το ερώτημα: Η όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική διαστρωμάτωση και η ύπαρξη ισχυρών και συμπαγών 

κοινωνικών στρωμάτων, συμβάλουν στην κοινωνική ευημερία και την οικονομική 

ανάπτυξη;  

Στόχος μου σε αυτήν την μελέτη ήταν να εξετάσω κατά πόσο τα μεσαία κοινωνικά 

στρώματα επηρεάζουν τον ρυθμό μεταβολής της κατανάλωσης και κατά συνέπεια την 

οικονομική ανάπτυξη, και πόσο σημαντικό ρόλο έχουν στους παράγοντες ανάπτυξης, το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, η αποταμίευση και το εργατικό δυναμικό. Χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από το 2004 έως το 2012, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

βασίστηκα στη θεωρία του υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης του Robert Solow, ώστε 

να εξετάσω την άμεση σχέση της μεσαίας τάξης και του ρυθμού μεταβολής την 

κατανάλωσης. Αναφορικά με τα αποτελέσματα η μεσαία τάξη επηρεάζει θετικά την 

ανάπτυξη και μάλιστα σύμφωνα με το κριτήριο Granger, η μεσαία τάξη αιτιάται της 

ανάπτυξης. Ενώ εξετάζοντας τη σχέση των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων με τους 

παράγοντες ανάπτυξης, βρέθηκε θετική σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο και την 

ανάπτυξη ενώ το εργατικό δυναμικό φαίνεται να μην επηρεάζεται.  
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Στην συνέχεια χωρίστηκε το δείγμα των χωρών στις χώρες της Κεντρικής, της 

Νοτιοανατολικής και στις χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης, ώστε να εντοπισθούν τυχόν 

διαφορετικότητες εντός του δείγματος. Ωστόσο τα αποτελέσματα, τόσο μεταξύ των δυο 

νέων δειγμάτων όσο και με το αρχικό συνολικό δείγμα δεν φαίνεται να παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές ή αποκλίσεις.   

Συμπερασματικά λοιπόν, καταλήγουμε στο ότι η μεσαία τάξη επηρεάζει την ανάπτυξη και 

άμεσα και έμμεσα μέσω του μηχανισμού της αποταμίευσης και του ανθρώπινου 

κεφαλαίου.  

Αν μπορούμε να προτείνουμε τρόπους ώστε να τονωθεί η μεσαία τάξη, θα λέγαμε πως 

πολιτικές που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και δίνουν κίνητρο για καινοτομία είναι 

απαραίτητες. Επίσης δημόσιες πολιτικές που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο απώλειας των 

αποταμιεύσεων μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά και για την τόνωση των μεσαίων 

κοινωνικών στρωμάτων και για την ενίσχυση της επένδυσης. Οι θεσμοί θα πρέπει να 

μεριμνήσουν για την θέσπιση κοινωνικών πολιτικών ώστε η πρόσβαση σε ποιοτικές 

υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, να είναι ισότιμη από τους πολίτες της κάθε 

χώρας. Και τέλος θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό και ανταποδοτικό σύστημα στη 

σχέση της εργασίας και των οικονομικών απολαβών. 
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