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Περίληψη 

 

 Η παρούσα εργασία ασχολείται με το φαινόμενο των κοινωνικο-

οικονομικών διαστάσεων στη ζήτηση κεφαλαίου υγείας και στη ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας από τα άτομα. Ειδικότερα, η Διδακτορική Διατριβή 

επικεντρώνεται στο ρόλο του χαμηλού εισοδήματος και της ανεργίας στην 

υγεία των πολιτών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υιοθετώντας 

εναλλακτικές εμπειρικές προσεγγίσεις μελετούμε: (i) τη σχέση μεταξύ του 

ιστορικού ανεργίας και της κατάστασης της υγείας ώστε να διερευνήσουμε τη 

δυναμική φύση της σχέσης και να ελέγξουμε για την πιθανή ενδογενή φύση 

της σχέσης ενδιαφέροντος, (ii) τη δυναμική σχέση μεταξύ φτώχειας και 

υγείας, και τέλος (iii) την επίδραση της ατομικής κοινωνικο-οικονομικής 

κατάστασης στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.  

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα συνεπή και καταδεικνύουν πως η 

ανεργία και το χαμηλό εισόδημα αποτελούν ισχυρούς προσδιοριστικούς 

παράγοντες των εναλλακτικών δεικτών υγείας που εξετάζονται στην μελέτη, 

σε ένα δείγμα 5 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα ευρήματα, 

φαίνεται πως οι ασθενέστερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες του πληθυσμού 

αντιμετωπίζουν συστηματικά αυξημένη νοσηρότητα συγκριτικά με τα 

ευπορότερα μέλη της κοινωνίας. Μάλιστα η σχέση ενδιαφέροντος φαίνεται 

πως είναι δυναμική, με τις επιπτώσεις στην υγεία από την εμπειρία της 

φτώχειας και της ανεργίας να παραμένουν ισχυρές ακόμη και έπειτα από το 

πέρασμα αρκετών ετών. Επιπρόσθετα, βρίσκουμε πως η πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας επηρεάζεται με ισχυρό τρόπο από τα ατομικά κοινωνικο-

οικονομικά χαρακτηριστικά. Παρατηρείται έτσι μια ανισοκατανομή στην 

παροχή ιατρικής περίθαλψης μεταξύ των ατόμων διαφορετικών κοινωνικο-

οικονομικών ομάδων, ενώ η παροχή ιατρικής φροντίδας θα έπρεπε να 

εξαρτάται αποκλειστικά από τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Τα 

παραπάνω ευρήματα αναδεικνύουν την αναγκαιότητα χάραξης 

διεπιστημονικών πολιτικών με στόχο τη μείωση εκείνων των οικονομικών 

ανισοτήτων, μεταξύ των μελών της κοινωνίας, οι οποίες συμβάλλουν στην 

όξυνση των παρατηρούμενων ανισοκατανομών στην υγεία τους.  
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1. Εισαγωγή 

 
Η υγεία αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα και πλέον 

απαραίτητα αγαθά που ο άνθρωπος επιθυμεί να απολαμβάνει. Το αγαθό 

υγεία μας προσφέρει άμεση χρησιμότητα (λαμβάνουμε μεγαλύτερη 

ικανοποίηση όταν αισθανόμαστε καλά) αλλά και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, 

την οικονομική μας λειτουργία, δηλ. την δυνατότητα μας να εργαστούμε και 

να είμαστε παραγωγικοί. Μια δίκαιη πολιτική υγείας, με στόχο τη βελτίωση 

της ευημερίας των πολιτών, δεν μπορεί παρά να επιδιώκει τη μείωση των 

παρατηρούμενων ανισοτήτων μεταξύ των ατόμων, αναφορικά με: (i) την 

πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας, και (ii) την κατάσταση της υγείας τους. 

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα γύρω από τις κοινωνικές και οικονομικές 

διαστάσεις στην υγεία των μελών της κοινωνίας έχει ανθίσει. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η ισότητα στην υγεία αποτέλεσε 

επίσης έναν από τους κεντρικούς στόχους του προγράμματος που εξέδωσε ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον 21ο αιώνα, γνωστό και ως “Υγεία για 

όλους τον εικοστό-πρώτο αιώνα” (“Health for all in the twenty-first century”) 

(World Health Organization, 1999).  

Ο συγκεκριμένος στόχος αφορά τη μείωση κατά τουλάχιστον 25% των 

διαφορών στην κατάσταση της υγείας των ατόμων μεταξύ διαφορετικών 

κοινωνικο–οικονομικών ομάδων στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριμένα, ως δεύτερος σε προτεραιότητα στόχος θεωρείται ότι “… μέχρι 

το έτος 2020, οι ανισότητες στην υγεία μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικο-

οικονομικών ομάδων του πληθυσμού θα πρέπει να έχουν μειωθεί τουλάχιστον 

κατά ένα τέταρτο σε όλες τις χώρες – μέλη, μέσω μέτρων που στοχεύουν στη 

σημαντική βελτίωση της κατάστασης της υγείας των κοινωνικο-οικονομικά 

μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού” (World Health Organization, 1999). 

Ως πρώτος, αντίστοιχα, στόχος θεωρείται η μείωση, κατά τουλάχιστον ένα 

τρίτο, του χάσματος στην κατάσταση της υγείας των ατόμων μεταξύ των 

χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το έτος 2020. 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι βαθύτερες αιτίες των 

ανισοτήτων στην υγεία μεταξύ διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων 

οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

διαφόρων προσωπικών, κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 
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παραγόντων που δρουν τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο 

(Crombie και συν., 2005) και εμπεριέχουν σοβαρές συνέπειες για την χάραξη 

μιας δικαιότερης πολιτικής υγείας (Evans και Stoddart, 1990). Έτσι λοιπόν, 

στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εξετάζονται νέοι παράμετροι ως 

προσδιοριστικοί παράγοντες της κατάστασης της υγείας των ατόμων – πέρα 

από τους παραδοσιακούς υγειονομικούς παράγοντες – αναφορικά με τα 

κοινωνικά και οικονομικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, ηλικία, οικονομική 

κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελματική κατάσταση, κ.λπ.) 

(Kyriopoulos και συν., 2002).  

Επιπλέον, ολοένα και περισσότερο αυξάνεται η ανησυχία ότι οι 

παρατηρούμενες κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις στην υγεία πλήττουν 

ιδιαίτερα τις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι τα ηλικιωμένα 

μέλη του εργατικού δυναμικού (45-65 ετών). Παράλληλα, η υγεία αποτελεί 

βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της παραγωγικότητας ενός ατόμου και 

επακόλουθα, των εσόδων του από την εργασία. Συχνά τα ηλικιωμένα μέλη του 

εργατικού δυναμικού επιλέγουν την πρόωρη έξοδο από την αγορά εργασίας 

λόγω εμφάνισης αυξημένης νοσηρότητας. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 

προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, οι κοινωνικο-οικονομικές 

διαστάσεις στην υγεία αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για τους 

δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας αλλά και για τους 

ασφαλιστικούς φορείς των χωρών, οι οποίοι θα πρέπει να επωμιστούν το 

αυξανόμενο κόστος της φροντίδας των ηλικιωμένων μελών του πληθυσμού. 

Καθίσταται λοιπόν απαραίτητο να διερευνηθούν με λεπτομέρεια εκείνα τα 

δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ατόμων τα 

οποία επηρεάζουν την υγεία τους.  

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καλύψει κάποια από τα κενά της 

υπάρχουσας έρευνας στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ειδικότερα, 

έχει ως στόχο να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικο-οικονομικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων – με ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά τους 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η φτώχεια και η ανεργία – επηρεάζουν την 

κατάσταση της υγείας τους και τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Η τελευταία 

είναι άμεσα συνδεδεμένη και ταυτόχρονα προσδιοριζόμενη με την ατομική 

κατάσταση υγείας. Μάλιστα, όταν τα άτομα ζητούν ιατρική φροντίδα, στην 

πραγματικότητα αυτό που ζητούν είναι κεφάλαιο υγείας (Grossman, 1972). 
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Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη στοχεύει: (i) να προσδιορίσει τους 

κοινωνικο-οικονομικούς (π.χ. εισόδημα, ιδιωτική ασφάλιση υγείας, κ.λπ.) και 

επαγγελματικούς (π.χ. ανεργία, μορφωτικό επίπεδο, εργασιακές συνθήκες, 

κ.λπ.) παράγοντες που επιδρούν στην υγεία και στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, 

(ii) να ελέγξει την κατεύθυνση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ των κοινωνικο-

οικονομικών χαρακτηριστικών και της κατάστασης της υγείας αλλά και της 

ζήτησης υπηρεσιών υγείας των ατόμων, (iii) να ελέγξει το δυναμικό 

χαρακτήρα των σχέσεων αυτών, και (iv) με βάση τα ευρήματα που θα 

προκύψουν, να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό μιας 

δικαιότερης κοινωνικής πολιτικής η οποία θα στοχεύει στην άμβλυνση των 

ανισοτήτων στην υγεία και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας από τα μέλη 

του πληθυσμού.  

Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει μια κριτική επισκόπηση της θεωρητικής 

και εμπειρικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τις ατομικές κοινωνικο-

οικονομικές διαστάσεις στην ζήτηση κεφαλαίου υγείας και στη ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας από τα άτομα. Τα Κεφάλαια 3-4 παρουσιάζουν δύο 

πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες. Ο στόχος είναι η διερεύνηση της επίδρασης 

της ανεργίας και της φτώχειας πάνω στην κατάσταση της υγείας των ατόμων, 

εξετάζοντας σε κάθε περίπτωση διαφορετικά ερωτήματα και 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές οικονομετρικές προσεγγίσεις ανάλογα με τους 

σκοπούς της έρευνας. Ταυτόχρονα, προχωρούμε και σε διακρατικές 

συγκρίσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ελέγξουμε κατά πόσο ο 

χαρακτήρας και η ισχύς των προαναφερόμενων σχέσεων μπορεί να 

επηρεάζεται από τα διαφορετικά θεσμικά, πολιτισμικά και πολιτικά 

περιβάλλοντα διαφορετικών χωρών. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται μια 

ερευνητική εργασία οι οποία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η πρόσβαση των 

ατόμων στις υπηρεσίες υγείας στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

διαφοροποιείται ανάλογα με τα ατομικά κοινωνικο-οικονομικά τους 

χαρακτηριστικά, με ιδιαίτερη έμφαση στα επαγγελματικά τους 

χαρακτηριστικά.  

Τέλος, το Κεφάλαιο 6 παραθέτει μια συζήτηση αναφορικά με τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα 

ευρήματα της επιστημονικής κοινότητας. Είναι προφανές πως η αντιμετώπιση 

των κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην υγεία των πληθυσμών συνθέτει 
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ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό απαιτεί ένα από κοινού 

σχεδιασμό των κρατικών πολιτικών υγείας, των πολιτικών απασχόλησης και 

των πολιτικών αναδιανομής του εισοδήματος. Το κεφάλαιο αυτό 

ολοκληρώνεται με την υποβολή προτάσεων πολιτικής για τη χάραξη εθνικών 

πολιτικών, που θα συμβάλλουν αφενός στη βελτίωση του μέσου επιπέδου 

υγείας και αφετέρου, στην ισόρροπη διάχυση της υγείας στον πληθυσμό.  
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2. Κοινωνικές, Οικονομικές και Επαγγελματικές 

Διαστάσεις στην Υγεία και στη Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας: 

Μια Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας 1 

 

Οι ανισότητες στην υγεία των διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών 

ομάδων μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των 

οικονομολόγων (Υφαντόπουλος, 2οο3). Το φαινόμενο αυτό ξεκίνησε να 

προβληματίζει ιδιαίτερα έντονα τις δημόσιες αρχές κυρίως μετά την έκδοση 

της “Black Report” το 1980 στη Μεγάλη Βρετανία (Carr-Hill, 2003). Η μελέτη 

αυτή υπήρξε από τις πρώτες που υποστήριξαν πως τα άτομα χαμηλής 

κοινωνικο-οικονομικής στάθμης χαρακτηρίζονται συστηματικά από αυξημένη 

νοσηρότητα συγκριτικά με τα άτομα υψηλού κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου. Έκτοτε, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για την περαιτέρω μελέτη των 

κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών των ατόμων τα οποία συντελούν 

στις παρατηρούμενες μεταβολές στην υγεία τους, προσελκύοντας ολοένα και 

περισσότερο το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.  

Όπως ισχυρίζεται ο Υφαντόπουλος (2003), οι πρώτοι οικονομολόγοι της 

Υγείας αντιμετωπίζονται με καχυποψία, ως “περιφερειακοί ερευνητές” στο 

χώρο της Οικονομικής Επιστήμης, όπου κυριαρχεί η αντίληψη ότι η υγεία είναι 

ένα αποκλειστικά υγειονομικό φαινόμενο. Η πληθώρα των ευρημάτων όμως 

που υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η υγεία των ατόμων επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες, μεταξύ άλλων και οικονομικούς, διαψεύδει από μόνη της 

αυτή την αντίληψη. Μάλιστα, δείχνει πως είναι απαραίτητη μια 

διεπιστημονική προσέγγιση προκειμένου για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-

οικονομικών διαστάσεων στην υγεία.  

Οι συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές με τις οποίες θα ασχοληθούμε 

στην παρούσα μελέτη διερευνούν την αλληλεπίδραση αλλά και τους 

                                                           
1 Mια τροποποιημένη έκδοση της παρούσας επισκόπησης της βιβλιογραφίας έχει δημοσιευθεί στο 
περιοδικό Spoudai (2005, τεύχος 55(1), σελ. 74-88) με τίτλο “Socioeconomic Inequalities in Health: A 
Review of the Greek Evidence” (συγγραφείς: Economou, A., Nikolaou, A.). 
Παράλληλα, μια διαφοροποιημένη έκδοση της βιβλιογραφικής επισκόπησης που παρουσιάζεται στο 
Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται σε δύο ξεχωριστά κεφάλαια του βιβλίου “Are the Healthier Wealthier or the 
Wealthier Healthier? The European Evidence”, E. Johansson, A. Skalli, I. Theodossiou (εκδ.), ETLA 
Publications, Ελσίνκι, Φινλανδία, 2006. Τα δύο αυτά κεφάλαια είναι αντίστοιχα: “International Studies 
on the SES-Health Relationship” (συγγραφείς: Economou, A., Nikolaou, A. and Theodossiou, I.), σελ. 
31-71 και “The Case of Greece” (συγγραφείς: Drakopoulos, S., Economou, A., Kli, E., Nikolaou, A. and 
Theodossiou, I.), σελ. 173-198.  
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προσδιοριστικούς παράγοντες της συνάρτησης παραγωγής κεφαλαίου υγείας 

και της συνάρτησης ζήτησης κεφαλαίου υγείας από τα άτομα (Culyer και 

Newhouse, 2003). Οι Culyer και Newhouse (2003) παρουσίασαν μια 

αναλυτική περιγραφή των επιμέρους επιστημονικών περιοχών στο χώρο των 

Οικονομικών της Υγείας. Η περιγραφή αυτή παρουσιάζεται στο Γράφημα 2.1, 

σύμφωνα με το οποίο τα Οικονομικά της Υγείας περιλαμβάνουν οχτώ 

εξειδικευμένες κατηγορίες.  

 

Γράφημα 2.1. Σχηματική Αναπαράσταση των Επιμέρους Ερευνητικών 

Περιοχών στα Οικονομικά της Υγείας  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Culyer και Newhouse, 2003. 

ΣΤ. Μικροοικονομική Αξιολόγηση  
(Ασχολείται με την αποτίμηση της 
λειτουργίας των φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας, π.χ. Ανάλυση 
Κόστους-Αποδοτικότητας, 
Κόστους-Όφελους, Κόστους-
Χρησιμότητας, κ.λπ.) 

Ε. Ισορροπία Αγοράς  
(Ασχολείται με τη λειτουργία των 
διαφόρων αγορών στο χώρο των 
υπηρεσιών υγείας, τις 
ονομαστικές τιμές, το χρονικό 
κόστος, λίστες αναμονής, κ.λπ.) 

Β. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της 
Υγείας  (Εκτός της Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας) 
(π.χ. γενετικοί, επαγγελματικοί 
παράγοντες, εκπαίδευση, εισόδημα, 
οικογενειακό ιστορικό, κ.λπ.) 

Α. Ορισμός της Υγείας  
(π.χ. αυτοεκτιμώμενες 
προσεγγίσεις της  
υγείας, εμπειρικοί 
δείκτες υγείας, κ.λπ.) 

Γ. Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας 
(αναφέρεται στους 
προσδιοριστικούς παράγοντες 
της ζήτησης υπηρεσιών υγείας 
που περιγράφονται στα Α και Β, 
εμπόδια στη ζήτηση, κ.λπ.) 

Δ. Προσφορά Υπηρεσιών Υγείας 
(π.χ. κόστος παραγωγής, 
εναλλακτικές τεχνολογίες 
παραγωγής, υποκατάσταση εισροών, 
αγορές εισροών, μη-κερδοσκοπικοί 
και κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κ.λπ.) 

Η. Σχεδιασμός, Προϋπολογισμός, 
Μηχανισμοί Ελέγχου και Επίβλεψης  
(π.χ. εκτίμηση αποτελεσματικότητας 
των διαθέσιμων εργαλείων, 
κατανομή των εργαζομένων, κ.λπ.) 

Ζ. Αξιολόγηση Υγειονομικού 
Συστήματος   
(π.χ. ισότητα, αποτελεσματική 
διανομή με βάση τα Ε και ΣΤ, 
μέθοδοι χρηματοδότησης, κ.λπ.) 
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Το γράφημα αυτό αναπαράγεται στην παρούσα μελέτη, δεδομένου ότι 

αποτελεί μια ιδιαίτερα γλαφυρή παρουσίαση των επιμέρους ερευνητικών 

περιοχών στα Οικονομικά της Υγείας, διευκολύνοντας την κατανόηση των 

περιοχών με τις οποίες θα ασχοληθεί η παρούσα μελέτη. 

Έτσι λοιπόν, η παρούσα διατριβή θα ασχοληθεί με θέματα που αφορούν 

τις τρεις από τις οχτώ αυτές περιοχές. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε 

ερευνητικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της “υγείας” και την κατασκευή 

δεικτών υγείας, αλλά και τους μεθοδολογικούς περιορισμούς που προκύπτουν 

από την προσπάθεια προσέγγισης της πολυδιάστατης και ποιοτικής φύσης της 

υγείας (Περιοχή Α). Στη συνέχεια, διερευνώνται οι κοινωνικο-οικονομικές 

διαστάσεις στην υγεία (Περιοχή Β) αλλά και στην ατομική ζήτηση για 

υπηρεσίες υγείας (Περιοχή Γ).  

 

2.1. Θεωρητικές Προσεγγίσεις  

 

Η παραδοσιακή Νεοκλασική θεωρία του Καταναλωτή υποστηρίζει πως 

το άτομο αντλεί χρησιμότητα από την κατανάλωση συγκεκριμένων 

“δεσμίδων”, οι οποίες περιέχουν συνδυασμούς ποσοτικά μετρήσιμων αγαθών 

και υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, πολλοί οικονομολόγοι τείνουν να αποκλίνουν 

από την παραδοσιακή προσέγγιση της συνάρτησης χρησιμότητας, 

εισαγάγοντας σε αυτή και ποιοτικές έννοιες, όπως είναι η κατάσταση υγείας 

του ατόμου (Gjerde και συν., 2005). 

Επιπρόσθετα, η θεωρία του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου παραδοσιακά 

αναφερόταν στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων από το άτομο 

και δη, στο επίπεδο εκπαίδευσής του, το οποίο επακόλουθα επιδρά θετικά στην 

αποδοτικότητα και στο εισόδημα από την εργασία. Εντούτοις, αρκετοί 

οικονομολόγοι είχαν τονίσει στο παρελθόν την πολυδιάστατη έννοια του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου, θεωρώντας το ατομικό κεφάλαιο υγείας ως μια 

ειδικότερη μορφή ανθρωπίνου κεφαλαίου (Becker, 1962, Mushkin, 1962).  

Μάλιστα, οι ερευνητές υποστηρίζουν πως το ατομικό κεφάλαιο υγείας 

παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την εκπαίδευση, αφού η καλή κατάσταση 

της υγείας επηρεάζει θετικά το εισόδημα από την εργασία, μέσω της 

βελτίωσης των φυσικών και νοητικών λειτουργιών του ατόμου (Becker, 1962). 

Εντούτοις, η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της κατάστασης της υγείας και 
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των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών των ατόμων ήλθε στο 

προσκήνιο όταν ο Grossman (1972) κατασκεύασε ένα πρωτοποριακό 

οικονομικό υπόδειγμα ζήτησης υγείας από τα άτομα, δανειζόμενος στοιχεία 

από την Νεοκλασική Θεωρία του Καταναλωτή και από τη Θεωρία 

Ανθρωπίνου Κεφαλαίου.  

 

2.1.1. Το Υπόδειγμα Ατομικής Ζήτησης Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας 

του Grossman  

 

Ο Grossman (1972) υπήρξε ο πρώτος οικονομολόγος που κατασκεύασε 

ένα θεωρητικό υπόδειγμα ζήτησης υγείας ή όπως ο ίδιος το ονομάζει, ζήτησης 

“καλής υγείας”. Βασικό κίνητρο υπήρξε η εμπειρική και εν μέρει και η 

διαισθητική παρατήρηση, ότι η ζήτηση των ατόμων για υπηρεσίες υγείας 

αφορά στην πραγματικότητα ζήτηση για κεφάλαιο “καλής υγείας” (induced 

demand). Είναι λογικό λοιπόν η μελέτη της τελευταίας να προηγείται της 

μελέτης της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Εν συνεχεία, ο Grossman 

(1972) τονίζει πως η κατασκευή ενός θεωρητικού υποδείγματος αναφορικά με 

τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης κεφαλαίου υγείας είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της αναμφισβήτητα υψηλής αξίας που το αγαθό 

“υγεία” παρουσιάζει για την ευημερία και την ποιότητα ζωής των ατόμων.   

Στο υπόδειγμά του, ο Grossman (1972) θεωρεί πως το κεφάλαιο υγείας 

διαφέρει από τις υπόλοιπες μορφές ανθρωπίνου κεφαλαίου. Ενώ η 

παραδοσιακή μορφή του ανθρωπίνου κεφαλαίου (εκπαίδευση) επηρεάζει την 

παραγωγικότητα του ατόμου, το κεφάλαιο υγείας επηρεάζει την ποσότητα 

του “υγιούς χρόνου” που το άτομο έχει στη διάθεσή του. Μάλιστα, βασική 

υπόθεση του υποδείγματος είναι πως το κεφάλαιο υγείας ζητείται από τους 

καταναλωτές για δύο χρήσεις. Πρώτον, χρησιμοποιείται ως ένα καταναλωτικό 

αγαθό το οποίο παρέχει στο άτομο άμεση χρησιμότητα (η οποία αντλείται από 

την αίσθηση της καλής υγείας που απολαμβάνει το άτομο). Δεύτερον, 

χρησιμοποιείται ως επενδυτικό αγαθό δεδομένου ότι η “καλή υγεία” είναι 

αυτή που καθορίζει το συνολικό διαθέσιμο χρόνο του ατόμου ο οποίος με τη 

σειρά του κατανέμεται μεταξύ δραστηριοτήτων εντός και εκτός της αγοράς 

εργασίας. Οι πρώτες καθορίζουν ως ένα βαθμό την εισοδηματική του 
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κατάσταση, ενώ οι δεύτερες συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες σχετιζόμενες 

με την υγεία.  

Το υπόδειγμα ζήτησης υγείας δανείζεται πολλά στοιχεία από τη θεωρία 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου και τη θεωρία του καταναλωτή. Η βασική αρχική 

υπόθεση είναι πως τα άτομα “κληρονομούν” ένα αρχικό απόθεμα υγείας ( 0H ) 

το οποίο αποσβένεται με έναν εξωγενή ρυθμό απόσβεσης (δ ), ο οποίος βαίνει 

αυξανόμενος με την πάροδο του χρόνου. Το ατομικό κεφάλαιο υγείας μπορεί 

να αυξηθεί με την ανάλογη επένδυση και είναι συνάρτηση των εισροών που 

αφιερώνονται στην παραγωγή του.  

Το άτομο έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της διαχρονικής συνάρτησης 

χρησιμότητάς του, η οποία είναι συνάρτηση του “κληροδοτούμενου” 

αποθέματος υγείας ( 0H ), του αποθέματος υγείας που το άτομο κατέχει την i  

χρονική περίοδο ( iH ), των υπηρεσιών υγείας ανά μονάδα κεφαλαίου υγείας 

( if ) που το άτομο καταναλώνει (ενώ i i ih φ H=  είναι ο συνολικός αριθμός 

ημερών σε καλή υγεία (“healthy days”) που το άτομο απολαμβάνει την 

περίοδο i ) και της κατανάλωσης ενός άλλου αγαθού ( iZ ) την περίοδο i . 

Δηλαδή, η ατομική συνάρτηση χρησιμότητας έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

( ,..., , ,..., )n n nU U H H Z Z= f f0 0 0                                                                      (2.1) 

 

Στο υπόδειγμα ζήτησης υγείας η διάρκεια ζωής ( n ) θεωρείται ως 

ενδογενής μεταβλητή και ο θάνατος επέρχεται όταν το απόθεμα κεφαλαίου 

υγείας του ατόμου φτάσει σε ένα συγκεκριμένο κατώτατο επίπεδο – τιμή 

κατωφλίου. Εξ ορισμού, η καθαρή επένδυση σε κεφάλαιο υγείας είναι ίση με 

τη διαφορά μεταξύ ακαθάριστης επένδυσης και απόσβεσης: 

  

i i i i iH H H I Hd+D = - = -1                                                                              (2.2) 

 

Τα άτομα θεωρούνται παραγωγοί ακαθάριστων επενδύσεων σε 

κεφάλαιο “καλής υγείας” ( iI ) και άλλων καταναλωτικών αγαθών ( iZ ). Αυτές 

οι επενδύσεις πραγματοποιούνται μέσα από τις αντίστοιχες συναρτήσεις 

παραγωγής του νοικοκυριού. Ως εισροές στη συνάρτηση παραγωγής 
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κεφαλαίου “καλής υγείας” ( iI ) θεωρούνται οι καταναλισκόμενες υπηρεσίες 

υγείας ( iM ) και ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή τέτοιου 

κεφαλαίου (ουσιαστικά, πρόκειται για την χρήση των υπηρεσιών υγείας) 

( iTH ), με δεδομένο το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου ( iE ). Όσον αφορά 

το τελευταίο, ο Grossman υποθέτει πως αυξάνει την αποδοτικότητα των 

εισροών στη συνάρτηση παραγωγής κεφαλαίου υγείας. Αντιστοίχως, εισροές 

στη συνάρτηση παραγωγής καταναλωτικών αγαθών ( iZ ) θεωρούνται οι 

διάφορες εν γένει απαραίτητες εισροές ( iX ) και ο χρόνος που απαιτείται για 

την παραγωγή τους ( iT ), πάντοτε με δεδομένη την επένδυση του ατόμου σε 

εκπαίδευση ( iE ). Οι αντίστοιχες λοιπόν συναρτήσεις παραγωγής 

ακαθάριστου κεφαλαίου “καλής υγείας” και καταναλωτικών αγαθών είναι οι 

εξής: 

 

( , ; )i i i i iI I M TH E=                                                                                            (2.3) 

 

( , ; )i i i i iZ Z X T E=                                                                                              (2.4) 

 

Ο Grossman στο υπόδειγμα του χρησιμοποιεί την ιατρική περίθαλψη 

ως ενδεικτική εισροή στην παραγωγή ακαθάριστου κεφαλαίου “καλής 

υγείας”, κυρίως για λόγους απλούστευσης. Παράλληλα αναφέρεται στη 

σπουδαιότητα και άλλων εισροών όπως οι συνθήκες διαβίωσης, οι 

διατροφικές συνήθειες, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, κ.λπ. 

Το άτομο στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της χρησιμότητάς του 

υπόκειται σε δύο περιορισμούς: τον εισοδηματικό περιορισμό και τον χρονικό 

περιορισμό. Ο εισοδηματικός περιορισμός δίνεται από την εξίσωση 2.5, η 

οποία δείχνει το επίπεδο του συνολικού πλούτου του ατόμου καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του, δηλ.  το άθροισμα των περιουσιακών στοιχείων για την 

αρχική περίοδο ζωής και της παρούσας αξίας των προεξοφλημένων αποδοχών 

από την εργασία: 

 

( ) ( )

n n
i i i i i i

i i
i i

P M V X W TW
A

r r= =

+ = +
+ +ε ε 0

0 01 1
                                                                  (2.5) 
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Όπου A0  είναι τα προεξοφλημένα περιουσιακά στοιχεία την αρχική 

περίοδο, iP  και iV  είναι οι τιμές των υπηρεσιών υγείας iM  και των εισροών 

για την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών iX  αντίστοιχα, ενώ iW  και iTW  

είναι ο μισθός και οι ώρες εργασίας αντίστοιχα.  

Ο περιορισμός του χρόνου απαιτεί ώστε ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος 

του ατόμου (W) σε κάθε χρονική περίοδο (π.χ. οι 365 ημέρες του χρόνου) να 

κατανέμεται μεταξύ των παρακάτω χρήσεων: (i) του χρόνου που χάνεται από 

δραστηριότητες εντός και εκτός εργασίας λόγω ασθένειας ή τραυματισμού 

( iTL ), (ii) των ωρών εργασίας ( iTW ), (iii) των ωρών που αφιερώνονται στην 

παραγωγή και επένδυση κεφαλαίου υγείας  ( iTH ), και (iv) των ωρών που 

αφιερώνονται στην παραγωγή άλλων αγαθών  ( iT ): 

  

i i i iTW TL TH TW= + + +                                                                                 (2.6) 

 

Αντικαθιστώντας το χρονικό περιορισμό που δίνεται από την εξίσωση 

2.6 στην εξίσωση του εισοδηματικού περιορισμού (2.5), η νέα εξίσωση 

εισοδηματικού περιορισμού που προκύπτει είναι: 

 

( )

( ) ( )

n n
i i i i i i i i i

i i
i i

P M V X W TL TH T W
A R

r r= =

+ + + + W= + =
+ +ε ε 0

0 01 1
                    (2.7) 

 

Οι άριστες ποσότητες του κεφαλαίου υγείας ( iH ), των υπηρεσιών 

υγείας ( iM ) και της δέσμης των υπόλοιπων καταναλωτικών αγαθών ( iZ ), 

αντλούνται από τη μεγιστοποίηση της συνάρτησης χρησιμότητας του ατόμου 

(εξίσωση 2.1) υπό τους περιορισμούς της συνάρτησης ακαθάριστης επένδυσης 

(εξίσωση 2.2), της συνάρτησης παραγωγής του νοικοκυριού (εξίσωση 2.3) και 

του εισοδηματικού περιορισμού (εξίσωση 2.7). Λαμβάνοντας υπόψη την 

υπόθεση ότι η αύξηση της ακαθάριστης επένδυσης σε κεφάλαιο υγείας την 

περίοδο i - 1  αυξάνει το απόθεμα υγείας του ατόμου για όλες τις μελλοντικές 

χρονικές περιόδους, η επίλυση του προβλήματος μεγιστοποίησης δίνει το 

άριστο επίπεδο ακαθάριστης επένδυσης για την περίοδο i - 1 : 
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( )
... ... ( )...( )

( ) ( ) ( )
i i ii i i i n

i i n ni i i

W GW G Uh Uh
G G

r r r

dp d d
l l

+ +-
-- +

-
= + + + + + - -

+ + +
1 11

11 1

1
1 1

1 1 1
 

                                                                                                                              (2.8) 

 

Όπου i
i

U
Uh

h
¶=
¶

 είναι η οριακή χρησιμότητα των “υγιών ημερών” 

(healthy days),  το l  συμβολίζει την οριακή χρησιμότητα του πλούτου, το 

i i
i

i i

h TL
G

H H

¶ ¶= = -
¶ ¶

 είναι το οριακό προϊόν του κεφαλαίου υγείας (δηλ. η 

αύξηση στο χρόνο που το άτομο βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας 

(“healthy time”) λόγω μιας μοναδιαίας αύξησης στο κεφάλαιο υγείας), και 

ip - 1  είναι το οριακό κόστος της ακαθάριστης επένδυσης σε κεφάλαιο υγείας 

την περίοδο i - 1 , όπου: 

 

i i
i

i

P W

g t g g
p - -

-
-

= =
Ά Ά-

1 1
1

1

                                                                                     (2.9) 

 

Όπου ig t g- Ά- 1 είναι το οριακό προϊόν από τη χρήση υπηρεσιών υγείας 

στη συνάρτηση ακαθάριστης επένδυσης κεφαλαίου υγείας και gΆ είναι  το 

οριακό προϊόν του χρόνου.  

Η εξίσωση 2.8 ορίζει πως το άριστο επίπεδο ακαθάριστης επένδυσης 

την περίοδο i - 1  βρίσκεται από την εξίσωση της παρούσας αξίας του οριακού 

κόστους της ακαθάριστης επένδυσης σε υγεία την περίοδο i - 1  (αριστερή 

πλευρά της σχέσης 2.8) με την παρούσα αξία της οριακής αποδοτικότητας, 

δηλαδή του ρυθμού απόδοσης της επένδυσης σε υγεία (δεξιά πλευρά της 

σχέσης 2.8). Η εξίσωση 2.9 αποτελεί την απαραίτητη συνθήκη 

ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής μιας δεδομένης ποσότητας 

κεφαλαίου υγείας. Το προεξοφλημένο οριακό όφελος της επένδυσης σε 

κεφάλαιο υγείας την περίοδο i  είναι ίσο με: 
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( )
i i

i i

W Uh
G

r l
ι ω
κ ϊ+κ ϊ+λ ϋ1

                                                                                              (2.10) 

 

Όπου 
( )

i
i

W

r+1
 είναι το προεξοφλημένο επίπεδο μισθού που ουσιαστικά 

μετρά τη νομισματική αξία από μια μοναδιαία αύξηση στο χρόνο που είναι 

διαθέσιμος στο άτομο για δραστηριότητες εντός και εκτός της αγοράς 

εργασίας. Ο όρος iUh

l
 μας δίνει την προεξοφλημένη νομισματική αξία μιας 

αύξησης στη χρησιμότητα λόγω μιας μοναδιαίας αύξησης στον “υγιή χρόνο” 

(“healthy time”) που το άτομο απολαμβάνει.   

Οι συνθήκες πρώτης τάξης (εξισώσεις 2.9 και 2.10) μας δίνουν την 

εξίσωση 2.11 η οποία ορίζει το άριστο απόθεμα κεφαλαίου υγείας για την 

περίοδο i : 

 

( ) ( )ii
i i i i i

Uh
G W r rp p d

l - -

ι ωζ φχηκ ϊ+ + = - +χη χχηκ ϊθ ψλ ϋ
1 11 %                                                      (2.11) 

 

 Η σχέση 2.11 ορίζει πως η αξία του οριακού προϊόντος του βέλτιστου 

αποθέματος κεφαλαίου υγείας σε κάθε ηλικία πρέπει να είναι ίση με την τιμή 

προσφοράς του κεφαλαίου υγείας (δεξιά πλευρά της εξίσωσης 2.11), όπου ip - 1%  

είναι ο ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής του οριακού κόστους ακαθάριστης 

επένδυσης σε κεφάλαιο υγείας την προηγούμενη περίοδο ( i - 1 ). 

Οι βασικές προβλέψεις του υποδείγματος του Grossman αφορούν τις 

σχέσεις μεταξύ ηλικίας, μισθού, εκπαίδευσης, υγείας και υπηρεσιών υγείας. 

Λόγω της αύξησης του ρυθμού απόσβεσης του αποθέματος υγείας με την 

ηλικία, παρατηρείται μια θετική σχέση μεταξύ της ηλικίας και της “σκιώδους 

τιμής” της επένδυσης σε κεφάλαιο “καλής υγείας”. Ακόμη, παρατηρείται μια 

θετική σχέση μεταξύ της ηλικίας και της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας. 

Αντίθετα, οι προβλέψεις του υποδείγματος υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας 

αρνητικής σχέσης μεταξύ της ηλικίας και της ζητούμενης ποσότητας 

κεφαλαίου “καλής υγείας”.  

Υπό την υπόθεση πως τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 

είναι πιο αποδοτικά στην παραγωγή κεφαλαίου “καλής υγείας”, η “σκιώδης 
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τιμή” του κεφαλαίου “καλής υγείας” θα μειώνεται όσο αυξάνεται η σχετική 

επένδυση. Επομένως, το επίπεδο εκπαίδευσης του ατόμου συσχετίζεται 

θετικά με τη ζήτηση αποθέματος κεφαλαίου “καλής υγείας” αλλά αρνητικά με 

τη ζητούμενη ποσότητα ιατρικών υπηρεσιών.  

Ακόμη, φαίνεται πως η ζήτηση του καταναλωτή για κεφάλαιο υγείας 

αλλά και για υπηρεσίες υγείας θα αυξάνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο μισθού 

του, δεδομένης της αυξανόμενης απόδοσης από την αύξηση του αποθέματος 

κεφαλαίου υγείας. Ταυτόχρονα, είναι περισσότερο πιθανό το άτομο να 

υποκαταστήσει την παραγωγή των υπολοίπων αγαθών με χρόνο που θα 

αφιερώσει σε δραστηριότητες – επενδύσεις σε υγεία.  

  

2.1.2. Θεωρητικές Προεκτάσεις στο Υπόδειγμα του Grossman 

 

Πολλοί οικονομολόγοι σε μετέπειτα προσπάθειες προσπάθησαν να 

επεκτείνουν το υπόδειγμα ανθρωπίνου κεφαλαίου για τη ζήτηση υγείας από 

τα άτομα (Grossman, 1972), εξετάζοντας την αξιοπιστία κάποιων από τις 

βασικές υποθέσεις του, όπως η υπόθεση για την εκπαίδευση (Basov, 2002), η 

υπόθεση πως το άτομο είναι η κεντρική μονάδα παραγωγής κεφαλαίου υγείας 

(Jacobson, 2000, Bolin και συν., 2002), και η υπόθεση της φύσης του 

κεφαλαίου υγείας αποκλειστικά ως καταναλωτικού αγαθού (Cropper, 1977). 

Άλλοι ερευνητές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε εναλλακτικές 

διαστάσεις της ζήτησης κεφαλαίου υγείας, όπως η ζήτηση μακροζωίας από τα 

άτομα (Ehrlich και Chuma, 1990, Leung και συν., 2004), η σχέση μεταξύ της 

επιλογής επαγγέλματος και της επένδυσης σε κεφάλαιο υγείας (Cropper, 

1977), η σχέση μεταξύ επιπέδου μισθών και ζήτησης κεφαλαίου υγείας 

(Dustmann και Windmeijer, 2000), και οι ψυχολογικές διαστάσεις στη 

ζήτηση κεφαλαίου υγείας από τα άτομα (Gjerde και συν., 2005). Παρόλα 

αυτά οι προαναφερόμενες ερευνητικές μελέτες διατηρούν τη βασική δομή του 

υποδείγματος του Grossman (Kverndokk, 2000). 

 

Εκπαίδευση και Επένδυση σε Κεφάλαιο Υγείας  

 

Οι ερευνητές αντιμετώπισαν με κριτικό πνεύμα μια από τις βασικές 

υποθέσεις του υποδείγματος του Grossman (1972) αναφορικά με τη θετική 
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επίδραση της εκπαίδευσης στην αποδοτικότητα της συνάρτησης παραγωγής 

κεφαλαίου υγείας (Basov, 2002). Η Basov (2002) ισχυρίζεται ότι η θετική 

εμπειρική σχέση που σημειώνεται μεταξύ της εκπαίδευσης και του κεφαλαίου 

υγείας που το άτομο κατέχει, οφείλεται στην συμπληρωματική σχέση των δύο 

μέσα στην ατομική συνάρτηση χρησιμότητας.  

Κεντρική ιδέα του υποδείγματος της Basov (2002) αποτελεί η υπόθεση 

ότι η καλή κατάσταση υγείας αποτελεί επιπλέον κίνητρο για την επένδυση σε 

γνώση. Δηλαδή, ένα υγιές άτομο έχει αυξημένα κίνητρα για να επενδύσει 

στην εκπαίδευση του δεδομένου ότι η τελευταία καθορίζει τον μελλοντικό του 

ρόλο στην παραγωγική διαδικασία και επακόλουθα, τα μελλοντικά του έσοδα 

από την εργασία. Με άλλα λόγια, το υπόδειγμα της Basov (2002) τονίζει την 

ύπαρξη ενός “κινήτρου ασφάλισης” (insurance motive) για τη συσσώρευση 

κεφαλαίου υγείας λόγω της συμπληρωματικής σχέσης μεταξύ κεφαλαίου 

υγείας και εκπαίδευσης.  

Το υπόδειγμα της Basov (2002) είναι ένα υπόδειγμα κύκλου ζωής 

συσσώρευσης ανθρωπίνου κεφαλαίου όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο 

αποτελείται από δύο συστατικά στοιχεία, την εκπαίδευση και την υγεία. Για 

κάθε χρονική περίοδο το εισόδημα του ατόμου κατανέμεται μεταξύ 

κατανάλωσης, αποταμίευσης και επενδύσεων σε εκπαίδευση και κεφάλαιο 

υγείας. Το ύψος του μισθού είναι συνάρτηση του επιπέδου εκπαίδευσης, ενώ 

το κεφάλαιο υγείας καθορίζει την πιθανότητα επιβίωσης έως την επόμενη 

χρονική περίοδο.  

Τα κεντρικά συμπεράσματα του θεωρητικού υποδείγματος 

καταδεικνύουν πως όταν το ατομικό κεφάλαιο υγείας είναι αρκετά υψηλό, 

τότε η επένδυση σε εκπαίδευση είναι ανεξάρτητη της επένδυσης σε κεφάλαιο 

υγείας. Όταν όμως το επίπεδο του κεφαλαίου υγείας που κατέχει το άτομο 

είναι χαμηλό, τότε η επένδυση σε εκπαίδευση συσχετίζεται θετικά με την 

επένδυση σε κεφάλαιο υγείας.  

Ένα βασικό μειονέκτημα του υποδείγματος είναι ότι αγνοεί τον 

παράγοντα γήρανση και την επίδρασή του στις επενδύσεις του ατόμου σε 

εκπαίδευση και σε κεφάλαιο υγείας. Παρόλα αυτά, η Basov (2002) 

ισχυρίζεται πως η εισαγωγή της γήρανσης στο υπόδειγμα δεν θα μετέβαλλε 

σημαντικά τα αποτελέσματα της. 
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Το Νοικοκυριό ως Μονάδα Παραγωγής Κεφαλαίου Υγείας 

 

Μια ακόμη υπόθεση του υποδείγματος του Grossman (1972) η οποία 

δέχθηκε κριτική από άλλους οικονομολόγους είναι η υπόθεση πως το άτομο 

είναι ο μοναδικός παραγωγός του κεφαλαίου υγείας που απολαμβάνει 

(Jacobson, 2000, Bolin και συν., 2002). Μάλιστα, τα εμπειρικά ευρήματα 

φαίνεται να υποστηρίζουν την πεποίθηση πως το νοικοκυριό είναι η βασική 

μονάδα παραγωγής κεφαλαίου υγείας, με τη σχέση μεταξύ των κοινωνικο-

οικονομικών χαρακτηριστικών των μελών του νοικοκυριού και της υγείας του 

να εμφανίζεται ως μια δυναμική διαδικασία η οποία ξεκινά από τα πρώτα έτη 

ζωής. Ειδικότερα, τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των γονέων 

επιδρούν έντονα στην κατάσταση της υγείας του ατόμου, όχι μόνο στην 

παιδική ηλικία αλλά και σε μετέπειτα στάδια της ζωής του.  

Αρχικά, η Jacobson (2000) κατασκεύασε ένα θεωρητικό υπόδειγμα 

κοινών προτιμήσεων στο οποίο οι αποφάσεις για επενδύσεις σε κεφάλαιο 

υγείας των μελών του νοικοκυριού  (αποτελούμενο από τους δύο γονείς και ένα 

παιδί) παίρνονται από κοινού από τους δύο συζύγους. Το νοικοκυριό δεν θα 

προσπαθήσει να εξισώσει τα οριακά οφέλη και τα οριακά κόστη του κεφαλαίου 

υγείας για κάθε μέλος χωριστά. Αντίθετα, θα συνεχίσει να επενδύει σε 

κεφάλαιο υγείας έως ότου ο ρυθμός της διαχρονικής οριακής χρησιμότητας της 

υγείας ως προς την τιμή του κεφαλαίου υγείας να είναι ίσος για όλα τα μέλη 

της οικογένειας και ακόμη, να είναι ίσος με την οριακή χρησιμότητα του 

πλούτου.  

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα του υποδείγματος, ο 

αυξανόμενος ρυθμός απόσβεσης του κεφαλαίου υγείας θα μειώσει το κεφάλαιο 

υγείας των ατόμων. Επιπλέον, όσο περισσότερο ευαίσθητο είναι το επίπεδο 

του μισθού σε μεταβολές στην υγεία, τόσο περισσότερο το άτομο θα επενδύει 

σε κεφάλαιο υγείας. Ένα ακόμη εύρημα της μελέτης της Jacobson (2000), το 

οποίο έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις από την εμπειρική βιβλιογραφία, είναι η 

θετική σχέση μεταξύ του επιπέδου υγείας των γονέων και του επιπέδου υγείας 

των παιδιών. Αυτό σημαίνει πως ένα παιδί με γονείς που χαρακτηρίζονται από 

φτωχή υγεία αναμένεται να παρουσιάζει χαμηλότερο επίπεδο υγείας 

συγκριτικά με ένα παιδί του οποίου οι γονείς απολαμβάνουν υψηλότερα 

ατομικά κεφάλαια υγείας, δεδομένου ότι οι εισροές στη συνάρτηση παραγωγής 
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κεφαλαίου υγείας θα χρησιμοποιηθούν πρωταρχικά για τη βελτίωση του 

επιπέδου υγείας των γονέων.  

Ομοίως, οι Bolin και συν. (2002) ισχυρίζονται πως η επένδυση σε 

κεφάλαιο υγείας προκύπτει μέσα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο 

βασικών μελών (των συζύγων) του νοικοκυριού. Το υπόδειγμά τους βασίστηκε 

στο θεωρητικό υπόδειγμα της Jacobson (2000) με τη διαφορά ότι άρουν την 

υπόθεση των κοινών προτιμήσεων των δύο συζύγων, ώστε να μελετήσουν τη 

ζήτηση κεφαλαίου υγείας από νοικοκυριά των οποίων τα μέλη βρίσκονται σε 

σύγκρουση.  

Υποθέτουν πως οι δύο σύζυγοι λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις ως 

προς την επένδυση και τη διανομή του κεφαλαίου υγείας μεταξύ των μελών 

του νοικοκυριού, στα πλαίσια ενός παιγνίου Cournot για t χρονικές περιόδους. 

Έτσι λοιπόν η απόφαση του ενός εκ των δύο συζύγων να επενδύσει στη υγεία 

του άλλου εξαρτάται από το κόστος της επένδυσης, από τα υπάρχοντα 

αποθέματα κεφαλαίου υγείας και από τις ατομικές προτιμήσεις. Το διαχρονικό 

πρόβλημα του κάθε συζύγου είναι να επιλέξει τις βέλτιστες ποσότητες 

κεφαλαίου υγείας και άλλων καταναλωτικών αγαθών που μεγιστοποιούν τη 

διαχρονική συνάρτηση χρησιμότητάς του, με δεδομένες τις επιλογές του άλλου 

συζύγου. Για κάθε σύζυγο, ο οριακός λόγος υποκατάστασης του κεφαλαίου 

υγείας που κατέχει με το κεφάλαιο υγείας του άλλου συζύγου είναι ίσος με το 

λόγο του καθαρού κόστους της επένδυσης σε δικό του κεφάλαιο υγείας προς το 

καθαρό κόστος της επένδυσης σε κεφάλαιο υγείας για τον άλλο σύζυγο.  

Κεντρικό συμπέρασμα του υποδείγματος αποτελεί το συμπέρασμα πως 

τα μέλη οικογενειών που βρίσκονται είτε σε σύγκρουση είτε οι δύο σύζυγοι 

είναι διαζευγμένοι παρουσιάζουν χαμηλότερο κεφάλαιο υγείας συγκριτικά με 

τους υπόλοιπους. Παρόλα αυτά, το επίπεδο μισθών των συζύγων επηρεάζει 

θετικά τα κίνητρα τους  να επενδύσουν στην υγεία του παιδιού τους.  

 

 Η Υγεία ως Καταναλωτικό Αγαθό 

 

Η Cropper (1977) βασίστηκε στο υπόδειγμα ζήτησης του Grossman 

(1972) και κατασκεύασε ένα υπόδειγμα κύκλου ζωής όπου εξετάζει τη 

συμπεριφορά του ατόμου ως προς τη ζήτηση κεφαλαίου υγείας και επένδυσης 

σε κεφάλαιο υγείας. Σε αντίθεση με το υπόδειγμα Grossman, η Cropper (1977) 
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υπέθεσε πως η υγεία αποτελεί αποκλειστικά καταναλωτικό αγαθό, δηλ. τα 

άτομα επενδύουν σε κεφάλαιο υγείας ώστε να αποφύγουν την αρνητική 

χρησιμότητα που απορρέει από την κατάσταση ασθενείας. Επιπλέον, η 

κατάσταση ασθενείας θεωρείται ως μια τυχαία διαδικασία όπου τα άτομα 

μπορούν μερικώς να την αποφύγουν με επενδύσεις σε κεφάλαιο υγείας, αλλά 

εξαρτάται επίσης και από τυχαίους παράγοντες, όπως για παράδειγμα η 

έκθεση σε επικίνδυνες για την υγεία ουσίες ή ιούς. 

 Σε περιόδους ασθενείας, τα άτομα δεν λαμβάνουν καμία χρησιμότητα 

από την κατανάλωση, επομένως πρέπει να αυξήσουν την επένδυση σε 

κεφάλαιο υγείας ώστε να μειώσουν την περίοδο ασθενείας και να αυξήσουν 

έτσι την αναμενόμενη χρησιμότητα τους. Το κόστος επένδυσης σε υγεία 

εξαρτάται από την τιμή των υπηρεσιών υγείας, του ρυθμού απόσβεσης του 

κεφαλαίου υγείας και του ατομικού υποκειμενικού προεξοφλητικού επιτοκίου. 

Ο θάνατος επέρχεται όταν το άτομο είναι άρρωστο για όλη την χρονική 

περίοδο. 

Σύμφωνα με τα κεντρικά συμπεράσματα του υποδείγματος, υπό την 

υπόθεση ότι ο ρυθμός απόσβεσης του κεφαλαίου υγείας αυξάνεται στο χρόνο, 

τα άτομα θα ζήσουν για ορισμένο χρόνο και το απόθεμα κεφαλαίου υγείας θα 

μειώνεται όσο πλησιάζει η χρονική στιγμή του θανάτου. Δηλαδή, το μέρος του 

χρόνου που το άτομο περνά σε κατάσταση ασθενείας θα αυξάνεται όσον 

αυξάνεται η ηλικία. Ομοίως, αναμένεται να αυξάνονται και τα έξοδα για 

υπηρεσίες υγείας αναρρωτικού χαρακτήρα με το πέρασμα της ηλικίας, ενώ 

αντίθετα τα έξοδα για υπηρεσίες υγείας προληπτικού χαρακτήρα θα 

μειώνονται.  

Επιπλέον, τα άτομα με χαμηλό κεφάλαιο υγείας θα επενδύσουν σε 

κεφάλαιο υγείας μέχρι τη μέση ηλικία και έπειτα θα αφήσουν το κεφάλαιο 

υγείας που κατέχουν να αποσβεσθεί έως ότου φθάσει στο μηδέν, δηλ. στο 

θάνατο. Όσον αφορά τα άτομα με υψηλό απόθεμα κεφαλαίου υγείας, η 

βέλτιστη στρατηγική επιλογή είναι η επένδυση σε κεφάλαιο υγείας στα πρώτα 

χρόνια ζωής ενώ στα επόμενα χρόνια το απόθεμα κεφαλαίου υγείας αφήνεται 

να αποσβεσθεί με ένα σταθερό ρυθμό έως τη λήξη της ζωής, με προϋπόθεση 

ότι η συνάρτηση επένδυσης έχει τέτοια μορφή ώστε ο ρυθμός απόσβεσης να 

μην είναι πολύ ψηλός.    
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Η Ζήτηση για Μακροζωία 

 

Η ανάλυση του φαινομένου της διαρκούς επιμήκυνσης του 

προσδόκιμου επιβίωσης απασχόλησε επίσης τους οικονομολόγους. Οι Ehrlich 

και Chuma (1990) διατείνονται πως η παρατηρούμενη αύξηση οφείλεται όχι 

μόνο σε εξωγενώς καθορισμένους βιολογικούς και τεχνολογικούς παράγοντες 

αλλά και σε συστηματικές αποκλίσεις στη ζήτηση των ίδιων των ατόμων για 

μακροζωία (longevity).  

Οι συγγραφείς, βασιζόμενοι στο θεωρητικό υπόδειγμα του Grossman 

(1972) για τη ζήτηση κεφαλαίου υγείας από τα άτομα, κατασκεύασαν ένα 

υπόδειγμα συνεχούς χρόνου ζήτησης κεφαλαίου υγείας και ζήτησης 

μακροζωίας από τα άτομα υπό συνθήκες βεβαιότητας, με τεχνολογία 

παραγωγής φθινουσών αποδόσεων κλίμακας. Στο υπόδειγμα αυτό η ζήτηση 

για κεφάλαιο υγείας αντλείται σε συνδυασμό με τη ζήτηση για μακροζωία και 

με τη σχετιζόμενη κατανάλωση από τα άτομα.  

Τα αποτελέσματα, σε συμφωνία με προηγούμενες θεωρητικές έρευνες, 

δείχνουν πως η ζήτηση για κεφάλαιο υγείας και μακροζωίας είναι αύξουσες 

συναρτήσεις του κληροδοτούμενου πλούτου, του τρέχοντος κεφαλαίου υγείας, 

του επιπέδου εκπαίδευσης, του κόστους της προσφοράς των υπηρεσιών 

υγείας και των προτιμήσεων του ατόμου αναφορικά με το μέλλον (time 

preference). Ακόμη, η ζήτηση για κεφάλαιο υγείας και μακροζωίας  βρέθηκαν 

να είναι φθίνουσες συναρτήσεις της ηλικίας.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το 

υπόδειγμά τους, η επιμήκυνση της ζωής του ατόμου επηρεάζεται κυρίως από 

τον αρχικά κληροδοτούμενο πλούτο και όχι τόσο από την τρέχουσα 

οικονομική κατάσταση του ατόμου. Οι Ehrlich και Chuma (1990) αποδίδουν 

αυτό το εύρημά τους στην παρατηρούμενη σχέση ενδογένειας μεταξύ της 

οικονομικής κατάστασης και της υγείας του ατόμου. Για παράδειγμα, 

αναμένεται πως μια βελτίωση της κατάστασης της υγείας του ατόμου θα 

επηρεάσει θετικά το επίπεδο μισθού του. Ταυτόχρονα όμως, ένα υψηλό 

επίπεδο μισθού μπορεί να αντανακλά την ενασχόληση σε επάγγελμα υψηλού 

κινδύνου για την υγεία.  

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμπέρασμα του υποδείγματος αφορά το 

δυναμικό χαρακτήρα της σχέσης μεταξύ της ατομικής κοινωνικο-οικονομικής 
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κατάστασης και της υγείας  αφού “… η βελτίωση των ευκαιριών που έχουν τα 

άτομα για να παράγουν κεφάλαιο υγείας μπορεί να εξασθενίσει τις διαφορές 

μεταξύ του κληροδοτούμενου κεφαλαίου υγείας και των παρόντων επιπέδων 

μακροζωίας που απολαμβάνει το άτομο, μια που ένα υψηλότερο 

κληροδοτούμενο κεφάλαιο υγείας ή πλούτου αυξάνει την επένδυση σε 

κεφάλαιο υγείας” (Ehrlich και Chuma, 1990, σελ. 761).  

Το παραπάνω υπόδειγμα φαίνεται επίσης να υποστηρίζει το 

επιχείρημα ότι τα άτομα αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην υγεία τους 

καθώς αυξάνεται η ηλικία τους, ενώ έχει δειχθεί επανειλημμένως στην 

εμπειρική έρευνα ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα τείνουν να 

αποστρέφονται συνήθειες υψηλού κινδύνου, όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ.   

Ξεκινώντας από το ίδιο σημείο αναφοράς, οι Leung και συν. (2004) 

επιχείρησαν να μελετήσουν την επίδραση των οικονομικών παραγόντων στο 

προσδόκιμο επιβίωσης, με έμφαση όμως στις κατά φύλο παρατηρούμενες 

διαφορές στους δείκτες μακροζωίας. Οι συγγραφείς κατασκεύασαν ένα 

θεωρητικό οικονομικό υπόδειγμα επικαλυπτόμενων γενεών με στόχο να 

εξηγήσουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες του προσδόκιμου επιβίωσης 

στα δύο φύλα σε σχέση με τις διαφορές στο επίπεδο των μισθών τους.  

Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν ολοένα και περιορίζονται 

στη σημερινή εποχή, με αρνητικές όμως συνέπειες κυρίως για τις γυναίκες. Οι 

τελευταίες, ενώ μέχρι πρότινος πλεονεκτούσαν έναντι των ανδρών σε όρους 

υγείας, σταδιακά χάνουν αυτό το πλεονέκτημα λόγω της υποκατάστασης του 

χρόνου που μέχρι τώρα αφιέρωναν σε επενδύσεις σε υγεία με το χρόνο που 

αφιερώνουν στην εργασία. Αντίθετα, το μειονέκτημα των γυναικών όσον 

αφορούσε το χαμηλότερο επίπεδο μισθών που αυτές ελάμβαναν συγκριτικά με 

τους άνδρες, αντικαθίστατο μέχρι πρότινος με το πλεονέκτημα που αυτές 

εμφάνιζαν σε όρους υγείας έναντι των ανδρών.  

Οι συγγραφείς ισχυρίζονται πως το νοικοκυριό συνήθιζε να αφιερώνει 

περισσότερο χρόνο για επενδυτικές δραστηριότητες σε κεφάλαιο υγείας των 

γυναικών, λόγω του χαμηλότερου κόστους ευκαιρίας τους από την ενασχόλησή 

τους στην αγορά εργασίας. Η συνεχής οικονομική ανάπτυξη αποτέλεσε αιτία, 

κατά τους συγγραφείς, για τη μείωση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των 

δύο φύλων, μειώνοντας παράλληλα και το πλεονέκτημα σε όρους υγείας των 
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γυναικών. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αυτή, παρατηρούνται αυξήσεις σε 

επενδύσεις σχετιζόμενες με την υγεία από την πλευρά των ανδρών. 

Παράλληλα, παρατηρείται μια υποκατάσταση του χρόνου που οι γυναίκες 

αφιερώνουν σε υγεία από το χρόνο που αφιερώνουν σε δραστηριότητες στην 

αγορά εργασίας.  

Με βάση αυτή τη διαδικασία που μόλις περιγράφηκε, διακρίνονται δύο 

αποτελέσματα. Το πρώτο είναι το αποτέλεσμα υποκατάστασης το οποίο δίνει 

αυξημένα κίνητρα για την αφιέρωση περισσότερου χρόνου σε εργασία. Το 

δεύτερο αποτέλεσμα που διακρίνεται από τη μελέτη είναι το αποτέλεσμα 

εισοδήματος το οποίο παρέχει αυξημένα κίνητρα για την ενασχόληση με 

δραστηριότητες – επενδύσεις σε υγεία. Λόγω της παρατηρούμενης σύγκλισης 

των μισθών, το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι ισχυρότερο για τους άνδρες, 

ενώ το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι ισχυρότερο για τις γυναίκες. 

Επιπλέον, οι μειωμένοι ρυθμοί γονιμότητας των γυναικών τους επιτρέπουν να 

ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε εργασία και υγεία. Παρόλο λοιπόν που το 

προσδόκιμο επιβίωσης είναι μεγαλύτερο για τις γυναίκες, καθώς οι οικονομίες 

αναπτύσσονται το προσδόκιμο ζωής των γυναικών θα μειώνεται καθώς θα 

συγκλίνουν τα επίπεδα μισθών που λαμβάνουν τα δύο φύλα.  

 

Επιλογή Επαγγέλματος και Ζήτηση Κεφαλαίου Υγείας  

 

Ένα ακόμη θεωρητικό υπόδειγμα κύκλου ζωής βασισμένο στο 

υπόδειγμα ζήτησης υγείας του Grossman (1972) αναπτύχθηκε από την Cropper 

(1977). Στο υπόδειγμα αυτό εξετάζεται η σχέση μεταξύ της επιλογής 

επαγγέλματος και της επένδυσης σε κεφάλαιο υγείας από το άτομο. 

Ειδικότερα, το άτομο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα “εξισορρόπησης” (trade-off) 

του οφέλους που προκύπτει από ένα υψηλότερο επίπεδο μισθού και του 

κόστους που απορρέει από την ενασχόληση σε μια εργασία στην οποία όμως 

εκτείθεται σε ουσίες επικίνδυνες για την υγεία και έτσι αυξάνεται η 

πιθανότητα πρόωρης θνησιμότητας. 

Τα συμπεράσματα του υποδείγματος δείχνουν πως, υπό την υπόθεση 

πως η έκθεση σε μόλυνση δεν αποφέρει στο άτομο άμεση αρνητική 

χρησιμότητα, το άτομο δεν θα επιδιώξει να την αποφύγει τελείως. Το γεγονός 

πως η ενασχόληση στη συγκεκριμένη θέση εργασίας αυξάνει την πιθανότητα 
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θανάτου δεν αποτελεί από μόνη της αιτία για παραίτηση από την εργασία. 

Παρόλα αυτά, οι ώρες απασχόλησης στο επάγγελμα υψηλού κινδύνου 

μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ζωής. Ειδικότερα, για αρκετά υψηλό επίπεδο 

μισθού το άτομο θα επιλέξει να απασχολείται για κάποιες ώρες στο 

συγκεκριμένο επάγγελμα καθ’ όλη την εργάσιμη ζωή του, όμως οι ώρες 

εργασίας θα μειώνονται καθώς η ηλικία αυξάνεται, και θα αυξάνονται και πάλι 

καθώς το άτομο πλησιάζει σε ηλικία συνταξιοδότησης. Δηλαδή, ένα άτομο που 

επιλέγει να απασχοληθεί σε μια θέση εργασίας με κινδύνους για την υγεία του, 

θα “εκθέσει” τον εαυτό του σε υψηλά ποσοστά μόλυνσης (το οποίο ισοδυναμεί 

με περισσότερες ώρες απασχόλησης) στα πρώτα χρόνια ζωής, θα μειώσει τη 

συγκεκριμένη έκθεση κατά τη μέση ηλικία (“αναρρωτικό διάλειμμα”), αλλά θα 

αυξήσει την απασχόλησή του και πάλι όταν θα βρίσκεται κοντά στα χρόνια 

συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι την τελευταία αυτή περίοδο εργάσιμης ζωής 

τα αρνητικά αποτελέσματα από τη μόλυνση διαρκούν για μικρότερη χρονική 

περίοδο.  

Με άλλα λόγια, παρόλο που η έκθεση σε μόλυνση δεν μειώνεται ποτέ, ο 

χρόνος απασχόλησης θα υπόκειται σε μεταβολές κατά τη διάρκεια ζωής ώστε 

να αποφευχθεί η γρήγορη συσσώρευση κεφαλαίου μόλυνσης. Αυτή η 

αντίδραση παρατηρείται και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ενημερώνεται 

για τους κινδύνους στην υγεία του αφού έχει ήδη καταναλώσει σημαντικές 

ποσότητες μόλυνσης, οι οποίες όμως δεν προσδίδουν στο άτομο άμεση 

αρνητική χρησιμότητα. Η Cropper (1977) ισχυρίζεται πως αυτή η αντίδραση 

αποτελεί μια λογική επιλογή (rational decision-making), εφόσον το άτομο 

μεταβάλλει κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ζωής του τις ώρες απασχόλησης, 

προσπαθώντας έτσι να μειώσει την έκθεσή του στην μόλυνση. 

 

Το Αποτέλεσμα των Μισθών στη Ζήτηση Υγείας από τα Άτομα 

 

Οι Dustmann και Windmeijer (2000) κατασκεύασαν ένα δυναμικό 

υπόδειγμα κύκλου ζωής προκειμένου να μελετήσουν τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ζήτησης κεφαλαίου υγείας από τα άτομα. Η μελέτη τους 

αποτελεί προέκταση του θεωρητικού υποδείγματος των Ehrlich και Chuma 

(1990). Όμως οι πρώτοι χρησιμοποίησαν τις Frisch συναρτήσεις ζήτησης για 

να υποδειγματοποιήσουν τη ζήτηση κεφαλαίου υγείας και υπηρεσιών υγείας 
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από τα άτομα, με τέτοιο τρόπο ώστε η τρέχουσα ζήτηση να συνδέεται τόσο με 

τις τρέχουσες όσο και με τις παρελθοντικές και μελλοντικές αποφάσεις του 

ατόμου.  

Στο υπόδειγμα των Dustmann και Windmeijer (2000) η επένδυση σε 

κεφάλαιο υγείας των ατόμων είναι συνάρτηση του διαθέσιμου χρόνου και των 

υπηρεσιών υγείας, με στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής τους η οποία 

καθορίζεται ενδογενώς από το υπόδειγμα. Οι συγγραφείς θεωρούν πως το 

διαχρονικό επίπεδο μισθών του ατόμου είναι υποκατάστατο  των επενδύσεων 

σε κεφάλαιο υγείας, δεδομένου ότι ο χρόνος που απαιτείται για την 

απασχόληση του ατόμου σε δραστηριότητες της αγοράς εργασίας είναι 

υποκατάστατος του χρόνου που το άτομο αφιερώνει σε δραστηριότητες 

επένδυσης σε κεφάλαιο υγείας.  

Τα συμπεράσματα του υποδείγματος καταδεικνύουν πως υπάρχουν 

αρνητικά μεταβατικά αποτελέσματα μισθού  (negative transitory wage effects) 

και θετικά μόνιμα - διαχρονικά αποτελέσματα μισθού (positive permanent 

wage effects) στην κατάσταση της υγείας του ατόμου. Ειδικότερα, φαίνεται 

πως μια μεταβατική, μη-μόνιμη αύξηση του μισθού μπορεί να οδηγήσει σε μια 

μεγάλη μείωση στην επένδυση σε κεφάλαιο υγείας, καθώς τα άτομα 

αντικαθιστούν το χρόνο που απευθύνεται σε επενδυτικές για την υγεία 

δραστηριότητες με χρόνο για ενασχόληση στην αγορά εργασίας. Επομένως, 

άτομα με υψηλούς μισθούς μπορεί να υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα 

υγείας δεδομένου ότι παραμελούν την υγεία τους. Παρόλα αυτά τα άτομα που 

βρίσκονται σε ένα μόνιμα υψηλότερο επίπεδο μισθών, απολαμβάνουν επίσης 

και ένα υψηλότερο κεφάλαιο υγείας.  

  

Ψυχολογικοί Παράγοντες και Ζήτηση Κεφαλαίου Υγείας 

 

Αρκετοί ερευνητές ισχυρίζονται πως ένα υπόδειγμα ζήτησης υγείας θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα διαφόρων ψυχολογικών 

διαδικασιών που επηρεάζουν την ατομική ζήτηση κεφαλαίου υγείας, με 

σημαντικότερο ίσως παράγοντα την ικανότητα “προσαρμογής” του ατόμου σε 

σοκ υγείας (Kverndokk, 2000). Ομοίως, οι Gjerde και συν. (2005) ισχυρίζονται 

πως η ευημερία των ατόμων δεν είναι συνάρτηση αποκλειστικά της 

αντικειμενικής κατάστασης της υγείας τους. Αντίθετα, θεωρούν πως η 
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υποκειμενική εκτίμηση του ατόμου για την κατάσταση της υγείας του αποτελεί 

έναν σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της ατομικής ζήτησης κεφαλαίου 

υγείας και εκφράζεται μέσα από την “προσαρμογή” του στα διάφορα σοκ 

υγείας που βιώνει. Ως συναισθηματική “προσαρμογή” νοείται η 

συναισθηματική και νοητική αντίδραση του ατόμου στις παρατηρούμενες 

αγχογόνες μεταβολές στην κατάσταση της υγείας του, με στόχο την επίτευξη 

ενός ικανοποιητικού επιπέδου ευημερίας. Πραγματικά, τα μέχρι τώρα 

εμπειρικά ευρήματα καταδεικνύουν πως η “προσαρμογή” του ατόμου στις 

μεταβολές της κατάστασης της υγείας του αποτελεί ένα σημαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης υγείας αλλά και της ζήτησης 

υπηρεσιών υγείας (Gjerde και συν., 2005). 

Σε μια προσπάθεια να επεκτείνουν αναλόγως το υπόδειγμα ζήτησης 

υγείας του Grossman (1972), οι Gjerde και συν. (2005) εισάγουν σε αυτό την 

παράμετρο της συναισθηματικής “προσαρμογής” του ατόμου σε μια κακή 

κατάσταση υγείας, ώστε να αναλύσουν τις επιπτώσεις αυτής της 

“προσαρμογής” στην ατομική ζήτηση υγείας, στην κατανάλωση και στον 

πλούτο.  

 Η ατομική συνάρτηση χρησιμότητας για κάθε χρονική περίοδο t είναι 

συνάρτηση της κατανάλωσης αγαθών και ενός υποκειμενικού δείκτη της 

ποιότητας του κεφαλαίου υγείας που το άτομο κατέχει. Αυτή η τελευταία 

μεταβλητή αφορά ουσιαστικά την αντίληψη του ατόμου για την υγεία του 

λόγω της διαδικασίας “προσαρμογής”. Λαμβάνεται ακόμη η υπόθεση ότι το 

άτομο ενδιαφέρεται περισσότερο για τις μεταβολές στην κατάσταση της 

υγείας του και όχι για το επίπεδο της υγείας του per se. Η προσαρμοστική 

ικανότητα του ατόμου εξαρτάται από το ύψος των μεταβολών στην υγεία του, 

από την ηλικία του, καθώς και από τις επενδύσεις του σε κεφάλαιο υγείας 

(χρήση υπηρεσιών υγείας).  

Ένα συμπέρασμα που προκύπτει από το υπόδειγμα είναι πως η 

κατανάλωση υπηρεσιών υγείας επιταχύνει την διαδικασία “προσαρμογής” του 

ατόμου, έπειτα από αρνητικά σοκ, στην κατάσταση της υγείας του. Η 

διαδικασία “προσαρμογής” σε ανάλογες μεταβολές επιβραδύνεται σταδιακά 

με την αύξηση της ηλικίας ceteris paribus, λόγω του μεγαλύτερου ρυθμού 

απόσβεσης του κεφαλαίου υγείας. Στο βέλτιστο επίπεδο κεφαλαίου υγείας, η 

τιμή ανά μονάδα κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας ισούται με τη χρηματική 
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αξία των προσδοκώμενων καθαρών οφελών από την αγορά μιας επιπλέον 

μονάδας υπηρεσιών υγείας.  

Ένα κεντρικό συμπέρασμα του υποδείγματος είναι πως η 

συναισθηματική “προσαρμογή” του ατόμου επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας και κεφαλαίου υγείας, καθώς μειώνει τα κίνητρα για 

επένδυση σε κεφάλαιο υγείας. Αυτή η αρνητική σχέση μεταξύ υγείας και 

ψυχικής “προσαρμογής” φαίνεται να πηγάζει από την αντίληψη των ατόμων 

πως μια συνεχώς μειούμενη κατάσταση υγείας δεν συνεπάγεται απαραίτητα 

και μια μείωση στην ποιότητα της ζωής τους. Μάλιστα, η μείωση στη ζήτηση 

κεφαλαίου υγείας λόγω υψηλότερης “προσαρμοστικής” ικανότητας φαίνεται 

να είναι εντονότερη κατά τη μέση ηλικία, ενώ εν γένει η μείωση στη ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας είναι μεγαλύτερη κατά τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης. 

Επιπλέον, η υψηλή “προσαρμοστική” ικανότητα του ατόμου συνδέεται με ένα 

ομαλοποιημένο διαχρονικό κεφάλαιο υγείας (smooth health path) δεδομένου 

ότι έτσι το άτομο αποφεύγει υψηλά κόστη από μεγάλα αρνητικά σοκ στην 

υγεία σε μεγάλη ηλικία. Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα εξασθενούν 

σημαντικά όταν τα άτομα δίνουν βαρύτητα στην επιμήκυνση της ζωής τους, 

δηλαδή αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει η υγεία στην μακροζωία.   

 

2.1.3. Το Υπόδειγμα κατά Andersen για την Ατομική Ζήτηση 

Υπηρεσιών Υγείας 

 

Η ζήτηση υπηρεσιών υγείας από τα άτομα εκφράζεται εμπειρικά από 

τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών υγείας και ποικίλα ευρήματα από τη 

θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία υποστηρίζουν πως η ατομική χρήση 

υπηρεσιών υγείας επηρεάζεται συστηματικά από τα ατομικά δημογραφικά, 

κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Το παραδοσιακό θεωρητικό 

υπόδειγμα το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να εξεταστούν οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας είναι 

αυτό του Grossman (1972), στο οποίο η κατανάλωση υπηρεσιών υγείας 

θεωρείται ως μια εισροή στην ατομική συνάρτηση παραγωγής κεφαλαίου 

υγείας. Δηλαδή, η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας θεωρείται ως παράγωγη 

ζήτηση (derived demand) η οποία προκύπτει από την ατομική ζήτηση για 

υγεία.  
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Παρόλο που η εμπειρική έρευνα αναφορικά με τις κοινωνικο-

οικονομικές ανισότητες στην ατομική ζήτηση υπηρεσιών υγείας ανθίζει, τα 

θεωρητικά υποδείγματα στα οποία βασίζεται είναι μάλλον λίγα σε αριθμό. Το 

πρώτο θεωρητικό “συμπεριφοριστικό υπόδειγμα”, το οποίο αποτέλεσε 

κεντρικό γνώμονα για τις σχετικές εμπειρικές μελέτες, προέρχεται από το 

χώρο των Κοινωνικών Επιστημών και ειδικότερα, κατασκευάσθηκε από τον 

Andersen το 1968 (βλ. Andersen, 1995), ενώ προεκτάθηκε μετέπειτα από τους 

Aday and Andersen (1974).  

Ο Andersen διεχώρισε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της χρήσης 

υπηρεσιών υγείας από τα άτομα σε τρεις κατηγορίες: (i) τους προδιαθεσικούς 

παράγοντες (predisposing variables) οι οποίοι αφορούν κυρίως δημογραφικά 

και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ατόμου όπως η ηλικία, το φύλο, η σύνθεση 

του νοικοκυριού, κ.λπ., (ii) τους παράγοντες οι οποίοι ενεργοποιούν τη χρήση 

(enabling variables) όπως το εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης και η 

επαγγελματική κατάσταση του ατόμου, και τέλος (iii) τους παράγοντες 

ανάγκης (need variables), δηλ. την κατάσταση της υγείας του ατόμου η οποία 

ουσιαστικά δημιουργεί την ανάγκη για χρήση των υπηρεσιών υγείας.  

Παρόλα αυτά, το υπόδειγμα δέχθηκε αργότερα επικρίσεις επειδή 

αγνοεί το ρόλο ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων όπως η κατάθλιψη, 

η δυνατότητα αυτοελέγχου και η κοινωνική στήριξη από άτομα του στενού 

περιβάλλοντος του ατόμου, κατά τη διαδικασία σχηματισμού της ατομικής 

ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. Τέτοιοι παράγοντες έχουν βρεθεί συστηματικά 

να επηρεάζουν τη χρήση υπηρεσιών υγείας από τα άτομα (Arling, 1985). Έτσι 

ο Andersen (1995) σε μια μεταγενέστερη προσπάθεια ανασκεύασε το 

υπόδειγμά του ώστε να λάβει υπόψην του και προσδιοριστικούς παράγοντες 

οι οποίοι προέρχονται από την πλευρά της προσφοράς υπηρεσιών υγείας.  

Μάλιστα, στην τελευταία του αυτή προσπάθεια το 1995, υποστήριξε 

πως η ζήτηση για διαφορετικές υπηρεσίες υγείας επηρεάζεται και από 

διαφορετικούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η 

χρήση ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας ερμηνεύεται σε μεγάλο βαθμό 

από τους παράγοντες ανάγκης και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

ατόμου, εφόσον τέτοιες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται κυρίως στην περίπτωση 

σοβαρών προβλημάτων υγείας. Αντίθετα, η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας οι 

οποίες έχουν ένα προαιρετικό χαρακτήρα όπως οι επισκέψεις στον 
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οδοντίατρο, οι επισκέψεις για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, κ.λπ. 

ερμηνεύονται σε μεγάλο βαθμό από το ατομικό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

(Andersen, 1995). Το αρχικό υπόδειγμα κατά Andersen αλλά και το 

ανασκευασμένο υπόδειγμα που προέκυψε μετέπειτα, παρουσιάζονται στα 

Διαγράμματα 2.2 και 2.3 αντίστοιχα.  

 

Διάγραμμα 2.2. Το Αρχικό Υπόδειγμα κατά Andersen (1968) 

 
Πηγή: Andersen, 1995. 

 

Διάγραμμα 2.3. Το Νεότερο Υπόδειγμα κατά Andersen (1995) 

 
Πηγή: Andersen, 1995. 
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Υγείας  
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2.1.4. Συμπεράσματα 

 

  Η ανάλυση των θεωρητικών υποδειγμάτων που εξετάζουν τους 

ατομικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης κεφαλαίου υγείας 

καταδεικνύει πως τα ατομικά δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά 

χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και ο μισθός 

αποτελούν ισχυρούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ατομικής ζήτησης 

κεφαλαίου υγείας (Grossman, 1972).  

Ειδικότερα, η ηλικία φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την ατομική 

ζήτηση για κεφάλαιο υγείας λόγω του διαρκώς αυξανόμενου ρυθμού 

απόσβεσης του κεφαλαίου υγείας (Grossman, 1972, Cropper, 1977, Ehrlich και 

Chuma, 1990). Αναμένεται λοιπόν τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να 

κατέχουν χαμηλότερα αποθέματα κεφαλαίου υγείας συγκριτικά με τα άτομα 

νεότερης ηλικίας. Τα δύο προαναφερόμενα υποδείγματα αγνοούν το ρόλο της 

οικογένειας στη διαδικασία παραγωγής ατομικού κεφαλαίου υγείας. 

Επιπρόσθετα, κρίνονται ως καταλληλότερα για να ερμηνεύσουν τη ζήτηση 

κεφαλαίου υγείας αποκλειστικά από τους ενήλικες και δεν αναφέρονται 

καθόλου στις νεότερες ηλικίες. Θεωρητικές προεκτάσεις τους όμως δείχνουν 

πως η οικογένεια επιδρά αποφασιστικά κατά τη διαδικασία σχηματισμού 

κεφαλαίου υγείας από τα άτομα. Μάλιστα, φαίνεται πως η κατάσταση της 

υγείας των γονέων αλλά και το επίπεδο του μισθού τους συσχετίζονται θετικά 

με την κατάσταση της υγείας των παιδιών και μάλιστα όταν τα μέλη της 

οικογένειας βρίσκονται σε σύγκρουση, για παράδειγμα στην περίπτωση που 

οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, τότε τα παιδιά απολαμβάνουν 

χαμηλότερο απόθεμα κεφαλαίου υγείας συγκριτικά με τα παιδιά άλλων 

οικογενειών (Jacobson, 2000, Bolin και συν., 2002).  

Οι ερευνητές φαίνεται να διαφοροποιούν τις προσεγγίσεις τους 

αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό επίπεδο επηρεάζει την 

υγεία του ατόμου. Παρόλα αυτά, τα συμπεράσματα είναι συνεπή μεταξύ τους 

και προβλέπουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ της ατομικής επένδυσης σε 

μόρφωση και σε κεφάλαιο υγείας (Grossman, 1972). Κάποια όμως θεωρητικά 

υποδείγματα υποστηρίζουν πως η θετική σχέση παρατηρείται μόνο στην 

περίπτωση που τα άτομα κατέχουν χαμηλό απόθεμα κεφαλαίου υγείας λόγω 

του επηρεασμού των ατομικών κινήτρων για επένδυση (Basov, 2002). 
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Παρόλα αυτά, σε κανένα από τα δύο υποδείγματα δεν λαμβάνεται υπόψην το 

πρόβλημα της ενδογένειας (η υγεία πιθανόν να επηρεάζει την ατομική 

απόφαση για επένδυση σε εκπαίδευση) και της ατομικής ετερογένειας (όπως 

για παράδειγμα η ταυτόχρονη επίδραση του ατομικού προεξοφλητικού 

επιτοκίου του χρόνου στις ατομικές επιλογές για επένδυση σε κεφάλαιο 

υγείας και εκπαίδευση) τα οποία πιθανόν να επηρεάζουν σημαντικά τη σχέση 

ενδιαφέροντος.  

Ομοίως, η σχέση μεταξύ του μισθού και του ατομικού κεφαλαίου υγείας 

αναμένεται να είναι θετική δεδομένου ότι μια αύξηση στο επίπεδο του μισθού 

αυξάνει την απόδοση του ατόμου από την αύξηση των “υγιών ημερών” που 

αυτό απολαμβάνει (Grossman, 1972). Φαίνεται όμως πως ενώ 

μακροπρόθεσμα τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο μισθού απολαμβάνουν 

υψηλότερο κεφάλαιο υγείας, βραχυπρόθεσμα μια αύξηση στο επίπεδο του 

μισθού μπορεί να προκαλέσει μείωση του ατομικού κεφαλαίου υγείας, μέσω  

της υποκατάστασης του χρόνου που αφιερώνετο μέχρι πρότινος σε 

δραστηριότητες υγείας με δραστηριότητες στην αγορά εργασίας (Dustmann 

και Windmeijer, 2000). Αυτό το εύρημα υποστηρίζεται και σε μεταγενέστερα 

θεωρητικά υποδείγματα με βάση τα οποία η συνεχής μείωση του 

μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων προκαλεί μια ανάλογη μείωση 

στο χάσμα υγείας που παρατηρείται μεταξύ των, ακριβώς λόγω της 

υποκατάστασης των σχετικών δραστηριοτήτων (Leung και συν., 2004). 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα παραθέτουν ακόμη οι Ehrlich και 

Chuma (1990) οι οποίοι ισχυρίζονται πως η διάρκεια της ζωής του ατόμου 

επηρεάζεται κυρίως από τον αρχικά κληροδοτούμενο πλούτο και όχι τόσο από 

το τρέχον επίπεδο πλούτου που το άτομο απολαμβάνει.  

Η κατανάλωση υπηρεσιών υγείας θεωρείται ως μια από τις βασικές 

εισροές στην ατομική συνάρτηση παραγωγής κεφαλαίου υγείας και 

επηρεάζεται επίσης από τα ατομικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά 

(Grossman, 1972). Το γεγονός αυτό καθιστά εξίσου αναγκαία, παράλληλα με 

τη διερεύνηση της διαμόρφωσης του ατομικού κεφαλαίου υγείας, και την 

διερεύνηση των ατομικών κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που 

επηρεάζουν τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας από τα άτομα. Το κλασικό 

υπόδειγμα ζήτησης υπηρεσιών υγείας από τα άτομα προβλέπει μια θετική 

σχέσης μεταξύ της ηλικίας και της ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Αντίθετα, η 
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επένδυση του ατόμου σε εκπαίδευση θα προκαλέσει μείωση της ζητούμενης 

ποσότητας υπηρεσιών υγείας, δεδομένου ότι αυξάνεται η αποδοτικότητα της 

συγκεκριμένης εισροής προκειμένου να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

υγείας. Τέλος, μια αύξηση στο επίπεδο του μισθού αναμένεται να επηρεάσει 

θετικά την ατομική κατανάλωση υπηρεσιών υγείας, δεδομένου ότι αυξάνεται 

σημαντικά το κόστος ευκαιρίας του χρόνου ασθενείας (Grossman, 1972). Με 

βάση το “συμπεριφοριστικό υπόδειγμα” του Andersen (1995) η χρήση των 

υπηρεσιών υγείας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τα ατομικά δημογραφικά 

και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, αλλά και τις ανάγκες υγείας που 

το άτομο βιώνει. Παράλληλα, η επίδραση των προαναφερόμενων 

παραγόντων στη χρήση υπηρεσιών υγείας μεταβάλλεται ανάλογα με τη φύση 

της υπηρεσίας υγείας που κάθε φορά εξετάζεται. Για παράδειγμα, οι 

επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς είναι ειδιαίτερα ευαίσθητες στην κοινωνικο-

οικονομική θέση του ατόμου ενώ, αντίθετα, η χρήση υπηρεσιών 

ενδονοσοκομειακής περίθαλψης εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες υγείας και 

την ηλικία του ατόμου.  

Η αξιοπιστία των προβλέψεων που αντλούνται από το υπόδειγμα 

ζήτησης υγείας και υπηρεσιών υγείας του Grossman (1972) καθώς και από τις 

μεταγενέστερες προεκτάσεις του, εξετάζεται διαρκώς σε εμπειρικό επίπεδο. 

Τα εμπειρικά ευρήματα δεν βρίσκονται πάντα σε συμφωνία με τα 

προαναφερόμενα θεωρητικά ευρήματα. Οι λόγοι για τους οποίους 

παρατηρείται αυτό το γεγονός είναι ποικίλοι σύμφωνα με τους ερευνητές 

(Kverndokk, 2000). Ειδικότερα, τα θεωρητικά υποδείγματα που έχουν 

κατασκευασθεί μέχρι σήμερα είναι πιθανό να μην λαμβάνουν υπόψην τους 

διάφορες πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς οι οποίες όμως επηρεάζουν 

τη ζήτηση υγείας από τα άτομα. Ένας ακόμη ιδιαίτερα σημαντικός 

παράγοντας θεωρείται η έλλειψη των κατάλληλων δεδομένων τα οποία θα 

επιτρέψουν την όσο το δυνατό πιστότερη εφαρμογή των θεωρητικών 

υποδειγμάτων στις εμπειρικές μελέτες. Τέλος, η εμπειρική προσέγγιση της 

ποιοτικής και μη-παρατηρήσιμης μεταβλητής του ανθρωπίνου κεφαλαίου 

υγείας που απολαμβάνει ένα άτομο, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την 

εμπειρική έρευνα. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια 

εκτεταμένη και κριτική επισκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας, 

προκειμένου να εξεταστεί η συνέπεια μεταξύ των θεωρητικών και των 
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εμπειρικών ευρημάτων καθώς και να προσδιοριστούν τυχόν ερευνητικά κενά 

στα οποία η παρούσα διατριβή θα μπορούσε να συνεισφέρει. 

 

2.2. Εμπειρικά Ευρήματα  

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια εκτεταμένη επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας αναφορικά με τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ατόμων που 

συνθέτουν την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση (individual 

socioeconomic status) και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επιδρούν στην 

κατάσταση της υγείας τους και στη χρήση υπηρεσιών υγείας. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στους οικονομικούς παράγοντες, όπως είναι η φτώχεια και η 

ανεργία, των οποίων εξετάζεται η επίδραση πάνω στη ζήτηση κεφαλαίου 

υγείας και υπηρεσιών υγείας των ατόμων.  

Αρχικά παρατίθενται οι πιο ευρέως διαδεδομένοι δείκτες υγείας που 

συναντώνται στην εμπειρική έρευνα. Έπειτα, συζητώνται τα βασικά 

ευρήματα των σχετικών μελετών. Ακολουθεί η παρουσίαση των βασικότερων 

μεθοδολογικών προβλημάτων τα οποία δυσχεραίνουν την εξέλιξη της 

εμπειρικής έρευνας. Τέλος, παρουσιάζεται η μέχρι τώρα πορεία της σχετικής 

ερευνητικής προσπάθειας στην Ελλάδα και αναλύονται τα βασικά κενά της 

υπάρχουσας έρευνας.  

Ουσιαστικά, η παρούσα ενότητα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε δύο 

βασικά ερωτήματα: (i) Τι μπορούμε να μάθουμε από την μέχρι τώρα έρευνα 

για τη σχέση μεταξύ του ατομικού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και της 

ατομικής κατάστασης υγείας; (ii) Επηρεάζεται συστηματικά η κατανάλωση 

υπηρεσιών υγείας από συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά 

του ατόμου; (iii) Υπάρχουν κάποιες πτυχές των σχέσεων αυτών που να έχουν 

“παραμεληθεί” από τις μέχρι τώρα μελέτες και που η διερεύνησή τους να είναι 

αναγκαία για την προαγωγή της σχετικής έρευνας;  

 

2.2.1. Δείκτες Υγείας  

 

Το επίπεδο της υγείας που το κάθε άτομο απολαμβάνει δεν αποτελεί 

μια άμεσα μετρήσιμη έννοια. Είναι προφανές πως η υγεία ενός ατόμου 

αποτελεί μια πολυδιάστατη και ποιοτική έννοια η οποία είναι δύσκολο να 



 37 

προσεγγισθεί με ακρίβεια. Αυτή ακριβώς η φύση του αγαθού υγεία αποτελεί 

και ένα από τα βασικότερα προβλήματα που συναντώνται στις σχετικές 

εμπειρικές μελέτες. Ο πιο κοινά αποδεκτός ορισμός της υγείας είναι αυτός του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με τον οποίο η υγεία “είναι η 

κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι 

αποκλειστικά η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας”. 

 Μια γενική κατηγοριοποίηση των δεικτών υγείας διαχωρίζει μεταξύ 

αυτών που καταδεικνύουν την απουσία (ή την ύπαρξη, αντίστοιχα) 

συγκεκριμένων ασθενειών και προβλημάτων υγείας (σωματικών ή ψυχικών), 

κινητικών περιορισμών (για παράδειγμα, την ικανότητα του ατόμου να 

πραγματοποιεί με επιτυχία καθημερινές δραστηριότητες) και αυτό-

αξιολογήσεων της συνολικής κατάστασης της υγείας του ατόμου. Αν στους 

παραπάνω δείκτες προστεθούν και τα μετρήσιμα επίπεδα θνησιμότητας, 

αυτές είναι οι τέσσερις κατηγορίες δεικτών υγείας που συναντώνται 

συχνότερα στις εμπειρικές μελέτες.  

Μια εναλλακτική κατηγοριοποίηση των δεικτών υγείας αποτελεί η 

διάκριση μεταξύ φυσικής και ψυχικής (ή αλλιώς συναισθηματικής ή 

πνευματικής) κατάστασης υγείας. Η μεν πρώτη διάσταση της υγείας είναι 

περισσότερη προφανής, συμπεριλαμβάνοντας προβλήματα υγείας που έχουν 

φυσική διάσταση και συνήθως γίνονται εύκολα αντιληπτά, όπως τα 

προβλήματα αναπηρίας, σωματικής νοσηρότητας, κ.λπ. Αντίθετα, η 

πνευματική/ ψυχική υγεία είναι περισσότερο δύσκολο να οριστεί.  

Παράλληλα, οι δείκτες υγείας μπορούν να διακριθούν σε 

αντικειμενικούς και σε υποκειμενικούς δείκτες. Για παράδειγμα, τα επίπεδα 

θνησιμότητας αποτελούν έναν αντικειμενικό δείκτη υγείας, δεδομένου ότι η 

θνητότητα αποτελεί μια αντικειμενική και μη-αναστρέψιμη κατάσταση. 

Αντίθετα, δείκτες υγείας οι οποίοι αντλούνται από υποκειμενικές 

αξιολογήσεις των ατόμων για την κατάσταση της υγείας τους 

χαρακτηρίζονται ως υποκειμενικοί δείκτες υγείας και η αξιοπιστία τους 

αποτελεί ένα αντικείμενο έρευνας από τους επιστήμονες, όπως θα συζητηθεί 

και σε επόμενη υποενότητα.  
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Δείκτες Θνησιμότητας  

 

Οι δείκτες θνητότητας αποτελούν πολύ συχνά το αντικείμενο της 

επιστημονικής έρευνας λόγω δύο βασικών πλεονεκτημάτων τους έναντι των 

υπολοίπων δεικτών υγείας. Αφενός είναι σχετικά εύκολη η συγκέντρωση 

δεδομένων θνησιμότητας συγκριτικά με άλλους δείκτες υγείας και αφετέρου 

αποτελούν περισσότερο αντικειμενικούς δείκτες υγείας, σε αντίθεση με τους 

υποκειμενικούς δείκτες υγείας οι οποίοι βασίζονται σε αυτο-αξιολογήσεις των 

μελών του δείγματος. Συνηθέστερα, οι δείκτες θνησιμότητας συναντώνται σε 

μακρο-οικονομικές μελέτες δεδομένου ότι τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν 

ολόκληρο τον πληθυσμό σε επίπεδο περιφέρειας ή χώρας.  

Η συχνότερη μορφή του δείκτη θνητότητας που συναντάται είναι το 

επίπεδο της συνολικής θνησιμότητας ως ποσοστό του πληθυσμού της χώρας 

(ή της περιφέρειας) με σκοπό τη διερεύνηση των προσδιοριστικών κοινωνικο-

οικονομικών παραγόντων που επιδρούν στις ανισότητες στην θνησιμότητα 

διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού (Goldman και συν., 1995, Kunst και 

συν., 1998, Ruhm, 2000, Sacker και συν., 2000, Mellor και Milyo, 2001, 

Duncan και συν., 2002). Στις περισσότερες μελέτες γίνεται διάκριση κατά 

ηλικιακές ομάδες (Martelin, 1994, Van Rossum και συν., 2000) ή κατά αιτίες 

θανάτου (Bosma και συν., 1999a, Kivimäki και συν., 2002, Ruhm, 2000). Η 

εξέταση των προσδιοριστικών παραγόντων της θνησιμότητας κατά αιτίες 

θανάτου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διερεύνηση της βαρύτητας που τα 

ατομικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν σε 

αποτρέψιμες κυρίως αιτίες θανάτου, όπως για παράδειγμα οι θάνατοι από 

τροχαία ατυχήματα και οι θάνατοι λόγω ψυχικών ασθενειών π.χ. από 

αυτοκτονίες (Bosma και συν., 1999a, Ruhm, 2000).  

 Η πρόωρη θνησιμότητα, η οποία προσεγγίζεται με τον υπολογισμό των 

“Χαμένων Δυνητικών Ετών Ζωής” (Number of Potential Years of Life Lost), 

είναι ένας ιδιαίτερα δημοφιλής δείκτης ο οποίος έχει συγκεντρώσει το 

ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών (Wagstaff και συν., 1991). Τα “Χαμένα 

Δυνητικά Έτη Ζωής” ορίζονται ως “ο αριθμός των ετών εν ζωή που “χάνονται” 

όταν το άτομο πεθάνει πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία θανάτου”. Ο τρόπος 

υπολογισμού του δείκτη αυτού είναι ιδιαίτερα απλός. Συγκεκριμένα, για κάθε 

αποθανώντα νεότερο από ένα ορισμένο “κατώφλι” ηλικίας (συνήθως 75 
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ετών), η ηλικία θανάτου του αφαιρείται από το 75 και έπειτα, οι θάνατοι 

μπορούν να αθροιστούν συνολικά, κατά ηλικιακές ομάδες ή κατά αιτίες 

θανάτου. Συχνά, συναντώνται μικρές διαφορές ως προς την υιοθέτηση του 

“κατωφλίου” ηλικίας θανάτου πριν του οποίου οι θάνατοι θεωρούνται ως 

πρόωροι και στις περισσότερες μελέτες αυτό κυμαίνεται μεταξύ 65 και 75 

ετών (Or, 2000). Παρόλο που η επιλογή του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας 

μπορεί να χαρακτηριστεί έως ένα βαθμό αυθαίρετη, οι ερευνητές ισχυρίζονται 

πως κατά την επιλογή του πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαρκώς 

παρατηρούμενη αύξηση του προσδόκιμου ζωής (Or, 2000).  

Ιδιαίτερα διαδεδομένοι δείκτες θνητότητας αποτελούν και οι δείκτες 

παιδικής θνησιμότητας, οι δείκτες βρεφικής θνησιμότητας (οι μετρήσεις 

θνητότητας βρεφών μικρότερων του ενός έτους), και οι δείκτες θνησιμότητας 

νεογνών (βρεφών μικρότερων τους ενός μήνα) (Ruhm, 2000). Το 

συγκεκριμένο πεδίο έρευνας χρήζει ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένου ότι η 

ύπαρξη κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία σε τόσο μικρές ηλικίες 

αντανακλά τον πολύπλοκο χαρακτήρα της σχέσης ενδιαφέροντος. Για 

παράδειγμα, τα στοιχεία σχετικών μελετών υποστηρίζουν πως παιδιά που 

προέρχονται από οικογένειες χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου 

παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν χαμηλό βάρος στη 

γέννηση (low birth weight), ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και 

περιορισμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε σύγκριση με τα παιδιά οικογενειών 

υψηλότερης κοινωνικο-οικονομικής θέσης (Galobardes και συν., 2004). Η 

Gisselmann (2006) εξέτασε τους προσδιοριστικούς παράγοντες του χαμηλού 

βάρους κατά τη γέννηση και της θνησιμότητας των νεογνών σε ένα μεγάλο 

δείγμα γεννήσεων στη Σουηδία κατά την περίοδο 1973-1990. Υποστηρίζει πως 

η χαμηλή επαγγελματική θέση της μητέρας (low occupational status jobs), 

αλλά και η απασχόληση του πατέρα της σε χειρωνακτικές θέσεις εργασίας στο 

παρελθόν, αυξάνει σε σημαντικό βαθμό την πιθανότητα γέννησης λιποβαρών 

νεογνών και τον κίνδυνο θνησιμότητας τους. 

Η ύπαρξη στοιχείων που υποστηρίζουν ότι η κοινωνικο-οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας επηρεάζει την υγεία του ατόμου ακόμη και στα 

πρώτα στάδια της ζωής του, καταδεικνύει το δυναμικό χαρακτήρα της σχέσης 

ενδιαφέροντος. Το γεγονός της ύπαρξης αιτιώδους σχέσης σε μικρές ηλικίες 

κάνει δυσκολότερη την ανίχνευση της αιτιώδους σχέσης σε μετέπειτα ηλικίες 
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αφού οι δύο μηχανισμοί (κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και υγεία) φαίνεται 

να λειτουργούν παράλληλα και να αλληλοεπηρεάζονται καθόλη τη διάρκεια 

ζωής του ατόμου (Everson-Rose και συν., 2003, Galobardes και συν., 2004). 

 

Δείκτες Φυσικής Κατάστασης  

 

 Η κατάσταση της φυσικής υγείας του ατόμου αποτελεί το αντικείμενο 

ανάλυσης σε πολλές σχετικές ερευνητικές προσπάθειες. Δεδομένων των 

πολλαπλών διαστάσεων που προσδιορίζουν τη γενική φυσική κατάσταση 

υγείας του ατόμου, είναι αντίστοιχα πολυάριθμοι και οι δείκτες φυσικής 

κατάστασης που χρησιμοποιούνται στην εμπειρική έρευνα (Duncan και συν., 

2002).  

 Ο πιο δημοφιλής δείκτης της γενικής κατάστασης της υγείας ενός 

ατόμου είναι αναμφισβήτητα η αυτοεκτιμώμενη κατάσταση της υγείας του 

(self-assessed health status) (Kuh και Wadsworth, 1993, Gerdtham και 

Johannesson, 1999, Blakely και συν., 2000, Grundy και Holt, 2000, Mellor 

και Milyo, 2001, Wagstaff και συν., 2001, Blakely και συν., 2002). Όπως θα 

συζητηθεί και σε επόμενη ενότητα, αυτός ο τόσο διαδεδομένος δείκτης υγείας 

αποτελεί αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των ερευνητών λόγω της 

υποκειμενικής του φύσης. 

 Η ύπαρξη συγκεκριμένων συμπτωμάτων σωματικής ασθένειας, όπως 

τα συμπτώματα αδιαθεσίας (Ecob και Davey Smith, 1999) και η ύπαρξη 

χρόνιων περιοριστικών ασθενειών και προβλημάτων υγείας, όπως ο διαβήτης, 

τα καρδιακά προβλήματα, η ύπαρξη εγκεφαλικού επεισοδίου, ο καρκίνος, η 

υψηλή πίεση, τα αναπνευστικά προβλήματα, ο δείκτης σωματικής μάζας ως 

ένδειξη παχυσαρκίας, και η εμφάνιση σωματικών αναπηριών συναντώνται 

συχνά ως ενδογενείς μεταβλητές στις σχετικές εμπειρικές μελέτες (Kuh και 

Wadsworth, 1993, Goldman και συν., 1995, Wamala και συν., 1997, Bartley 

και Owen, 1996, Ecob και Davey Smith, 1999, Grundy και Holt, 2000, Van 

Rossum και συν., 2000, Wu, 2003, Everson και συν., 2002, Kivimäki και συν., 

2002, Metcalfe και συν., 2003). Οι προαναφερόμενοι δείκτες θεωρούνται από 

τους ερευνητές ως περισσότερο αντικειμενικοί και επομένως, ως περισσότερο 

αξιόπιστες προσεγγίσεις της σωματικής κατάστασης της υγείας ενός ατόμου. 

Ένας ακόμη δείκτης φυσικής υγείας των ατόμων είναι η μέτρηση των 
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παρελθοντικών χρονικών περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων τα άτομα 

σημείωσαν εισαγωγές σε κάποιο νοσοκομείο ή απουσίασαν από την εργασία ή 

το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα (Kuh και Wadsworth, 1993). Η 

έλλειψη δεδομένων για ανάλογους δείκτες αποτελεί το σημαντικότερο 

εμπόδιο που συναντάται στην εμπειρική έρευνα. 

 Άλλοι ερευνητές υιοθέτησαν περισσότερο σύνθετους δείκτες μειωμένης 

σωματικής και κινητικής λειτουργίας του ατόμου (“reduced physical 

functioning”), βάση των αποκρίσεων των μελών του δείγματος αναφορικά με 

τη σωματική αλλά και την πνευματική προσπάθεια που καταβάλλουν 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν κάποιες συνηθισμένες καθημερινές 

δραστηριότητες (όπως το μαγείρεμα, τα ψώνια, η διαχείριση χρημάτων, κ.λπ.) 

(Lynch και συν., 1997, Smith και Kington, 1997).  

 Περισσότερο ολοκληρωμένος και λεπτομερής δείκτης υγείας θεωρείται 

ο λεγόμενος “δείκτης χρησιμότητας της υγείας” (health utility index), ο οποίος 

ουσιαστικά προσεγγίζει τη συνολική χρησιμότητα που λαμβάνει το άτομο από 

την συνολική κατάσταση της υγείας του, λαμβάνοντας υπόψη οχτώ 

διαφορετικές διαστάσεις της κατάστασης της υγείας: όραση, ακοή, ομιλία, 

κίνηση, πνευματική ευστροφία, συναίσθημα, γνωστική ικανότητα, και 

αίσθημα πόνου. Ο δείκτης αυτός αποδίδει στο κάθε άτομο μια συγκεκριμένη 

τιμή με βάση το σύνολο των απαντήσεων του. Η τιμή αυτή κυμαίνεται μεταξύ 

0 και 1, όπου το ο συμβολίζει το θάνατο και το 1 την άριστη κατάσταση υγείας 

(Humphries και van Doorslaer, 2000). 

 

Δείκτες Ψυχικής Υγείας  

 

Η ψυχική και συναισθηματική κατάσταση της υγείας του ατόμου 

θεωρείται πλέον από τους ειδικούς ως συνάρτηση πολλών κοινωνικο-

οικονομικών παραγόντων που απορρέουν από το σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως 

η διατροφή και το αυξημένο άγχος, και έχει σταματήσει να αντιμετωπίζεται 

ως αποτέλεσμα αποκλειστικά βιολογικών παραγόντων και κληρονομικής 

προδιάθεσης (Υφαντόπουλος, 2003). Παρόλα αυτά, μόνο σχετικά πρόσφατα 

ξεκίνησε η συστηματική εμπειρική διερεύνηση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ 

της ατομικής κοινωνικο-οικονομικής θέσης και της ψυχικής υγείας.  
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Οι ψυχολόγοι έχουν επανειλημμένα τονίσει τον πολυδιάστατο 

χαρακτήρα της ψυχικής υγείας του ατόμου. Το Surgeon General (ΗΠΑ) δίνει 

έναν ικανοποιητικό ορισμό της πνευματικής υγείας του ατόμου ως εξής: “Η 

επιτυχημένη απόδοση των πνευματικών λειτουργιών του ατόμου η οποία έχει 

ως αποτέλεσμα την ενασχόληση με παραγωγικές δραστηριότητες, την 

ανάπτυξη υγιών σχέσεων πληρότητας με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και 

την ικανότητα προσαρμοστικότητας στις αλλαγές και τη δυνατότητα να 

ανταπεξέλθει το άτομο στις δυσκολίες της ζωής. Καθόλη τη διάρκεια της ζωής 

του ατόμου, η ισορροπημένη πνευματική υγεία αποτελεί το θεμέλιο των υγιών 

διανοητικών και επικοινωνιακών λειτουργιών του ατόμου, της μάθησης, της 

συναισθηματικής ωρίμανσης, της ευελιξίας της προσωπικότητας και της 

ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης του” (National Association of School 

Psychologists).  

Ο πιο κοινά γνωστός δείκτης της ψυχικής υγείας είναι τα συμπτώματα 

άγχους (Wamala και συν., 1997, Metcalfe και συν., 2003). Άλλοι παράμετροι 

ενδεικτικοί της ψυχικής κατάστασης θεωρούνται οι αυτοεκτιμήσεις του 

ατόμου αναφορικά με διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις που αυτό 

βιώνει, όπως η ψυχική πίεση, η δυνατότητα να απολαμβάνει τις καθημερινές 

του δραστηριότητες, ο τρόπος χειρισμού και η αντιμετώπιση των δυσκολιών, 

η αυτοπεποίθηση του, και τα συμπτώματα κατάθλιψης (Wamala και συν., 

1997, Theodossiou, 1998).  

Οι Bosma και συν. (1999a) θεώρησαν πως η ψυχική υγεία 

προσδιορίζεται από έναν συνδυασμό των διαφόρων χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας του ατόμου (π.χ. ο βαθμός στον οποίο το άτομο θεωρεί ότι 

ελέγχει τις καταστάσεις, η νευρωτική συμπεριφορά, κ.λπ.), από τις μιμητικές 

συμπεριφορές και τους τρόπους χειρισμού των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει (“copying styles”) (π.χ. συγκέντρωση στην επίλυση του 

προβλήματος, αποφυγή προβλημάτων, καταθλιπτικές συμπεριφορές, 

εσωτερίκευση συναισθημάτων, κ.λπ.) (Wamala και συν., 1997).  

Ερωτήσεις που αποκαλύπτουν την κατάσταση της γνωστικής 

λειτουργίας (π.χ. η δυσκολία μνήμης και συγκέντρωσης, κ.λπ.) (“cognitive 

functioning”), της συναισθηματικής λειτουργίας (π.χ. συναισθήματα 

κατάθλιψης, εχθρότητας, απαισιοδοξίας, κ.λπ.), ακόμη και της κοινωνικής 

ένταξης (π.χ. συχνότητα κοινωνικών επαφών) αποτελούν συχνά δείκτες της 
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συναισθηματικής και ψυχικής κατάστασης ενός ατόμου στην εμπειρική 

έρευνα (Lynch και συν., 1997, Wamala και συν., 1997). Άλλοι δείκτες ψυχικής 

υγείας εξετάζουν τις πεποιθήσεις των ατόμων ως προς την προσωπική τους 

συμβολή στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων (“locus of control”). Για 

παράδειγμα, τέτοιοι δείκτες εκφράζουν τις πεποιθήσεις των ατόμων 

αναφορικά με το βαθμό στον οποίο θεωρούν πως η έκβαση της υγείας είναι 

αποτέλεσμα των δικών τους ενεργειών ή αν αντίθετα θεωρούν πως η πορεία 

της υγείας τους προσδιορίζεται κυρίως από τυχαία γεγονότα με μικρή 

δυνατότητα παρέμβασης από τους ίδιους (Ferrie και συν., 1995).  

Πολλοί ερευνητές θέλοντας να μελετήσουν την ψυχική κατάσταση των 

ατόμων όπως αυτή επηρεάζεται από συγκεκριμένους τομείς της ζωής, 

ερευνούν την ύπαρξη ψυχικών προβλημάτων υγείας σχετιζόμενα με 

συγκεκριμένα εργασιακά χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη ψυχοκοινωνικού 

στρες στα άτομα λόγω εργασιακών παραγόντων, και η έντονη πίεση και οι 

δυσκολίες του αντικειμένου εργασίας (Wamala και συν., 1997, Everson και 

συν., 2002, Griffin και συν., 2002). Οι Kivimäki και συν. (2002) προσέγγισαν 

την ψυχική υγεία των μελών του δείγματος τους, με ερωτήσεις που 

φανέρωναν την ύπαρξη έντονης πίεσης στην εργασία και με ερωτήσεις που 

αφορούσαν τις απαιτήσεις της εργασίας, αλλά και το βαθμό ανάληψης 

πρωτοβουλίας αναφορικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των εργασιακών 

υποχρεώσεων.  

 

Δείκτες του Τρόπου Ζωής  

 

Ο τρόπος ζωής του ατόμου και ειδικότερα, η υιοθέτηση ανθυγιεινών 

συνηθειών σε συνδυασμό με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του, 

αποτελούν συχνά αντικείμενο μελέτης στη σχετική βιβλιογραφία. 

Χαρακτηριστικοί δείκτες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι το 

κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η φυσική δραστηριότητα, το βάρος ή ο 

δείκτης σωματικής μάζας, οι διατροφικές συνήθειες (όπως η κατανάλωση 

φρούτων ή υπερβολικών λιπαρών), καθώς και οι ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας 

(όπως τα τσεκ-απ για λόγους προληπτικούς) και το ιστορικό αναπαραγωγής 

στις γυναίκες (π.χ. πρώιμη έναρξη έμμηνης ρύσης και εμμηνόπαυσης, υψηλή 

γονιμότητα). Πολλές από τις προαναφερόμενες μεταβλητές έχουν βρεθεί να 
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επηρεάζουν συστηματικά την κατάσταση της υγείας του ατόμου. Για 

παράδειγμα, έχει τονιστεί επανειλημμένα η θετική σχέση μεταξύ 

θνησιμότητας και αλκοόλ (Vogel, 2002, White και συν., 2002).  

Ο ρόλος των ατομικών συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία 

είναι διττός στις σχετικές έρευνες (Ferrie και συν., 1995, Wamala και συν., 

1997, Ruhm, 2000, Metcalfe και συν., 2003). Είτε χρησιμοποιούνται ως 

εξωγενείς δείκτες των οποίων μελετάται η επίδρασή πάνω στην κατάσταση 

της υγείας του ατόμου, είτε χρησιμοποιούνται οι ίδιοι ως εξαρτημένες 

μεταβλητές και μελετάται η επίδραση που ασκούν πάνω τους τα ατομικά 

κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. Όμως αυτός ο διττός ρόλος τους 

περιπλέκει την εμπειρική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ κοινωνικο-

οικονομικής θέσης και υγείας, δεδομένου ότι οι δείκτες του τρόπου ζωής 

(lifestyle factors) συνήθως επιδρούν ως ενδιάμεσοι παράγοντες (mediating 

factors) και η παράλειψη τους από τα οικονομετρικά υποδείγματα μπορεί να 

οδηγήσει σε μεροληπτικά συμπεράσματα. Για παράδειγμα, η υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να συσχετίζεται θετικά με την ανεργία και 

επακόλουθα, με την υγεία του ατόμου.  

Οι Mullahy και Sindelar (1996) προκειμένου να ελέγξουν για την 

ενδογενή φύση της σχέσης μεταξύ αλκοόλ και ανεργίας, χρησιμοποίησαν την  

μεθοδολογία των “τεχνητών μεταβλητών” (instrumental variables). 

Επιβεβαίωσαν πως η σχέση μεταξύ αλκοόλ και ανεργίας είναι αμφίδρομη και 

μάλιστα, ισχυρίζονται πως η παράβλεψη της ενδογένειας οδηγεί σε 

υποεκτιμημένα αποτελέσματα της κατανάλωσης αλκοόλ στην πιθανότητα 

ανεργίας.  

 

2.2.2. Οικονομετρικά και Μεθοδολογικά Προβλήματα 

 

Η σχέση μεταξύ του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και των 

μεταβολών στην κατάσταση της υγείας του ατόμου είναι μια ιδιαίτερα 

περίπλοκη σχέση, με ένα πλήθος μεθοδολογικών προβλημάτων να 

δυσχεραίνουν την εμπειρική έρευνα. Η σχέση μεταξύ των δημογραφικών, 

κοινωνικών, και οικονομικών χαρακτηριστικών του ατόμου και της 

κατάστασης της υγείας του είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη σχέση.  
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Ένα εκτεταμένο μέρος της βιβλιογραφίας ασχολείται με τους 

ενδιάμεσους μηχανισμούς που επεμβαίνουν στη σχέση ενδιαφέροντος αλλά 

και την ενδογενή φύση της τελευταίας. Πολύ συχνά συναντώνται στη σχετική 

βιβλιογραφία οι όροι “σχέση αιτιότητας” (causal mechanism), “σχέση 

ενδογένειας” (endogeneity mechanism) ή “σχέση επιλογής” (selection 

mechanism) και “ενδιάμεσοι παράγοντες” (mediating mechanisms).  

Η “σχέση αιτιότητας” αφορά το αποτέλεσμα της ατομικής κοινωνικο-

οικονομικής θέσης στην υγεία του υπό εξέταση ατόμου.  Η ύπαρξη της 

αντίστροφης σχέσης, δηλ. η ύπαρξη επίδρασης των μεταβολών στην υγεία του 

ατόμου πάνω στην κοινωνικο-οικονομική του κατάσταση, περιγράφεται ως 

“σχέση ενδογένειας” ή “σχέση επιλογής” (Adams και συν., 2003).  

Επίσης μια ακόμη έννοια η οποία συναντάται συχνά είναι αυτή των 

“cofounding μηχανισμών”, όπου ουσιαστικά πρόκειται για τρίτους 

παράγοντες οι οποίοι επεμβαίνουν στη σχέση ενδιαφέροντος και επηρεάζουν 

αμφότερα τα μέλη, δηλ. και την υγεία και τα κοινωνικο-οικονομικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου (σε μια προσπάθεια μετάφρασης του όρου θα 

καταλήγαμε στον όχι και τόσο επιτυχημένο λεκτικά όρο “μηχανισμοί 

σύγχυσης”, ο οποίος όμως εκφράζει με ακρίβεια τον ρόλο τέτοιων μεταβλητών 

στη σχέση ενδιαφέροντος).  

Ακόμη, παρατηρείται και η περίπτωση των “artefactual μηχανισμών” 

δηλ. των μηχανισμών που λειτουργούν στη σχέση και οφείλονται σε 

προβλήματα μέτρησης των μεταβλητών, όπως για παράδειγμα η ελλιπής 

παρατήρηση των προβλημάτων υγείας ανάμεσα στα φτωχότερα μέλη του 

πληθυσμού ή οι υπερεκτιμήσεις που γίνονται από τους πιο υγιείς αναφορικά 

με την οικονομική τους κατάσταση (Adams και συν., 2003). Συνήθως τέτοιοι 

μηχανισμοί ενεργοποιούνται στην περίπτωση μελετών σε μακροοικονομικό 

επίπεδο, όπου δεν είναι δυνατή η λεπτομερής και κατά άτομο ανάλυση 

(Gravelle, 1998). Τέλος, ως “ενδιάμεσοι παράγοντες” (mediating factors) 

θεωρούνται εκείνα τα ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζονται από 

τους εξωγενείς δείκτες (στη συγκεκριμένα περίπτωση, τα ατομικά κοινωνικο-

οικονομικά χαρακτηριστικά) και εν συνεχεία, ασκούν μια ισχυρή επίδραση 

στην υγεία των ατόμων.  

Αν όλοι οι προαναφερόμενοι μηχανισμοί δεν ληφθούν υπόψην στην 

εμπειρική διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην υγεία, 
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τότε τα αποτελέσματα των ερευνών μπορεί να υπερεκτιμούν την επίδραση 

παραγόντων όπως η φτώχεια και η ανεργία πάνω στην υγεία των ατόμων.  

Το Γράφημα 2.4 παρουσιάζει την πολύπλοκη σχέση μεταξύ των 

ατομικών κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών και της κατάστασης της 

υγείας του υπό εξέταση ατόμου και αποκαλύπτει τους εναλλακτικούς 

μηχανισμούς που λειτουργούν στη σχέση ενδιαφέροντος. 

 

Γράφημα 2.4. Μηχανισμοί λειτουργίας των κοινωνικο-οικονομικών 

διαστάσεων στην υγεία 

 
Πηγή: Heyma και Groot, 2003. 

 

Έτσι λοιπόν, τα βασικότερα μεθοδολογικά προβλήματα που 

συναντώνται στις σχετικές ερευνητικές προσπάθειες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 

 Η αξιοπιστία των αυτοεκτιμούμενων μετρήσεων της υγείας  

 Ενδιάμεσες μεταβλητές (mediating factors) 

 Ζητήματα ενδογένειας (endogeneity issues) 

 Ο δυναμικός χαρακτήρας της σχέσης  
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 47 

Η Αξιοπιστία των Αυτοεκτιμούμενων Μετρήσεων της Υγείας  

 

Ένα ζήτημα διαμάχης μεταξύ των ερευνητών αποτελεί η αξιοπιστία 

των δεικτών υγείας οι οποίοι κατασκευάζονται με βάση τις αυτοεκτιμήσεις 

των ατόμων αναφορικά με την κατάσταση της υγείας τους (Ward και συν., 

2002). Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει συστηματικές αποκλίσεις στις 

αυτοαξιολογήσεις των ατόμων διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών ομάδων 

οι οποίες μειώνουν την αξιοπιστία των αυτοεκτιμούμενων μέτρων υγείας 

(Wagstaff και Van Doorslaer, 1994, Humphries και Van Doorslaer, 2000). Για 

παράδειγμα, φαίνεται πως τα άτομα χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής στάθμης 

συχνά έχουν χαμηλότερες προσδοκίες, αναφέροντας έτσι χαμηλότερα 

επίπεδα υγείας από τα πραγματικά (Grundy και Holt, 2000).  

Οι Crossley και Kennedy (2002) εξέτασαν την αξιοπιστία του 

αυτοεκτιμώμενου δείκτη της συνολικής κατάστασης της υγείας (self-assessed 

health status), πραγματοποιώντας επανάληψη των ερωτήσεων στους 

συμμετέχοντες κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εξετασθεί η 

αξιοπιστία των αποκρίσεων τους βάση των δημογραφικών και κοινωνικο-

οικονομικών χαρακτηριστικών τους. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως 

όντως παρουσιάζονται συστηματικές αποκλίσεις στις απαντήσεις των ατόμων 

με βάση την ηλικία τους. Για την ακρίβεια, τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα 

έχουν την τάση να αυτοαξιολογούν χαμηλότερα την κατάσταση της υγείας 

τους συγκριτικά με τα άτομα νεότερων ηλικιών και επιπλέον, έχουν την τάση 

να μεταβάλλουν συχνότερα τις απαντήσεις τους.  

Ακόμη, είναι πιθανό τα άτομα διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών 

ομάδων να αξιολογούν διαφορετικά την υγεία τους, ακόμη κι αν το 

“αντικειμενικό” επίπεδο υγείας τους είναι το ίδιο. Αυτό συμβαίνει κυρίως 

επειδή τα “κατώφλια” (threshold levels) μεταξύ διαφορετικών επιπέδων 

υγείας διαφέρουν μεταξύ των ατόμων. Οι Lindeboom και Van Doorslaer 

(2003) εξέτασαν κατά πόσο αυτά τα “κατώφλια” υγείας διαφέρουν με βάση 

το εισόδημα και άλλα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ατόμων. Συγκεκριμένα, εξέτασαν δύο διαφορετικούς τύπους “ετερογένειας” 

στις απαντήσεις των συμμετεχόντων: (i) Την “μεταβολή στο σημείο τομής” 

(cut-point shift), η οποία παρατηρείται όταν τα μέλη του δείγματος υιοθετούν 

διαφορετικά “κατώφλια” υγείας και συνεπώς, προβάλλουν διαφορετικές 
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αυτοεκτιμήσεις ανεξάρτητα από το “αντικειμενικό” επίπεδο υγείας τους. Σε 

αυτή την περίπτωση, καταλήγουμε σε μια μεταβολή των σχετικών θέσεων των 

“κατωφλίων” υγείας στις αποκρίσεις μεταξύ των ατόμων. (ii) Την “μεταβολή 

στο δείκτη” (index shift) όπου οι αποκρίσεις των ατόμων οδηγούν σε μια 

παράλληλη μετατόπιση των “κατωφλίων” υγείας τους και έτσι, η σχετική θέση 

του κάθε ατόμου παραμένει η ίδια. Η παραπάνω μελέτη προβάλλει στοιχεία 

υπέρ της ύπαρξης και των δύο τύπων ετερογένειας, μόνο όμως βάση της 

ηλικίας και του φύλου.  

 Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των ανδρών και γυναικών άνω 

των 65 ετών που εκτιμούν την συνολική κατάσταση της υγείας τους ως “πολύ 

καλή/ καλή” το 1997 σε εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τα 

δεδομένα του Πίνακα 2.1, οι γυναίκες συστηματικά αναφέρουν χαμηλότερο 

επίπεδο υγείας συγκριτικά με τους άνδρες, για όλες τις υπό εξέταση χώρες και 

για το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Redwood, 2003). Ανάλογες 

διαφοροποιήσεις όμως παρουσιάζονται και μεταξύ των χωρών. Για 

παράδειγμα, ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει μια χαμηλή θέση μεταξύ των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα που 

παρουσιάζει, παρόλα αυτά εμφανίζει ένα υψηλότερο ποσοστό ατόμων που 

χαρακτηρίζουν την υγεία τους ως “πολύ καλή/ καλή”, συγκριτικά με 

οικονομικά ευπορότερες χώρες όπως η Γαλλία.  

 

Πίνακας 2.1. Αυτοεκτιμήσεις της υγείας ατόμων άνω των 65 ετών, 

1997 

“Πολύ καλή/ Καλή” 
Χώρα   

Γυναίκες Άνδρες 

Γαλλία   27.1 31.6 

Γερμανία 17.2 19.3 

Δανία  43.4 53.7 

Ελλάδα 23.1 37.8 

Ιρλανδία 53.5 62.3 

Ισπανία 26.4 36.9 

Ιταλία 20.3 26.7 

Μεγάλη Βρετανία  54.4 57.5 

Πορτογαλία  5.1 12.8 

Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσος όρος) 29.0 34.5 

Πηγή: Redwood, 2003.  
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Σε μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, οι Κυριόπουλος και 

συν. (2002) επισημαίνουν πως τα άτομα παρουσιάζουν αποκλίσεις στις 

αυτοεκτιμήσεις της υγείας τους κυρίως βάση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών τους. Ειδικότερα, οι ηλικιωμένοι και οι νέοι έχουν την τάση 

να υποεκτιμούν την κατάσταση της υγείας τους. Το ίδιο παρατηρείται και 

μεταξύ των δύο φύλων, με τις γυναίκες να συσχετίζουν την κακή υγεία με την 

παρουσία πόνου και με την ύπαρξη ψυχικών και κοινωνικών προβλημάτων. 

Αντίθετα, οι άνδρες συσχετίζουν την κακή υγεία με την απουσία 

συγκεκριμένων σωματικών ικανοτήτων. Οι συγγραφείς παράλληλα 

αναφέρουν και τα βασικά πλεονεκτήματα των αυτοεκτιμούμενων δεικτών 

υγείας τα οποία τους καθιστούν ελκυστικούς προς χρήση. Ένα από αυτά είναι 

ότι αποτελούν σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες των 

αντικειμενικών δεικτών υγείας, όπως είναι οι δείκτες θνησιμότητας και οι 

δείκτες υγείας που αντλούνται από συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις. 

Επιπλέον, με βάση τα εμπειρικά ευρήματα δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη 

μεροληψίας στις αυτοεκτιμήσεις της υγείας συγκεκριμένων πληθυσμιακών 

ομάδων βάση εκπαιδευτικού επιπέδου, οικονομικής κατάστασης και ιατρικού 

ιστορικού (Κυριόπουλος και συν. 2002, Allison και Foster, 2004).  

 

Ενδιάμεσες Μεταβλητές  

 

Σε αυτή την υποενότητα εξετάζεται ο ρόλος των ενδιάμεσων 

παραγόντων (mediating factors) στις παρατηρούμενες κοινωνικο-οικονομικές 

διαστάσεις στη υγεία (βλ. Γράφημα 2.4). Οι πιο διαδεδομένοι δείκτες οι 

οποίοι θεωρούνται ότι παίζουν το ρόλο των ενδιάμεσων παραγόντων στη 

σχέση ενδιαφέροντος είναι οι εξής: 

 Χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής: έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι 

τα δυσμενή εργασιακά χαρακτηριστικά οδηγούν στην υιοθέτηση ενός 

ανθυγιεινού τρόπου ζωής, όπως είναι η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, 

το κάπνισμα και η ανθυγιεινή διατροφή τα οποία με τη σειρά τους 

οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας   (Metcalfe και συν., 2003). 

Έτσι, οι Wamala και συν. (1997) βρήκαν πως οι διατροφικές συνήθειες 

και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται με το εργασιακό 

και το φιλικό περιβάλλον (π.χ. η πίεση στην εργασία, η έλλειψη 
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κοινωνικής στήριξης, κ.λπ.) μπορούν να ερμηνεύσουν περίπου το 53% 

της σχέσης μεταξύ χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και 

παχυσαρκίας των μελών του δείγματος τους. Σε αυτή την κατηγορία 

μπορούν ακόμη να συμπεριληφθούν και οι προτιμήσεις των ατόμων ή/ 

και η ορθολογικότητα κατά τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Ένα 

ακόμη παράδειγμα, αποτελεί η συσσώρευση αποταμιεύσεων κατά τη 

διάρκεια της εργάσιμης ζωής, η οποία συντελεί στην 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών και 

των προβλημάτων υγείας κατά την περίοδο συντάξιμης ζωής (Adams 

και συν., 2003).  

 Δείκτες ψυχικής υγείας: οι ερευνητές έχουν τονίσει ότι διάφοροι ψυχο-

κοινωνικοί παράγοντες (π.χ. το αυξημένο άγχος) παίζουν ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ψυχοσωματικών ασθενειών π.χ. στην 

εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, κ.λπ. (Ζούτζογλου, 1984, Warr, 

1987, Οικονόμου, 1997). Οι Adams και συν. (2003) αναφέρουν 

αποτελέσματα ερευνών σύμφωνα με τα οποία η ύπαρξη οικονομικών 

προβλημάτων συσχετίζεται με την ύπαρξη αυξημένου άγχους, το οποίο 

με τη σειρά του ενδέχεται να προκαλέσει αυξημένη ψυχοσωματική 

νοσηρότητα. Ο ενδιάμεσος ρόλος της ψυχικής υγείας και η επίδρασή 

της στη θνησιμότητα αποτέλεσε το αντικείμενο της έρευνας των Bosma 

και συν. (1999a), οι οποίοι εξέτασαν κατά πόσο η έλλειψη αυτοελέγχου 

στο άτομο (δηλ. η ύπαρξη συναισθημάτων αδυναμίας χειρισμού των 

δυσκολιών, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, κ.λπ.) επηρεάζεται από την 

οικονομική του κατάσταση και εν συνεχεία, επηρεάζει τον κίνδυνο 

θνησιμότητας. Πράγματι, τα ευρήματα τους υποστηρίζουν πως τα 

άτομα χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής θέσης εμφανίζουν συχνότερα 

χαμηλότερη αυτοεκτίμηση συγκριτικά με τους υπόλοπους 

επηρεάζοντας έτσι τη σχέση κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και 

θνησιμότητας.  

 Κληρονομικοί παράγοντες: η κληρονομικότητα έχει βρεθεί να προκαλεί 

αναμενόμενες μεταβολές στην υγεία του ατόμου (Smith and Kington, 

1997). Ειδικότερα, οι κληρονομικοί παράγοντες φέρονται ως υπεύθυνοι 

επηρεασμού των βιολογικών αντιστάσεων του ατόμου απέναντι στις 

ασθένειες αλλά και της παραγωγικότητάς του (Adams και συν., 2003). 
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Δυστυχώς η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν γνωρίζουμε να έχει εξετάσει 

επαρκώς το θέμα αυτό κυρίως λόγω έλλειψης δεδομένων αναφορικά με 

το κληρονομικό ιστορικό των ατόμων. 

 Ζήτηση υπηρεσιών υγείας: η εμπειρική βιβλιογραφία έχει προβάλλει 

στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η σχέση μεταξύ υγείας και χαμηλού 

εισοδήματος επηρεάζεται από την ενδιάμεση παρεμβολή παραγόντων 

από την πλευρά της ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Για παράδειγμα, έχει 

διαπιστωθεί πως η εισοδηματική κατάσταση του ατόμου επηρεάζει τη 

ζήτησή του για υπηρεσίες υγείας, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει με 

ισχυρό τρόπο την κατάσταση της υγείας του (Santos Silva και 

Windmeijer, 2001).  

 

Ζητήματα Ενδογένειας  

 

Η ύπαρξη ενδογενούς σχέσης μεταξύ του κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου και της υγείας του ατόμου δυσχεραίνει ιδιαίτερα τις ερευνητικές 

προσπάθειες. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει προσφέρει συνεπή στοιχεία τα 

οποία δείχνουν ότι το χαμηλό οικονομικό επίπεδο ενός ατόμου συντελεί στην 

αυξημένη νοσηρότητα. Παράλληλα όμως, η ύπαρξη προβλημάτων υγείας 

συμβάλλει αρνητικά στην οικονομική κατάσταση του ατόμου, μέσω των 

αυξημένων δαπανών υγείας, της μειωμένης παραγωγικότητας, κ.λπ.  

Η μελέτη της ενδογενούς φύσης της σχέσης ενδιαφέροντος είναι 

απαραίτητο να προηγηθεί της λήψης κρατικών μέτρων για τη μείωση των 

κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην υγεία. Στην περίπτωση που οι 

μεταβολές στην ατομική κοινωνικο-οικονομική κατάσταση προηγούνται των 

μεταβολών στην υγεία, τότε είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η 

παρέμβαση με αναδιανεμητικές πολιτικές εισοδήματος, πολιτικές 

εκπαίδευσης, πολιτικές στην αγορά εργασίας, και πολιτικές στο χώρο της 

παροχής υπηρεσιών υγείας. Αν όμως οι μεταβολές στην υγεία προηγούνται 

των μεταβολών στην κοινωνικο-οικονομική θέση του ατόμου, τότε οι κρατικές 

πολιτικές πρέπει να στραφούν προς την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις 

υπηρεσίες υγείας από όλα τα άτομα ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής 

θέσης (Adda και συν., 2003).  
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Η οικονομετρική θεωρία υπαγορεύει ως την καταλληλότερη 

μεθοδολογία, για τη διερεύνηση της ύπαρξης μηχανισμών επιλογής στη σχέση 

ενδιαφέροντος, τη μέθοδο των τεχνητών μεταβλητών (“instrumental variables 

approach”). Η δυσκολία εφαρμογής της μεθόδου έγκειται στο να βρεθούν τα 

κατάλληλα “εργαλεία” – μεταβλητές οι οποίες θα πρέπει να συσχετίζονται με 

την ανεξάρτητη μεταβλητή αλλά να μην συσχετίζονται με την εξαρτημένη 

μεταβλητή. Η διερεύνηση της ενδογένειας της σχέσης ενδιαφέροντος δεν έχει 

καλυφθεί επαρκώς από τη βιβλιογραφία, κυρίως λόγω της έλλειψης 

κατάλληλων δεδομένων που θα επιτρέψουν μια διεξοδικότερη διερεύνηση του 

θέματος.  

 Παράλληλα, υπάρχει μια πληθώρα μελετών η οποία εστιάζεται στη 

σχέση μεταξύ ατομικής επαγγελματικής κατάστασης και υγείας διερευνώντας 

την αντίστροφη σχέση. Για παράδειγμα, όπως θα αναλυθεί σε επόμενη 

ενότητα, η ύπαρξη μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας συσχετίζεται θετικά 

με μειωμένη ικανότητα εργασίας και με αυξημένη πιθανότητα ανεργίας ή/και 

μειωμένη πιθανότητα επαναπρόσληψης. Με τη σειρά της η ανεργία, σε 

συνδυασμό με αυξημένα έξοδα ιατρικής φροντίδας μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση του εισοδήματος και των αποταμιεύσεων του νοικοκυριού (Adams και 

συν., 2003). Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις προαναφερόμενες μελέτες 

περιορίζονται στη μελέτη της αντίστροφης σχέσης ή χρησιμοποιούν έμμεσες 

μεθόδους προκειμένου να αποφύγουν το πρόβλημα της ενδογένειας. 

 

Ο Δυναμικός Χαρακτήρας της Σχέσης  

 

 Η διερεύνηση της δυναμικής φύσης της σχέσης μεταξύ ατομικής υγείας 

και κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών είναι επίσης ιδιαίτερα 

σημαντική και πρέπει να προηγείται της χάραξης πολιτικών υγείας. Όπως 

πολύ σωστά αναφέρουν οι Contoyannis και συν. (2006) είναι απαραίτητο να 

διευκρινιστεί από την εμπειρική έρευνα γιατί παρατηρείται μια επιμονή στην 

κατάσταση της υγείας των ατόμων στο πέρασμα του χρόνου. Ειδικότερα, γιατί 

κάποια άτομα συστηματικά βιώνουν (στο πέρασμα των ετών) καλή υγεία, ενώ 

κάποια άλλα βιώνουν συστηματικά φτωχή υγεία; Η ίδια η φύση των 

προβλημάτων υγείας μπορεί να εξηγήσει μερικώς αυτό το φαινόμενο, 

δεδομένου ότι κάποια από αυτά τα προβλήματα είναι χρόνια. Ακόμη, ένα 
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επιβαρυμένο ιστορικό υγείας μπορεί να επηρεάσει στο μέλλον και την 

κατάσταση της υγείας του ατόμου αλλά και την αποτελεσματικότητα της 

ιατρικής φροντίδας που λαμβάνει. Οι μέχρι τώρα εξηγήσεις χαρακτηρίζονται 

ως state dependence παράγοντες. Παράλληλα όμως μια μακροχρόνια επίμονη 

καλή/ ή κακή κατάσταση υγείας, μπορεί να οφείλεται σε συγκεκριμένα 

ατομικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά τα οποία λειτουργούν ως 

προδιαθεσικοί παράγοντες της υγείας αλλά και ασκούν μια μακροχρόνια 

επίδραση σε αυτή. Πολλά από αυτά είναι δύσκολο να παρατηρηθούν και για 

αυτό το λόγο είναι γνωστά ως μη παρατηρούμενη ετερογένεια (unobserved 

heterogeneity). Οι συγγραφείς κατασκευάζουν μακροχρόνιους και 

βραχυχρόνιους δείκτες κινητικότητας και δείκτες συγκέντρωσης για 14 χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξετάσουν τις  εισοδηματικές 

ανισότητες στην υγεία στις χώρες αυτές. Τα ευρήματά τους υποστηρίζουν την 

ύπαρξη τέτοιων ανισοτήτων και μάλιστα δείχνουν πως υπάρχει μεγάλη 

διαφορά μεταξύ των μακροχρόνιων και των βραχυχρόνιων δεικτών, με τις 

εισοδηματικές ανισότητες στην υγεία να εμφανίζονται χαμηλότερες στην 

περίπτωση των τελευταίων. 

 Πράγματι οι Kerkhofs και Linderboom (1997) επιβεβαιώνουν πως η 

ύπαρξη shock υγείας προκαλούν σημαντικές μεταβολές στην ατομική υγεία, 

σε μια μελέτη όπου εξετάζουν την επίδραση των μεταβολών της 

επαγγελματικής κατάστασης στην υγεία σε ένα υπόδειγμα όπου οι μεταβολές 

στην υγεία υποδειγματοποιούνται λαμβάνοντας τις πρώτες διαφορές και όχι 

τα επίπεδα υγείας των μελών του δείγματος και ελέγχοντας για το ιστορικό 

υγείας. Ομοίως σε μια μελέτη στη Μεγάλη Βρετανία, οι Hauck και Rice (2004) 

υιοθετούν δυναμικά panel υποδείγματα για να εξετάσουν την “επιμονή” του 

προφίλ πνευματικής υγείας των μελών του δείγματος μέσα στο χρόνο. 

Διαπιστώνουν πως ενώ τα άτομα των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων 

εμφανίζουν χαμηλότερη πνευματική υγεία, ακόμη αυτή η κακή κατάσταση 

της πνευματικής τους υγείας παρουσιάζει μεγαλύτερη “επιμονή” στο χρόνο 

συγκριτικά με τα άτομα υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Ανάλογα ήταν 

και τα αποτελέσματα για την επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο 

στην τρέχουσα πνευματική υγεία, όσο και στο προφίλ πνευματικής υγείας, 

όπως διαμορφώνεται στο χρόνο. Και ακόμη μια μελέτη στην Μεγάλη 

Βρετανία από τον Salas (2002) επιβεβαιώνει την ύπαρξη state dependence 
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στην υγεία, αφού με τη χρήση δυναμικών υποδειγμάτων στα οποία ελέγχονται 

προηγούμενες τιμές της ατομικής υγείας, φαίνεται πως το ιστορικό της 

ατομικής υγείας επιδρά με ισχυρό τρόπο στην τρέχουσα κατάσταση υγείας 

του ατόμου. Τέλος, οι Buckley και συν. (2004) εξετάζοντας ένα δείγμα ατόμων 

στον Καναδά, τα οποία αναφέρουν πως βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας 

κατά την είσοδο τους στην έρευνα, βρίσκουν πως τα άτομα και των δύο φύλων 

τα οποία βρίσκονται στην υψηλότερη εισοδηματική και εκπαιδευτική 

κατηγορία έχουν αυξημένες πιθανότητες να παραμείνουν σε καλή κατάσταση 

υγείας συγκριτικά με τους υπόλοιπους. 

Η σχέση μεταξύ χαμηλής ατομικής κοινωνικο-οικονομικής θέσης και 

αυξημένης νοσηρότητας έχει αποδειχθεί επανειλημμένα από τη σχετική 

βιβλιογραφία. Δυστυχώς μέχρι πρόσφατα, η πλειοψηφία των ερευνών δεν 

λάμβανε υπόψη της το δυναμικό χαρακτήρα της σχέσης (Lynch και συν., 

1997). Η χρήση διαστρωματικών στοιχείων ενέχει το μειονέκτημα ότι 

αδυνατεί να προσδώσει πληροφορίες ως προς την μακροχρόνια εξέλιξη της 

κοινωνικο-οικονομικής θέσης και της κατάστασης της υγείας του ατόμου, 

ώστε να διερευνηθούν με ακρίβεια οι περίπλοκες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 

των. Μάλιστα, μελέτες έχουν δείξει πως οι μακροχρόνιοι δείκτες της ατομικής 

κοινωνικο-οικονομικής θέσης όπως ο πλούτος, το επάγγελμα και η 

εκπαίδευση φαίνεται να ασκούν ισχυρότερο αντίκτυπο στην υγεία από ότι οι 

βραχυχρόνιοι δείκτες, όπως για παράδειγμα το ετήσιο εισόδημα (Adams και 

συν., 2003). 

 Οι Everson και συν. (2002) αναφέρουν πως η παρατεταμένη έκθεση σε 

οικονομικές δυσκολίες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά προβλήματα 

υγείας. Οι Kuh και Wadsworth (1993) υποστηρίζουν πως ένα σημαντικός 

αριθμός μηχανισμών λειτουργούν και επηρεάζουν τη σχέση ενδιαφέροντος 

καθόλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. Οι τελευταίοι εξέτασαν κατά πόσο τα 

προβλήματα υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία μπορούν να έχουν 

σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία κατά την ενηλικίωση. 

Ισχυρίζονται πως τα άτομα που ξεκίνησαν φτωχικά στη ζωή τους δεν μπορούν 

να αποφύγουν τελείως τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία τους. Αν όμως κατά 

την ενηλικίωση τους ζήσουν υπό πιο ευνοικές κοινωνικο-οικονομικές 

συνθήκες, τότε οι αρνητικές συνέπειες στην υγεία μπορούν μερικώς να 

αποφευχθούν.  
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 Οι Lynch και συν. (1997) εξέτασαν τα αρνητικά αποτελέσματα στην 

υγεία (συγκεκριμένα σε ποικίλες σωματικές, ψυχολογικές και νοητικές 

λειτουργίες) από την παρατεταμένη έκθεση του ατόμου σε οικονομικές 

δυσχέρειες και τις μεταβάσεις εντός και εκτός χαμηλής εισοδηματικής 

κλίμακας, σε ένα δείγμα ατόμων μέσης ηλικίας 65 ετών το 1994. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως υπάρχουν σημαντικές θετικές 

συσχετίσεις μεταξύ του αριθμού των περιόδων όπου τα άτομα βιώνουν 

οικονομικές δυσχέρειες και τους εναλλακτικούς δείκτες υγείας.  

 Η βασική δυσκολία προώθησης της έρευνας έγκειται στην εξεύρεση 

πληροφοριών για ένα δείγμα ατόμων για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. 

Παρόλα αυτά, ακόμη και η χρήση επαναλαμβανόμενων παρατηρήσεων για το 

ίδιο άτομο επί σειρά χρονικών περιόδων (longitudinal survey data) 

χαρακτηρίζεται από κάποια μειονεκτήματα, όπως η πιθανότητα της λήψης 

λανθασμένων πληροφοριών από τους συμμετέχοντες στην περίπτωση που 

μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ του συμβάντος και της έρευνας 

(memory bias) (Grundy και Holt, 2000).  

 Μια περισσότερη πρόσφατη έρευνα των Contoyannis και συν. (2004) 

χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό την πληροφόρηση που παρέχεται από τα 

δεδομένα ενός δείγματος στη Μεγάλη Βρετανία για τα έτη 1991-1998 και 

ελέγχει το δυναμικό χαρακτήρα της κατάστασης της υγείας του ατόμου. 

Χρησιμοποιώντας ως δείκτη υγείας την αυτοεκτιμώμενη κατάσταση υγείας 

των μελών του δείγματος, οι συγγραφείς παρατηρούν να υπάρχει μια 

συνέπεια στις εκτιμήσεις υγείας των μελών του δείγματος για διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Επιχειρούν λοιπόν να εξετάσουν κατά πόσο αυτή η 

επιμονή στις αποκρίσεις υγείας των συμμετεχόντων οφείλεται σε state 

dependance (δηλ. η παρελθοντική υγεία επηρεάζει την τρέχουσα και 

μελλοντική υγεία), σε μη παρατηρούμενη ετερογένεια μεταξύ των ατόμων 

(δηλ. υπάρχουν κάποια μη-παρατηρούμενα ατομικά χαρακτηριστικά που 

διαφέρουν μεταξύ των ατόμων και τα οποία συσχετίζονται μεταξύ τους στο 

χρόνο επηρεάζοντας συστηματικά και με ανάλογο τρόπο την υγεία τους), και 

τέλος στα παρατηρούμενα ατομικά κοινωνικά και ατομικά χαρακτηριστικά. 

Παράλληλα, εξετάζουν το ρόλο του σχετιζόμενου με την υγεία attrition του 

δείγματος, δεδομένου ότι η αποχώρηση από το δείγμα για λόγους υγείας, 

θνητότητας, κ.λπ. θα επηρεάσει και την επιλογή του τελικού δείγματος και 
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επομένως και τη σχέση μεταξύ υγείας και κοινωνικο-οικονομικής θέσης. 

Χρησιμοποιούν δυναμικά panel ordered probit υποδείγματα, στα οποία 

χαλαρώνουν την υπόθεση της μη συσχέτισης του μη παρατηρούμενου 

παράγοντα με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, παραμετροποιώντας τον. 

Βρίσκουν αποδείξεις υπέρ της ύπαρξης θετικής state dependence σχέσης για 

την υγεία και ακόμη σημαντικής μη παρατηρούμενης ετερογένειας. Παρόλα 

αυτά, τα παρατηρούμενα ατομικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά 

συνεχίζουν να ασκούν την αναμενόμενη επίδραση στην υγεία, ακόμη και όταν 

ελέγχεται η επίδραση του σχετιζόμενου με την υγεία attrition bias, το οποίο 

εμφανίζεται να είναι σημαντικό. 

  

2.2.3. Δημογραφικοί, Κοινωνικοί και Οικονομικοί Παράγοντες που 

Επηρεάζουν την Υγεία   

 

“Σε γενικές γραμμές, οι δείκτες της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης 

ενός ατόμου ή μιας ομάδας του πληθυσμού έχουν σκοπό να παράσχουν 

πληροφόρηση για την πρόσβαση των ατόμων στους κοινωνικούς και 

οικονομικούς πόρους” (Duncan και συν., 2002, σελ. 5). Ως 

αντιπροσωπευτικότεροι δείκτες της ατομικής κοινωνικο-οικονομικής 

κατάστασης θεωρούνται το εισόδημα, η επαγγελματική κατάσταση και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Παράλληλα, και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αλλά 

και οι παράγοντες που σχετίζονται με τον ατομικό τρόπο ζωής, έχουν 

επανειλημμένα βρεθεί να επηρεάζουν με ισχυρό τρόπο την υγεία του ατόμου. 

 

2.2.3.1. Οικονομική Κατάσταση και Υγεία 

 

Η οικονομική κατάσταση του ατόμου προσδιορίζεται συνηθέστερα από 

το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή του νοικοκυριού. Το εισόδημα 

προσδιορίζεται κυρίως από τις χρηματικές απολαβές που απορρέουν από την 

εργασία, από μεταβιβαστικά προγράμματα ή/ και άλλες τυχόν εισοδηματικές 

πηγές του νοικοκυριού. Αντίθετα, ως πλούτος νοείται το απόθεμα των 

συνολικών περιουσιακών στοιχείων του ατόμου ή του νοικοκυριού. Η χρήση 

του συνολικού πλούτου συνιστάται κατά τη διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών 

δεδομένου ότι θεωρείται ως η καταλληλότερη για την αποφυγή μεροληπτικών 
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συμπερασμάτων (Smith και Kington, 1997, Duncan και συν., 2002, Wu, 

2003). Εφόσον η οικονομική κατάσταση του ατόμου αποτελείται από το 

σύνολο των οικονομικών του πόρων, η χρήση αποκλειστικά εισοδηματικών 

δεικτών στις εμπειρικές έρευνες θεωρείται ως ατελής δείκτης της οικονομικής 

του κατάστασης. Όμως, η ανεπάρκεια σχετικών δεδομένων για το συνολικό 

πλούτο του ατόμου/ νοικοκυριού δυσχεραίνει τη χρήση του στις εμπειρικές 

μελέτες. 

Ένας διαδεδομένος δείκτης φτώχειας είναι ο δείκτης του κατώτερου 

επιπέδου εισοδήματος που το νοικοκυριό χρειάζεται για να καλύψει τις 

βασικές ανάγκες του. Ο δείκτης αυτός είτε κατασκευάζεται ως ο λόγος του 

πραγματικού εισοδήματος του νοικοκυριού ως προς το κατώτατο εισόδημα - 

όριο φτώχειας (“income/ needs” ratio), είτε κατασκευάζεται με βάση τις 

αυτοαξιολογήσεις των ατόμων αναφορικά με την οικονομική τους κατάσταση 

(Kuh και Wadsworth, 1993, Goldman και συν., 1995, Lynch και συν., 1997, 

Duncan και συν., 2002). Τέλος, άλλοι δείκτες που χρησιμοποιούνται ως 

ενδεικτικοί της οικονομικής κατάστασης του ατόμου και εν γένει του βιοτικού 

του επιπέδου, είναι η ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, η κατοχή κατοικίας 

και ο οικιακός εξοπλισμός (Kuh και Wadsworth, 1993, Martelin, 1994, 

Goldman και συν., 1995,  Theodossiou, 1998, Ecob και Davey Smith, 1999; 

Blakely και συν., 2000, Grundy και Holt, 2000, Van Rossum και συν., 2000, 

Wagstaff και συν., 2001, Crossley και Kennedy, 2002, Duncan και συν., 2002, 

Wu, 2003).  

Οι ερευνητές τονίζουν πως το εισόδημα και ο πλούτος είναι δύο δείκτες 

ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε ζητήματα ενδογένειας και οι εμπειρικές μελέτες είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να διευκρινίσουν με σαφήνεια πότε η παρατηρούμενη 

σχέση μεταξύ οικονομικής κατάστασης και υγείας υπαγορεύεται από 

μηχανισμούς επιλογής υγείας (“health selection”) και πότε περιγράφει 

αποκλειστικά μια αιτιώδη σχέση (“causal effect”). Συνίσταται λοιπόν να 

χρησιμοποιούνται δεδομένα που να παρέχουν πληροφορίες για την 

οικονομική κατάσταση του ατόμου επί σειρά ετών (longitudinal surveys), 

ώστε να παρακολουθείται με μεγαλύτερη ακρίβεια η εξέλιξη των μεταβολών 

στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των ατόμων και στην κατάσταση της 

υγείας του (Duncan και συν., 2002).  
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Η πλειοψηφία των σχετικών εμπειρικών ερευνών παρέχει συνεπή 

ευρήματα για την ύπαρξη μιας ισχυρής σχέσης μεταξύ της οικονομικής 

κατάστασης του ατόμου και της κατάστασης της υγείας του ανεξάρτητα από 

τους δείκτες υγείας που υιοθετούνται κάθε φορά (Wamala και συν., 1997, 

Duncan και συν., 2002). Οι Goldman και συν. (1995) έδειξαν ότι υπάρχει μια 

ισχυρή αρνητική σχέση μεταξύ του υψηλού εισοδήματος και της ύπαρξης 

κινητικών περιορισμών. Τα ευρήματα τεσσάρων μελετών που 

πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 

αναλύονται στην μελέτη των Everson και συν. (2002) και είναι ιδιαίτερα 

συνεπή, καταδεικνύοντας ένα ακόμη ευεργετικό αποτέλεσμα του υψηλού 

εισοδήματος στη μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων στα άτομα.  

Κάποιοι ερευνητές αναφέρονται στη σχέση “δράσης-αντίδρασης” 

(“dose-response relationship”) μεταξύ της εισοδηματικής κατάστασης και των 

διαφόρων διαστάσεων της υγείας ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, τα άτομα που 

ανήκουν στο υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας 

απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, τα άτομα στην αμέσως 

χαμηλότερη κοινωνικο-οικονομική θέση απολαμβάνουν το αμέσως 

χαμηλότερο επίπεδο υγείας και ούτω καθεξής (Everson και συν., 2002). 

Κάποιες άλλες μελέτες αναφέρουν την ύπαρξη μη-γραμμικής σχέσης μεταξύ 

εισοδήματος και υγείας για συγκεκριμένες εισοδηματικές κατηγορίες. 

Ειδικότερα, οι Ecob και Davey Smith (1999) βρήκαν πως η σχέση μεταξύ 

εναλλακτικών δεικτών υγείας και επιπέδου εισοδήματος είναι γραμμική για 

μεσαία επίπεδα εισοδήματος, όμως στην περίπτωση των υψηλών και των 

χαμηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων παρατηρούνται φθίνουσες αποδόσεις 

της υγείας. Ακόμη, τα συμπτώματα αδιαθεσίας και μακροχρόνιων 

περιοριστικών ασθενειών παρατηρήθηκαν να επηρεάζονται ισχυρότερα από 

το εισόδημα στις ηλικίες των 40-64 ετών. 

 Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να εξηγήσουν ποιο από τα 

διαφορετικά “συστατικά” που συνθέτουν την ατομική κοινωνικο-οικονομική 

κατάσταση ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση στην υγεία. Τα συμπεράσματα 

είναι ιδιαίτερα συνεπή και αναφέρουν πως τα οικονομικά συστατικά και 

ιδιαίτερα το εισόδημα και ο πλούτος ασκούν το ισχυρότερο αποτέλεσμα πάνω 

στην υγεία (Duncan και συν., 2002).  Μάλιστα, η εργασία των Wagstaff και 
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συν. (2001) αναφέρει πως το εισόδημα, ανάμεσα σε ένα πλήθος ελέγχων για 

τα ατομικά κοινωνικο-οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, εξηγεί 

ένα ποσοστό 60% των ανισοτήτων στην υγεία των μελών του δείγματος τους. 

Ακολουθούν, σε ερμηνευτική ικανότητα, οι δείκτες της ποιότητας του σπιτιού 

(14%) και το εκπαιδευτικό επίπεδο (6%) του ατόμου.  

 Φαίνεται μάλιστα πως η εισοδηματική κατάσταση του ατόμου αποτελεί 

ισχυρό προσδιοριστικό παράγοντα της υγείας του καθόλη τη διάρκεια ζωής 

του (Van Rossum και συν., 2000). Τα ευρήματα των τελευταίων αναφέρουν 

πως οι άνδρες υψηλής κοινωνικο-οικονομικής θέσης (βάση εισοδήματος και 

εκπαίδευσης) έχουν πιθανότητα επιβίωσης ίση με 93%  για τα επόμενα πέντε 

έτη από τη στιγμή έναρξης της έρευνας ενώ αντίθετα, οι άνδρες χαμηλής 

κοινωνικο-οικονομικής στάθμης έχουν αντίστοιχη πιθανότητα ίση με 84%.  

Πολύ λιγότερες είναι οι έρευνες που μελετούν τη σχέση μεταξύ του 

συνόλου του πλούτου που το άτομο κατέχει και της υγείας του, λόγω της 

έλλειψης σχετικών δεδομένων. Οι Attanasio and Hoynes (2000) εκτίμησαν 

την επίδραση του συνολικού πλούτου στη θνησιμότητα, σε ένα δείγμα 

ζευγαριών για τα έτη 1984 και 1987 στις ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν 

μια ιδιαίτερα ισχυρή σχέση με τις μεγαλύτερες ανισότητες θνησιμότητας να 

συγκεντρώνονται στα χαμηλότερα στρώματα του πληθυσμού βάση του 

πλούτου των νοικοκυριών.  

Άλλες μελέτες, ελλείψει σχετικών στοιχείων, προσπαθούν να 

εκτιμήσουν το “διαχρονικό εισόδημα” του ατόμου. Οι Buckley και συν. (2004) 

χρησιμοποίησαν στη μελέτη τους εκτιμήσεις του εισοδήματος που το άτομο 

θα έπρεπε να κατέχει στις ηλικίες των 50-54 ετών, βάση των ατομικών του 

χαρακτηριστικών. Ισχυρίζονται πως η παραπάνω “κανονικοποίηση“ του 

ατομικού εισοδήματος, προσαρμοσμένη στις ηλικιακές διαφορές μεταξύ των 

μελών του δείγματος, αποτελεί μια ικανοποιητική προσέγγιση του 

“διαχρονικού εισοδήματος” του ατόμου. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν 

πως τα άτομα των υψηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων έχουν αυξημένες 

πιθανότητες να απολαμβάνουν αλλά και να παραμείνουν σε καλή υγεία 

συγκριτικά με τα άτομα των χαμηλότερων εισοδηματικών θέσεων.  

Το θέμα της αιτιώδους σχέσης ή/ και της σχέσης ενδογένειας 

(“selection-causation problem”) μεταξύ του ατομικού κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου και της υγείας έχει επανειλημμένα απασχολήσει τους ερευνητές. 
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Αρκετές έρευνες έχουν μελετήσει την αντίστροφη σχέση και έχουν βρει 

ισχυρά αποτελέσματα της υγείας στην οικονομική κατάσταση του ατόμου. Για 

παράδειγμα, ο Wu (2003) εξέτασε την επίδραση εξωγενών σοκ υγείας (health 

“shocks”) στο εισόδημα, στο συνολικό πλούτο και στην καταναλωτική 

συμπεριφορά παντρεμένων ζευγαριών μέσης ηλικίας. Τα ευρήματα της 

έρευνας έδειξαν πως η ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων υγείας σε κάποιο από 

τα μέλη του νοικοκυριού συσχετίζεται θετικά με τη μείωση του πλούτου του. 

Μάλιστα, η επίδραση είναι ισχυρότερη στην περίπτωση των γυναικών. Ο 

συγγραφέας αποδίδει τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στις διαφορές που 

παρατηρούνται στην καταναλωτική συμπεριφορά και στα συνολικά έξοδα του 

νοικοκυριού όταν αρρωσταίνει η γυναίκα ή ο άνδρας αντίστοιχα. Τέλος, ο 

συγγραφέας επισημαίνει πως η βασικότερη επίδραση των shock υγείας πάνω 

στο εισόδημα προέρχεται από την αδυναμία του ατόμου να παραμείνει στην 

αγορά εργασίας. 

Οι ερευνητές θεωρούν απαραίτητη την υιοθέτηση μιας διαχρονικής 

προσέγγισης στη μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην υγεία, 

δεδομένου ότι μόνο έτσι μπορούν να διερευνηθούν με ακρίβεια οι περίπλοκες 

συσχετίσεις μέσω των οποίων ο βιολογικός κίνδυνος αλληλεπιδρά με τα 

ατομικά οικονομικά, κοινωνικά, και ψυχολογικά χαρακτηριστικά στην 

εμφάνιση νοσηρότητας (Bartley και συν., 1997). Οι Lynch και συν. (1997) 

προσπάθησαν να εξετάσουν την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ της 

φτώχειας και της υγείας με τον αποκλεισμό από το δείγμα των ατόμων που 

είχαν δηλώσει αρχικά την ύπαρξη προβλημάτων υγείας. Τα αποτελέσματα 

τους είναι συνεπή με τη σχετική βιβλιογραφία, καταδεικνύοντας σοβαρότερα 

προβλήματα υγείας για τα φτωχότερα μέλη του δείγματος συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους. Η μέθοδος όμως της περικοπής του δείγματος και της επιλογής 

των ατόμων που παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υγείας έχει 

κατακριθεί από ερευνητές ως αναξιόπιστη, αφού δεν είναι δυνατό να 

αποκαλύψει όλα τα πιθανά προβλήματα υγείας που παρουσιάζουν τα μέλη 

του δείγματος (Goldman, 1994). Ο Fuchs (2004) προτείνει την επανάληψη 

της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο σύνολο του δείγματος, σε επί 

μέρους ομάδες ώστε να εξεταστούν οι επί μέρους μηχανισμοί που λειτουργούν 

στη σχέση μεταξύ κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου και υγείας. 
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Οι Lahelma και συν. (2006) εξέτασαν κατά πόσο οι οικονομικές 

δυσκολίες στην παιδική ηλικία (πριν την ηλικία των 16 ετών) αλλά και στο 

παρόν συσχετίζονται θετικά με την παρουσία ήπιων ψυχικών διαταραχών, σε 

ένα δείγμα ατόμων μέσης ηλικίας στη Φινλανδία το 2000-2002. Τα 

αποτελέσματα τους επιβεβαιώνουν την υπόθεση πως το ισχυρότερο αρνητικό 

αντίκτυπο στην υγεία προέρχεται από την εμπειρία οικονομικών δυσκολιών 

τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Το αποτέλεσμα της φτώχειας στην 

υγεία βρέθηκε να ξεπερνά σε ισχύ όλους τους συμβατικούς παράγοντες που 

συνθέτουν την ατομική κοινωνικο-οικονομική θέση, όπως το επάγγελμα, την 

εκπαίδευση, την υγεία, κ.λπ. 

Οι Adams και συν. (2003) εξέτασαν την απουσία αιτιώδους 

αποτελέσματος του ατομικού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου πάνω σε 

εναλλακτικούς δείκτες υγείας και το αντίστροφο, με τη χρήση της αιτιότητας 

κατά Granger σε ένα δείγμα ηλικιωμένων (άνω των 70 ετών) στις ΗΠΑ. Ο 

ρόλος της ιατρικής κάλυψης από το κράτος εμφανίζεται ως ιδιαίτερα 

σημαντικός, αφού για το δείγμα με πλήρη ιατρική κάλυψη και δικαιώματα 

συνταξιοδότησης, η μόνη αιτιώδης σχέση που εντοπίζεται είναι μεταξύ του 

μεγέθος του πλούτου και των ξαφνικά αναπτυσσόμενων ψυχικών νοσημάτων 

και χρόνιων ασθενειών. Οι συγγραφείς αναφέρουν πως η σχέση μεταξύ 

πλούτου και υγείας πιθανόν να οφείλεται στην έμμεση σχέση του οικονομικού 

επιπέδου με παράγοντες συμπεριφοράς ή άλλους γενετικούς παράγοντες. 

Όσον αφορά την αντίστροφη σχέση, τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν 

την ύπαρξη μιας αρνητικής σχέσης μεταξύ της εμφάνισης προβλημάτων 

υγείας και του επιπέδου του συνολικού πλούτου του νοικοκυριού. Επίσης, 

περιορισμένες αποδείξεις βρέθηκαν για τη θετική σχέση μεταξύ προβλημάτων 

υγείας και αυξημένης εκταμίευσης του πλούτου των ζευγαριών του δείγματος.  

Το επιχείρημα των Adams και συν. (2003) ότι η ιατρική κάλυψη 

επεμβαίνει με ιδιαίτερα ισχυρό τρόπο στη σχέση ενδιαφέροντος θέλησαν να 

ελέγξουν οι Adda και συν. (2003). Έτσι, επανέλαβαν την παραπάνω 

μεθοδολογία για τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία, δύο χώρες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από έντονες θεσμικές διαφορές όσον αφορά την ιατρική 

κάλυψη του πληθυσμού και την πρόσβαση των ατόμων στις υπηρεσίες υγείας. 

Παρόλα αυτά, βρήκαν παρόμοια συμπεράσματα με αυτά της προηγούμενης 
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έρευνας και για τις δύο χώρες, καταρρίπτοντας έτσι το επιχείρημα των Adams 

και συν. (2003).   

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως η αιτιότητα κατά Granger 

δεν αποτελεί έλεγχο της αιτιώδους σχέσης με τη συμβατική έννοια του όρου, 

αλλά ουσιαστικά δείχνει ποια μεταβλητή προηγείται χρονικά της άλλης. Η 

χρήση υποδειγμάτων διαρθωτικών εξισώσεων έχει προταθεί ως η 

καταλληλότερη για να εξετασθεί η ύπαρξη αιτώδους αποτελέσματος στη 

σχέση ενδιαφέροντος (Hausman, 2003).  

Η Ettner (1996) εφάρμοσε την μέθοδο των τεχνητών μεταβλητών για 

να μελετήσει τη σχέση μεταξύ εισοδήματος και εναλλακτικών δεικτών υγείας 

στις ΗΠΑ. Ως εργαλεία, για να υποδειγματοποιήσει το εισόδημα, 

χρησιμοποίησε το ρυθμό ανεργίας σε επίπεδο πολιτείας, την εργασιακή 

εμπειρία, το εκπαιδευτικό επίπεδο του συμμετέχοντα και το εκπαιδευτικό 

επίπεδο του/ της συζύγου. Υπό την υπόθεση της ενδογένειας του 

εισοδήματος, η Ettner (1996) βρήκε πως το εισοδηματικό αποτέλεσμα στην 

υγεία είναι ισχυρότερο συγκριτικά με το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν δεν 

ελέγχεται η ενδογένεια του εισοδήματος. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη επιφύλαξη, λόγω της ισχυρής σχέσης 

των μεταβλητών – εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν με τους δείκτες υγείας. 

 

2.2.3.2. Επαγγελματική Κατάσταση και Υγεία  

 

Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου θεωρείται ως ένα βασικό 

συστατικό της ατομικής κοινωνικο-οικονομικής θέσης. Το επάγγελμα 

καθορίζει σε ένα σημαντικό βαθμό τους οικονομικούς πόρους του ατόμου. 

Επιπλέον, έως ένα βαθμό και την κοινωνική του θέση. Ακόμη, το είδος του 

επαγγέλματος είναι ενδεικτικό των εργασιακών συνθηκών και των κινδύνων 

υγείας (σωματικοί ή ψυχικοί) που πιθανόν ο εργαζόμενος να αντιμετωπίζει 

κατά τη διάρκεια της εξασκήσεως του (Duncan και συν., 2002).  

Από την μελέτη των δεικτών επαγγελματικών κατάστασης, μπορούμε 

εύκολα να συμπεράνουμε πως οι σχετικοί δείκτες αφορούν δύο κυρίως 

γενικευμένες κατηγορίες. Αφενός μεν, τέτοιοι δείκτες χρησιμοποιούνται για 

να περιγράψουν την επαγγελματική κατάσταση του ατόμου, δηλαδή κατά 

πόσο το άτομο είναι άνεργο, εργάζεται ή βρίσκεται εκτός εργατικού 
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δυναμικού. Αφετέρου δε, δείκτες της επαγγελματικής κατάστασης ενός 

ατόμου χρησιμοποιούνται στην εμπειρική έρευνα για να προσδιορίσουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εργασίας του ατόμου, για παράδειγμα εάν 

το επάγγελμα είναι χειρωνακτικό ή μη, τις ώρες εργασίας, τις συνθήκες 

εργασίας, τους φυσικούς κινδύνους που απορρέουν από το συγκεκριμένο 

επάγγελμα, τη βαθμίδα ιεραρχίας στην εργασία κ.λπ. (Ferrie και συν., 1995, 

Wamala και συν., 1997, Sacker και συν., 2000, Van Rossum και συν., 2000, 

Crossley και Kennedy, 2002, Duncan και συν., 2002, Metcalfe και συν. 2003). 

Μάλιστα, ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η χρήση ελέγχων για το επάγγελμα των 

γονέων ως δείκτη της κοινωνικής τάξης του ατόμου κατά την παιδική ηλικία 

(Kuh και Wadsworth, 1993, Bosma και συν., 1999b, Metcalfe και συν. 2003).    

Οι ερευνητές συνιστούν να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη οι 

δείκτες επαγγελματικής κατάστασης, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητοι σε ζητήματα ενδογένειας και ενδέχεται να καταλήγουν σε 

αναξιόπιστα ευρήματα (Duncan και συν., 2002). Είναι προφανές πως ενώ η 

επαγγελματική κατάσταση του ατόμου συσχετίζεται με μεταβολές στην υγεία 

του, ταυτόχρονα και η ύπαρξη προβλημάτων υγείας μπορεί επηρεάσει 

δυσμενώς την επαγγελματική κατάσταση του ατόμου.  

Οι σχετικές έρευνες έχουν προβάλλει ιδιαίτερα συνεπή στοιχεία 

δείχνοντας ένα αλληλοεπηρεασμό μεταξύ της υγείας, της ανεργίας και των 

εργασιακών χαρακτηριστικών του ατόμου (Goldman και συν., 1995, Bartley 

και Owen, 1996). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη των 

Andrén και Palmer (2001) οι οποίοι εξέτασαν την υπόθεση πως τα άτομα με 

προβλήματα υγείας είναι λιγότερο παραγωγικά συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους σε ένα δείγμα 1.688 εργαζομένων οι οποίοι είχαν 

αναφέρει αρχικά μια καλή κατάσταση υγείας. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν 

την παραπάνω υπόθεση αφού οι εργαζόμενοι με ιστορικό μακροχρόνιων 

προβλημάτων υγείας βρέθηκαν να λαμβάνουν χαμηλότερο επίπεδο μισθών 

συγκριτικά με τους υπόλοιπους. 

 

Ανεργία και Υγεία  

 

Ένα μεγάλο κομμάτι της εμπειρικής έρευνας έχει αφιερωθεί στην 

επίδραση της ανεργίας στην ψυχική και τη σωματική υγεία των ανέργων 
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(Bartley και Owen, 1996, Theodossiou, 1998, Ruhm, 2000, Blakely και συν., 

2002). Οι Nordenmark και Strandh (1999) ισχυρίζονται πως η απασχόληση 

καλύπτει όχι μόνο τις οικονομικές ανάγκες του ατόμου, αποτελώντας τη 

βασική πηγή των οικονομικών του πόρων, αλλά και τις ψυχικές – 

συναισθηματικές ανάγκες του. Ειδικότερα, η απασχόληση ως μια κοινωνική 

νόρμα προσδίδει στο άτομο μια ταυτότητα – ρόλο μέσα στην κοινωνία και του 

προσφέρει συναισθηματική και κοινωνική κάλυψη. Θα πρέπει λοιπόν να 

λαμβάνονται υπόψην και οι δύο αυτοί παράγοντες κατά την προσπάθεια 

διερεύνησης της σχέσης μεταξύ ανεργίας και υγείας.   

Τα εμπειρικά ευρήματα προσφέρουν συνεπή ευρήματα, 

υποστηρίζοντας πως η ανεργία επιδρά στην υγεία των ατόμων όχι μόνο άμεσα 

αλλά και με ποικίλους έμμεσους τρόπους. Ένας χαρακτηριστικός τρόπος είναι 

μέσω των οικονομικών προβλημάτων και του χαμηλού βιοτικού επιπέδου που 

συνήθως βιώνουν οι άνεργοι (Stern, 1983, Ungváry και συν., 1999). 

Ειδικότερα, φαίνεται πως υπάρχει μια ισχυρή θετική σχέση μεταξύ της 

ύπαρξης οικονομικών προβλημάτων και αυξημένης ψυχικής νοσηρότητας 

μεταξύ των ανέργων, όπως αναφέρεται σε σχετικές μελέτες (Warr, 1987). 

Ακόμη, οι άνεργοι είναι πιθανό να εμφανίσουν αυξημένη 

συναισθηματική νοσηρότητα λόγω άγχους (Warr, 1987, Junankar, 1991), ενώ 

παράλληλα έχει επανειλημμένα βρεθεί πως υποφέρουν από χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και χαρακτηρίζονται από έντονα συναισθήματα κοινωνικής 

απομόνωσης και στέρησης, συγκριτικά με τα απασχολούμενα μέλη του 

εργατικού δυναμικού (Goldsmith και συν., 1996, Stern, 1983, Rantakeisu και 

Jönsson, 2003).  

Μάλιστα, οι Lewis και Sloggett (1998) ισχυρίζονται, με βάση τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων στη 

Μεγάλη Βρετανία, πως η επίδραση της ανεργίας πάνω στην υγεία ξεπερνά σε 

ισχύ – σε ορισμένες περιπτώσεις – την επίδραση των παραδοσιακών δεικτών 

της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης του ατόμου (π.χ. εκπαιδευτικό 

επίπεδο, επαγγελματική θέση, οικονομική κατάσταση, κ.λπ.). Στα ίδια 

συμπεράσματα κατέληξαν και οι Winkelmann και Winkelmann (1998) οι 

οποίοι εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της γενικότερης ικανοποίησης από τη ζωή 

(life satisfaction) και της ανεργίας σε ένα μεγάλο δείγμα άνεργων στη 

Γερμανία κατά την περίοδο 1984-1989. Ισχυρίζονται πως χρειάζεται μια 
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τεράστια (για την ακρίβεια, εφταπλάσια) αύξηση στο εισόδημα ώστε να 

αντισταθμιστούν οι αρνητικές συνέπειες στην υγεία από την ανεργία. 

Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα πως τα οικονομικά κόστη της ανεργίας 

είναι ιδιαίτερα μικρά συγκριτικά με τα μη-οικονομικά κόστη που απορρέουν 

από την τελευταία (ψυχικά, ψυχοσωματικά, κοινωνικά, κ.λπ.). 

Δεδομένης της αυξημένης ψυχικής και ψυχοσωματικής νοσηρότητας 

των ανέργων, οι ερευνητές συμπεραίνουν πως η ανεργία αποτελεί μια μη-

ηθελημένη κατάσταση (Moser και συν., 1986, Junankar, 1991, Morrell και 

συν., 1994, Lewis και Sloggett, 1998, Theodossiou, 1998, Ungváry και συν., 

1999, Flatau και συν., 2000). Πράγματι, τα ευρήματα των σχετικών μελετών 

καταδεικνύουν πως υπάρχει ένα ιδιαίτερα υψηλό “προσωπικό-ψυχικό” κόστος 

από την ανεργία, πέραν του οικονομικού κόστους (Flatau και συν., 2000). Ο 

Theodossiou (1998) διερεύνησε την υπόθεση ότι η ανεργία αποτελεί μια 

συνειδητή και εθελοντική επιλογή από μέρους των ατόμων, εξετάζοντας τη 

σχέση μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών και της ψυχικής υγείας, σε ένα 

μεγάλο δείγμα ατόμων ηλικίας 19-91 ετών το 1991 στη Μεγάλη Βρετανία. Τα 

ευρήματα της εργασίας του δεν επιβεβαιώνουν τον εθελοντικό χαρακτήρα της 

ανεργίας, αφού οι άνεργοι βρέθηκαν να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

αναφέρουν προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως αυξημένο άγχος, κατάθλιψη, 

απώλεια αυτοεκτίμησης, κ.λπ. ακόμη και σε σύγκριση με τους χαμηλόμισθους 

απασχολούμενους. Οι Flatau και συν. (2000) ισχυρίζονται πως οι σκέψεις 

αυτοκτονίας και η εμφάνιση ψυχικών προβλημάτων είναι συχνότερες μεταξύ 

των ανέργων συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέλη του δείγματος τους. 

Ομοίως, έχει βρεθεί ότι η ανεργία επιδρά δυσμενώς και σε ποικίλους 

δείκτες της φυσικής κατάστασης της υγείας. Οι Gerdtham και Johannesson 

(2003) ισχυρίζονται πως τα αποτελέσματα της μελέτης τους επιβεβαιώνουν 

ένα άμεσο και ισχυρό αποτέλεσμα της ανεργίας πάνω σε διάφορες αιτίες 

θνησιμότητας, με ισχυρότερο το αποτέλεσμα στη θνησιμότητα από 

αυτοκτονίες. Σε μια παρόμοια μελέτη στην Αυστραλία, οι Morrell και συν. 

(1993) διαπίστωσαν πως οι χρονολογικοί κύκλοι των ρυθμών θνητότητας από 

αυτοκτονίες κινούταν αναλογικά με τους χρονολογικούς κύκλους του 

επιπέδου ανεργίας για μια μεγάλη σχετικά χρονική περίοδο (1907-1990). Τα 

παραπάνω ευρήματα είναι σε συμφωνία με αυτά προγενέστερων μελετών για 

τη Μεγάλη Βρετανία (Moser και συν. 1986) αλλά και για την Ιαπωνία και την 
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Αμερική (Yang και Lester, 1995). Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η μελέτη του 

Junankar (1991) η οποία δείχνει επίσης πως οι ρυθμοί ανεργίας σε 

διαφορετικές περιφέρειες της Μ. Βρετανίας συσχετίζονται ισχυρά και θετικά 

με τους ρυθμούς θνησιμότητας, ακόμη και μετά την εισαγωγή ελέγχων στο 

υπόδειγμα για άλλα κοινωνικο-οικονομικά μέτρα, όπως το εισόδημα και 

δείκτες συμπεριφοράς. Μια ακόμη μελέτη καταδεικνύει πως η θνητότητα από 

δολοφονίες είναι μεγαλύτερη σε περιφέρειες με υψηλούς ρυθμούς ανεργίας 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μετά-ανάλυσης (meta-analysis) σε ένα 

μεγάλο αριθμό σχετικών μελετών (Lester, 2001).  

 Παρόλα αυτά, οι Martikainen και Valkonen (1996) διαπίστωσαν πως η 

μικροοικονομική σχέση μεταξύ ανεργίας και θνησιμότητας εξασθενεί 

σημαντικά, όσο αυξάνονται οι συνολικοί ρυθμοί ανεργίας. Οι ερευνητές 

αποδίδουν τα ευρήματα της έρευνας τους σε δύο εναλλακτικές εξηγήσεις, 

αναφορικά με τη σχέση υγείας και ανεργίας σε περιόδους οικονομικής 

ύφεσης: πρώτον, ο συνολικός αριθμός των ανέργων αυξάνεται ανεξαρτήτως 

της κατάστασης της υγείας τους, κάνοντας έτσι τη σχέση ενδιαφέροντος να 

εξασθενεί σημαντικά. Δεύτερον, είναι ιδιαίτερα πιθανό τα ψυχικά 

προβλήματα υγείας και το άγχος να μειώνονται σημαντικά μεταξύ των 

ανέργων όταν αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των ανέργων στην κοινωνία, 

επιδρώντας έτσι ανάλογα στη σχέση ενδιαφέροντος. 

Οι Nordenmark και Strandh (1999) σε μια μελέτη ενός μεγάλου 

δείγματος ανέργων στη Σουηδία, το οποίο παρακολουθήθηκε για δύο 

διαδοχικά έτη, εντόπισαν στοιχεία ύπαρξης μιας έντονης ψυχοκοινωνικής και 

οικονομικής ανάγκης των ατόμων για εργασία. Ειδικότερα, η εμφάνιση 

προβλημάτων στην ψυχική υγεία των ανέργων βρέθηκε να επηρεάζεται 

θετικά από την οικονομική τους ανάγκη για εργασία. Παράλληλα, σε 

δυσμενέστερη θέση σε όρους ψυχικής υγείας βρέθηκαν να είναι οι άνεργοι 

που εμφανίζουν υψηλά μη-οικονομικά κίνητρα για απασχόληση, ή αλλιώς 

υψηλή αίσθηση αφοσίωσης στην εργασία (“employment commitment”). 

Μάλιστα, οι μεταβολές στους δύο αυτούς παράγοντες κατά το δεύτερο έτος 

ανεργίας, επηρεάζουν ανάλογα και τη διαδικασία “προσαρμογής” του ατόμου 

στην παρατεταμένη εμπειρία ανεργίας. Για παράδειγμα, οι άνεργοι που 

παρουσιάσαν βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης ή/και μειωμένη 

συναισθηματική ανάγκη για εύρεση εργασίας παρουσίασαν επίσης 
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σημαντικές βελτιώσεις στους δείκτες ψυχικής υγείας τους. Ομοίως, οι άνεργοι 

που στο τέλος της διετίας είχαν βρει εργασία, παρουσίασαν σημαντική 

βελτίωση στην ψυχική τους υγεία, ανεξάρτητα από μεταβολές στην 

οικονομική και ψυχική τους ανάγκη για εργασία. Τα αποτελέσματά τους 

επιβεβαιώνονται και από μια παρόμοια διαστρωματική μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα ανέργων επίσης στη Σουηδία (Rantakeisu 

και Jönsson, 2003).  

Ωστόσο, η βιβλιογραφία δεν έχει προσφέρει συνεπή στοιχεία 

αναφορικά με την ύπαρξη “προσαρμογής” των ατόμων σε παρατεταμένες 

περιόδους ανεργίας. Κάποιες μελέτες ισχυρίζονται πως έπειτα από κάποιο 

χρονικό διάστημα οι δείκτες ψυχικής υγείας των ανέργων βελτιώνονται 

αισθητά, προσφέροντας έτσι αποδείξεις υπέρ της “προσαρμογής” στην 

ανεργία (Warr και Jackson, 1984, Clark και Oswald, 1994). Αντίθετα, άλλες 

μελέτες απέτυχαν να προβάλλουν αποδείξεις υπέρ της υπόθεσης της 

“προσαρμογής” στην ανεργία (Winkelmann και Winkelmann, 1998). Είναι 

πιθανό η διαδικασία “προσαρμογής” στην ανεργία να επηρεάζεται από τους 

υπό εξέταση δείκτες υγείας, αλλά και από τα θεσμικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά πρότυπα των χωρών στις οποίες ανήκει το εκάστοτε δείγμα. Είναι 

λογικό να περιμένουμε πως σε χώρες που παρέχουν επαρκή οικονομική 

κάλυψη των ανέργων ή σε χώρες στις οποίες η ανεργία δεν επηρεάζει την 

κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση, η “προσαρμογή” στην ανεργία να 

αποτελεί μια αναμενόμενη παρατήρηση (Osipow και Fitzgerald, 1993). 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα μελετών οι οποίες 

υποστηρίζουν πως τα αρνητικά αποτελέσματα της ανεργίας κυρίως πάνω 

στην ψυχική νοσηρότητα αντιστρέφονται μετά την επανείσοδο του ατόμου 

στην αγορά εργασίας. Οι Morrell και συν. (1994) εξέτασαν ένα δείγμα νέων 

ανέργων στην Αυστραλία, οι οποίοι απολάμβαναν μια καλή κατάσταση υγείας 

κατά την περίοδο της απασχόλησης τους, και βρήκαν πως η αυξημένη 

νοσηρότητα που παρατηρήθηκε στο δείγμα μετά την έξοδο του από την 

απασχόληση μειώθηκε αισθητά για τα μέλη του δείγματος που βρήκαν νέα 

εργασία. 

Παρόλα αυτά, ένα θέμα που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι η δυναμική σχέση μεταξύ ανεργίας και υγείας 

σε μικροοικονομικό επίπεδο. Οι υπάρχουσες σχετικές μελέτες έχουν 
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καταδείξει πως όχι μόνο η τρέχουσα αλλά και η παρελθούσα επαγγελματική 

κατάσταση του ατόμου επιδρά με ισχυρό τρόπο στην κατάσταση της υγείας 

του. Οι Grundy και Holt (2000) βρήκαν θετική και σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ του ποσοστού της εργάσιμης ζωής που το άτομο ήταν άνεργο και της 

ύπαρξης προβλημάτων υγείας στο παρόν. Ο Lavis (1998) ισχυρίζεται πως ο 

αριθμός των παρελθοντικών περιόδων ανεργίας συσχετίζεται με αυξημένες 

πιθανότητες πρόωρης θνητότητας, ανεξάρτητα από την τρέχουσα 

επαγγελματική κατάσταση του ατόμου. Όμως και η διάρκεια των περιόδων 

ανεργίας έχει βρεθεί να δρα σωρευτικά και αρνητικά στην τρέχουσα 

κατάσταση υγείας, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικονομικής κατάστασης 

(Grundy και Holt, 2000, Morris και συν., 1994, Lavis, 1998).  

Ακόμη και η πιθανότητα απώλειας της εργασίας έχει βρεθεί να 

επηρεάζει αρνητικά την υγεία ενός ατόμου. Οι Ferrie και συν. (1995) σε μια 

σχετική μελέτη εξέτασαν την επίδραση στην συνολική κατάσταση της υγείας 

των μελών του δείγματος τους από την προσμονή αλλαγής πόστου εργασίας ή 

απόλυσης. Και οι δύο παράγοντες βρέθηκαν να επιδρούν αρνητικά στην 

ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου.  

Ομοίως, η ενδογενής φύση της σχέσης μεταξύ ανεργίας και υγείας δεν 

έχει μελετηθεί επαρκώς από τις υπάρχουσες μελέτες, κυρίως λόγω της 

έλλειψης στοιχείων που θα διευκόλυναν τη χρήση των απαραίτητων 

οικονομετρικών εργαλείων. Οι μελέτες οι οποίες προσφέρουν στοιχεία υπέρ 

της ύπαρξης ενδογένειας εξετάζουν αποκλειστικά την αντίστροφη σχέση 

μεταξύ ανεργίας και υγείας, εντούτοις επανειλημμένα διαπιστώνουν ότι η 

φτωχή υγεία αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην απασχόληση (“healthy worker 

effect”) (Bartley και Owen, 1996). Οι τελευταίοι παρουσίασαν μια μελέτη των 

ρυθμών απασχόλησης, ανεργίας και εξόδου από το εργατικό δυναμικό για 

άνδρες ηλικίας 20-59 ετών κατά την περίοδο 1973-1993 στη Μεγάλη 

Βρετανία. Διαπίστωσαν πως σε περιόδους οικονομικής άνθησης, όπου 

παρατηρείται υπερβάλλουσα ζήτηση εργασίας, οι εργαζόμενοι με χρόνια 

προβλήματα υγείας απασχολούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η 

κατάσταση φαίνεται να αντιστρέφεται σε περιόδους οικονομικών υφέσεων, 

όπου περισσότερες πιθανότητες απόλυσης βρέθηκαν να έχουν οι εργαζόμενοι 

με χρόνια προβλήματα υγείας. Μάλιστα οι ρυθμοί απασχόλησης αυτών των 

ανδρών δεν φάνηκαν να ανέρχονται μετά την ύφεση, καθώς οι ρυθμοί 
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απασχόλησης αυξάνονται. Επιπλέον, περισσότερο ευαίσθητοι στις μεταβολές 

των οικονομικών κύκλων βρέθηκαν να είναι οι εργαζόμενοι σε χειρωνακτικές 

θέσεις εργασίας. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η μελέτη των Burkhauser και 

συν. (2001) οι οποίοι έδειξαν πως, κατά την περίοδο οικονομικών υφέσεων, 

περισσότερο ευάλωτοι στην ανεργία είναι οι εργαζόμενοι με κινητικά 

προβλήματα.  

   

Εργασιακά Χαρακτηριστικά και Υγεία  

 

Τα εργασιακά χαρακτηριστικά και οι πιθανές επιδράσεις τους στην 

υγεία έχουν επίσης διερευνηθεί συστηματικά από τη σχετική βιβλιογραφία. Η 

πλειοψηφία των σχετικών μελετών επιβεβαιώνουν τον εύλογο αρνητικό ρόλο 

του φόρτου εργασίας, τόσο στην φυσική όσο και στην πνευματική υγεία των 

εργαζομένων. Οι Metcalfe και συν. (2003), εξέτασαν το αποτέλεσμα του 

δείκτη “επαγγελματικής σταθερότητας” (ο οποίος εκφράζεται από τη 

συχνότητα των αλλαγών εργασίας καθόλη τη διάρκεια της εργάσιμης ζωής 

του ατόμου) σε εναλλακτικούς δείκτες υγείας και δείκτες του τρόπου ζωής, σε 

ένα μεγάλο δείγμα ατόμων ηλικίας 35-64 ετών. Με βάση τα αποτελέσματα 

της έρευνας, τα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία από τη συχνή αλλαγή 

εργασίας διαφέρουν ανάλογα με το χαρακτήρα της εργασίας, πλήττοντας 

κυρίως τα άτομα που απασχολούνται σε χειρωνακτικές θέσεις εργασίας και 

τους εργαζόμενους άνω των 50 ετών. Επιπλέον, η συχνή αλλαγή εργασίας 

φαίνεται να οδηγεί στην υιοθέτηση ανθυγιεινών συνηθειών από τα άτομα, 

όπως το κάπνισμα. Παρόλα αυτά, τα παραπάνω αποτελέσματα εξασθενούν 

σημαντικά όταν εξετάζεται το δείγμα των γυναικών εργαζομένων.  

Πολλές εμπειρικές μελέτες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της 

αυξημένης νοσηρότητας και των εργασιακών χαρακτηριστικών, βασίζονται σε 

δύο ιδιαίτερα διαδεδομένα κοινωνιολογικά υποδείγματα τα οποία 

αναπτύχθηκαν από τον Karasek (στους Kivimäki και συν., 2002). Το πρώτο 

είναι το υπόδειγμα της “πίεσης από την εργασία” (“job strain model”), το 

οποίο υποστηρίζει πως ο συνδυασμός υψηλών απαιτήσεων και η αδυναμία 

ανάληψης πρωτοβουλιών στην εργασία, μπορεί να ευθύνεται για την 

ανάπτυξη μιας πληθώρας προβλημάτων φυσικής και ψυχικής υγείας. Το 

δεύτερο υπόδειγμα είναι γνωστό ως το “υπόδειγμα ανισορροπίας 
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προσπάθειας-ανταμοιβής” (“effort-reward imbalance model”) και πρεσβεύει 

πως οι θέσεις εργασίας οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανισορροπία μεταξύ 

της προσπάθειας που καταβάλλει ο εργαζόμενος και της αμοιβής που 

λαμβάνει, είναι ιδιαίτερα στρεσογόνες και μπορούν να οδηγήσουν σε 

αυξημένη νοσηρότητα.  

Οι Kivimäki και συν. (2002) χρησιμοποίησαν στην μελέτη τους τα δύο 

αυτά υποδείγματα ώστε να διερευνήσουν εμπειρικά τη σχέση μεταξύ των 

εργασιακών χαρακτηριστικών, του κινδύνου θνησιμότητας από 

καρδιαγγειακές παθήσεις και της εμφάνισης αυξημένου εργασιακού άγχους. 

Βρήκαν μια ισχυρή αρνητική επίδραση των δύο δεικτών πάνω στον κίνδυνο 

θνησιμότητας και στην εμφάνιση συγκεκριμένων σωματικών προβλημάτων. 

Μάλιστα, τα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία βρέθηκαν να είναι 

ισχυρότερα για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε σταθερό πόστο 

εργασίας για μια παρατεταμένη σειρά ετών.  

Οι Benavides και συν. (2003) εξέτασαν τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της συχνότητας που οι εργαζόμενοι παίρνουν αναρρωτικές άδειες 

(sickness absence rates). Προκειμένου να αποφύγουν την άντληση 

μεροληπτικών συμπερασμάτων, εξαίρεσαν από το δείγμα τους εργαζόμενους 

που κάνουν χρήση αναρρωτικών αδειών για ασθένειες σχετιζόμενες με την 

εργασία τους. Ισχυρίζονται πως οι εργασιακές συνθήκες είναι ένας 

σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της συχνότητας των αναρρωτικών 

αδειών που κάνουν χρήση οι εργαζόμενοι, με τους εργαζόμενους στις 

χαμηλότερες θέσεις εργασίας να εμφανίζουν τη συχνότερη χρήση 

αναρρωτικών αδειών συγκριτικά με εργαζόμενους σε υψηλόβαθμα και 

περισσότερο υπεύθυνα πόστα εργασίας.  

 Οι Griffin και συν. (2002) δημιούργησαν ένα σύνθετο δείκτη του 

βαθμού πρωτοβουλίας και ελέγχου που οι συμμετέχοντες στην έρευνα ασκούν 

όχι μόνο στην εργασία αλλά και στο σπίτι τους και έλεγξαν την επίδραση του 

δείκτη αυτού στην εμφάνιση συμπτωμάτων άγχους, ψυχικής πίεσης και 

κατάθλιψης. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν πως, ανεξαρτήτως 

φύλου, τα άτομα με χαμηλή δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και 

άσκησης ελέγχου είτε στην εργασία είτε στο σπίτι εμφανίζουν αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης και άγχους. Παρόλα αυτά, η αλληλεπίδραση 

των δύο παραγόντων δεν φαίνεται να ασκεί κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα 
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στους δείκτες υγείας. Αντίθετα, οι δύο παράγοντες φαίνεται να επιδρούν 

μεμονωμένα πάνω στην υγεία των ατόμων.  

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η εμπειρική μελέτη των Björkstén και 

Talbäck (2001) οι οποίοι εξέτασαν την επίδραση των συνθηκών εργασίας και 

των συνθηκών που επικρατούν στο σπίτι πάνω σε εναλλακτικούς δείκτες 

υγείας (εμφάνιση μυοσκελετικών προβλημάτων, αυτοεκτιμήσεις συνολικής 

κατάστασης υγείας), σε ένα δείγμα 93 γυναικών που απασχολούνται ως 

εργάτριες σε βιομηχανίες στη Σουηδία. Ειδικότερα, οι ερευνητές 

κατασκεύασαν ένα δείκτη “φόρτου εργασίας στο σπίτι” (“workload index at 

home”) και έναν δείκτη που αφορά τις υποχρεώσεις στην εργασία (“work life 

quality”). Τα αποτελέσματά τους αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας ισχυρής και 

αρνητικής επίδρασης των δύο δεικτών πάνω στην κατάσταση της υγείας των 

μελών του δείγματος. 

 

2.2.3.3. Εκπαίδευση και Υγεία  

 

 Η σχέση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και υγείας έχει αποτελέσει 

αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό 

επίπεδο. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση τυπικά ολοκληρώνεται στη νεαρή 

ηλικία έχει το μειονέκτημα ότι δεν συλλαμβάνει ούτε την επαγγελματική 

εξειδίκευση (on-the-job training), ούτε τις υπόλοιπες επενδύσεις σε 

εκπαίδευση που γίνονται κατά την ενηλικίωση για επαγγελματικούς κυρίως 

λόγους, αλλά ούτε και τις μεταβολές στην ατομική οικονομική κατάσταση 

μετά τα πρώτα στάδια της ενηλικίωσης (Duncan και συν., 2002) τα οποία 

έχουν αποδειχθεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία του ατόμου 

(McDonough και συν., 1997). Οι πιο γνωστοί δείκτες εκπαίδευσης είναι είτε το 

επίπεδο εκπαίδευσης του ατόμου είτε το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονιών 

(Kuh και Wadsworth, 1993, Smith και Kington, 1997, Wamala και συν., 1997, 

Ruhm, 2000, Van Rossum και συν., 2000, Duncan και συν., 2002). Επιπλέον, 

έχουν κατασκευασθεί πολλοί σύνθετοι δείκτες κοινωνικής θέσης του ατόμου 

χρησιμοποιώντας ως ένα βασικό “συστατικό” τους το εκπαιδευτικό επίπεδο 

του ατόμου (Wamala και συν., 1997). 

Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι προφανές πως ασκεί ένα 

ευεργετικό αποτέλεσμα πάνω στην υγεία του ατόμου και αυτή η σχέση 
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αποτελεί ένα από τα συνεπέστερα ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας, 

ανεξάρτητα από τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της ατομικής 

κατάστασης της υγείας (Everson και συν., 2002).  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο συσχετίζεται με την υγεία για πολλούς 

λόγους: (i) τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου συνήθως υιοθετούν έναν 

περισσότερο υγιεινό τρόπο ζωής συγκριτικά με τα υπόλοιπα, φαίνεται να 

είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένα σε θέματα υγείας και να προσέχουν 

περισσότερο τις επιλογές που κάνουν (Duncan και συν., 2002), (ii) το 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο μειώνει το προεξοφλητικό επιτόκιο του  

χρόνου (rates of time discount) και αυξάνει την ικανότητα αυτοελέγχου του 

ατόμου (self-efficacy) (Fuchs, 2004), (iii) η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

(Becker, 1962, Mincer, 1958) καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τις αποδόσεις 

αυτής της επένδυσης όπως αυτές αντανακλώνται στο επίπεδο μισθού που το 

άτομο λαμβάνει αλλά και ως ένα βαθμό, το είδος και τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας που αυτό ασκεί (Von dem Knesebeck και συν., 2006), και (iv) τα 

άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν καλύτερη αυτοκυριαρχία και 

αυτοδιαχείριση των ασθενειών, δηλ. αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τα 

προβλήματα υγείας σε σύγκριση με άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 

(Buckley και συν., 2004).  

Οι Hagen και συν. (2006) ισχυρίζονται πως η εκπαίδευση ασκεί ένα 

άμεσο και ισχυρό αποτέλεσμα πάνω την υγεία. Συγκεκριμένα, διερεύνησαν τη 

σχέση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και μυοσκελετικών προβλημάτων σε ένα 

μεγάλο δείγμα εργαζομένων στη Νορβηγία και βρήκαν πως υπάρχει ένα 

άμεσο και ευεργετικό αποτέλεσμα του υψηλού μορφωτικού επιπέδου πάνω 

στην υγεία, ανεξάρτητα επαγγελματικής κατάστασης, εργασιακών 

χαρακτηριστικών και τρόπου ζωής των μελών του δείγματος. 

Οι Von dem Knesebeck και συν. (2006) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ 

μορφωτικού επιπέδου και υγείας σε 21 Ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ για 

το έτος 2003. Η έρευνα τους απέδειξε ότι τα άτομα χαμηλού μορφωτικού 

επιπέδου εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης προβλημάτων υγείας και 

κινητικών περιορισμών για όλες τις υπό εξέταση χώρες. Οι εκπαιδευτικές 

ανισότητες στην υγεία εμφανίζονται εντονότερες στην περίπτωση 

αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Πορτογαλία. 
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Επίσης, τα ισχυρότερα ευεργετικά αποτελέσματα της υψηλής εκπαίδευσης 

στην υγεία εκδηλώνονται για τα άτομα ηλικίας 25-55 ετών.  

 

2.2.3.4. Δημογραφικοί Παράγοντες και Υγεία 

 

Οι δημογραφικοί δείκτες, με αντιπροσωπευτικότερους την ηλικία, το 

φύλο και την οικογενειακή κατάσταση, έχουν βρεθεί επανειλημμένα να 

αποτελούν από τους πιο συνεπείς προσδιοριστικούς παράγοντες της υγείας.  

Οι δημογραφικοί δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνότερα στην 

εμπειρική βιβλιογραφία είναι το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, η οικογενειακή 

κατάσταση (π.χ. πανδρεμένος, χωρισμένος ή σε διάσταση, ελεύθερος, κ.λπ.), ο 

αριθμός των οικονομικά εξαρτώμενων παιδιών, ο αριθμός και η υγεία των 

στενών συγγενών, και ο βαθμός αστικοποίησης της περιοχής διαμονής (Smith 

και Kington, 1997, Theodossiou, 1998, Bosma και συν., 1999b, Grundy και 

Holt, 2000, Blakely και συν., 2002, Crossley και Kennedy, 2002, Metcalfe και 

συν., 2003).  

 

Ηλικία και Υγεία 

 

Η δημογραφική γήρανση των πληθυσμών έχει τεράστιες οικονομικές 

συνέπειες σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας (Mahal και Berman, 2001). Ένα 

ολοένα αυξανόμενο μερίδιο του εργατικού δυναμικού αποτελείται από 

ηλικιωμένα μέλη, δηλ. άτομα ηλικίας άνω των 40-45 ετών (Stoney και 

Roberts, 2003). Η δημογραφική γήρανση επηρεάζει επίσης το εργατικό 

δυναμικό και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ενεργού εργατικού 

δυναμικού και παράλληλα, σε αύξηση του μεριδίου των οικονομικά 

εξαρτώμενων ατόμων, επομένως και σε αύξηση των δημόσιων 

μεταβιβαστικών πληρωμών προς αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες (Rogers και 

συν., 2000, Mahal και Berman, 2001).  

Ο Fuchs (1998) ισχυρίζεται πως τα δύο βασικότερα οικονομικά 

προβλήματα των ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) είναι η μείωση των 

οικονομικών τους πόρων και η αυξημένη κατανάλωση υπηρεσιών υγείας και 

πως θα πρέπει να εξετάζονται παράλληλα λόγω της στενής αλληλεξάρτησής 

τους. Χρησιμοποιώντας χρονολογικές σειρές για την περίοδο 1975-1995, 



 74 

προχώρησε σε προβλέψεις για τις κατά κεφαλή δαπάνες υγείας και το 

διαθέσιμο εισόδημα των ηλικιωμένων στην Αμερική για άλλα αγαθά και 

υπηρεσίες. Με βάση τις εκτιμήσεις του, η κατά κεφαλή κατανάλωση 

υπηρεσιών υγείας θα αυξηθεί δραματικά το 2020 με συνέπεια την μεγάλη 

μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για άλλα αγαθά και υπηρεσίες σε 

επίπεδο μικρότερο από αυτό του 1995. Ο Fuchs (1998) υποστηρίζει πως, ενώ 

το προσδόκιμο επιβίωσης στην ηλικία των 65 ετών έχει αυξηθεί σημαντικά, ο 

χρόνος εργασίας έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αποτέλεσμα να έχει 

αυξηθεί ο χρόνος των αναμενόμενων ετών μη-εργασίας για τους άνδρες και 

για τις γυναίκες κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Παράλληλα ο ισχυρισμός ότι το οικονομικό κόστος παροχής υπηρεσιών 

υγείας αυξάνεται μαζί με την αύξηση της ηλικίας, δίνει ακόμη μεγαλύτερες 

διαστάσεις στο φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης. Πράγματι, οι Hitiris 

και Posnett (1992) σε ένα δείγμα 20 χωρών του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εκτιμούν panel υποδείγματα τα οποία 

χρησιμοποιούν διαστρωματικά στοιχεία – χρονολογικές σειρές (cross–section 

time series) διαπίστωσαν πως η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού ασκεί 

ένα ισχυρό αντίκτυπο, προκαλώντας αύξηση των κατά κεφαλή δαπανών 

υγείας.  

Οι Mahal και Berman (2001) παρουσίασαν μια επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, όπου η πλειοψηφία των σχετικών μελετών 

υποστηρίζει πως οι κατά κεφαλή δαπάνες για ιατρικές υπηρεσίες είναι 

μεγαλύτερες για τους ηλικιωμένους (65 ετών και άνω) συγκριτικά με τους μη-

ηλικιωμένους. Επιπλέον, φαίνεται πως και ο ρυθμός μεγέθυνσης των σχετικών 

δαπανών φαίνεται να είναι μεγαλύτερος για τα ηλικιωμένα μέλη του 

πληθυσμού, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των σχετικών ερευνών υποστηρίζει πως η 

παρατηρούμενη γήρανση δεν ευθύνεται ή ευθύνεται δυσανάλογα λίγο για την 

αύξηση των κατά κεφαλή δαπανών στους ηλικιωμένους. Οι Mahal και Berman 

(2001) αντιπροτείνουν δύο εξηγήσεις: η πρώτη είναι πως στη σχέση γήρανσης 

– δαπανών υγείας επεμβαίνουν διάφοροι παράγοντες έχοντας την τάση να 

αλληλοεξουδετερώνουν τα επιμέρους αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν η 

γήρανση (η οποία προσεγγίζεται από το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 

ετών το συνολικό πληθυσμό) επηρεάζει θετικά τις κατά κεφαλή δαπάνες 
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υγείας, αλλά συνοδεύεται παράλληλα από ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία 

ή στην ιατρική πρακτική οι οποίες τείνουν να μειώσουν τις κατά κεφαλή 

δαπάνες υγείας, τότε το καθαρό στατιστικό αποτέλεσμα θα είναι μηδέν. Η 

δεύτερη εξήγηση του παρατηρούμενου αυτού φαινομένου είναι ότι οι 

οικονομετρικές προσεγγίσεις δεν παράγουν αξιόπιστα ευρήματα λόγω της 

ενδογενούς φύσεως της σχέσης μεταξύ γήρανσης και κατά κεφαλή δαπανών 

υγείας. 

Οι Polder και συν. (2006) υπολόγισαν το κόστος παροχής υπηρεσιών 

υγείας σε άτομα κατά το τελευταίο έτος ζωής στην Ολλανδία για το 1999. 

Βρήκαν λοιπόν πως το κόστος ιατρικής φροντίδας στο τελευταίο έτος ζωής 

είναι περίπου 13,5 φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο ετήσιο κόστος για 

άτομα τα οποία δεν απεβίωσαν. Σημαντικότερη πηγή του κόστους αυτού είναι 

η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας (54%). Επίσης, το κόστος της ιατρικής 

φροντίδας εμφανίζεται να είναι υψηλότερο για ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι 

μεταδοτικές ασθένειες και οι μυοσκελετικές παθήσεις. Ακόμη, συμπεραίνουν 

βάση των ευρημάτων τους, πως το κόστος βαίνει μειούμενο με την αύξηση της 

ηλικίας θανάτου (άνω των 70 ετών) κυρίως λόγω της μειούμενης παροχής 

νοσοκομειακής φροντίδας σε μεγαλύτερες ηλικίες θανάτου.    

Ως μια αποτελεσματική πολιτική, στην προσπάθεια αποφυγής του 

αυξημένου οικονομικού κόστους από την γήρανση του πληθυσμού, θεωρείται 

η αύξηση της παραμονής του ηλικιωμένου εργατικού δυναμικού στην αγορά 

εργασίας (Cai και Kalb, 2005). Μάλιστα, σχετικές μελέτες υπολογίζουν ότι τα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από αυτή την πολιτική υπερβαίνουν τα 

οφέλη που προκύπτουν από τις πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση της 

υγείας του πληθυσμού (Walker, 2004).  

Απαιτείται όμως μια καλύτερη κατανόηση των περίπλοκων 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατομικών κοινωνικο-οικονομικών 

χαρακτηριστικών και της υγείας προκειμένου για την υποβολή σχετικών 

προτάσεων πολιτικής. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία για την ανάπτυξη 

πολιτικών στην αγορά εργασίας προκύπτουν από την μελέτη των Lindeboom 

και Kerkhofs (2002) στην Ολλανδία σε ένα δείγμα εργαζομένων ηλικίας 43-63 

ετών. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η παρατεταμένη διάρκεια εργάσιμης 

ζωής (25 χρόνια περίπου) συσχετίζεται θετικά με την ύπαρξη προβλημάτων 

υγείας. Ισχυρίζονται λοιπόν, πως οι σχετικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που 
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στοχεύουν στην αύξηση της συμετοχής των εργαζομένων μέσης ηλικίας στο 

εργατικό δυναμικό, μπορούν να προκαλέσουν δυσμενή αποτελέσματα στην 

κατάσταση της υγείας τους. Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί, με τη σειρά τους, 

να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στο χώρο της υγείας, με πιο εμφανή 

την ανάγκη αναδιανομής της κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας υπέρ των 

ηλικιωμένων εργαζομένων.  

Αντίθετα αποτελέσματα προκύπτουν από την έρευνα των Kim και 

Moen (2002), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι κατά την περίοδο συντάξιμης ζωής, 

τα άτομα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε ψυχικά προβλήματα και μάλιστα 

εμφανίζουν αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης. Είναι απαραίτητο λοιπόν να 

διερευνηθούν σε βάθος οι οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία 

του ηλικιωμένου εργατικού δυναμικού, και εν συνεχεία, τη δυνατότητα 

εργασίας των τελευταίων. 

Τα ευρήματα των θεωρητικών και των εμπειρικών μελετών 

προσφέρουν συνεπή στοιχεία ότι πολλές διαστάσεις της υγείας και των 

συμπεριφορών του ατόμου που σχετίζονται με την υγεία, χειροτερεύουν όσο 

αυξάνεται η ηλικία του (Grossman, 1972, Goldman και συν., 1995, Crossley 

και Kennedy, 2002). Επίσης, αρκετές μελέτες καταδεικνύουν την ύπαρξη 

ισχυρών επιδράσεων της κοινωνικο-οικονομικής θέσης του ατόμου σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού (Lynch και συν., 1997, Van Rossum και συν., 

2000).  

Εντούτοις, φαίνεται πως διαφορετικοί κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες 

επηρεάζουν με διαφορετική ισχύ την κατάσταση της υγείας μεταξύ 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Μάλιστα, τα αποτελέσματα των ερευνών 

δείχνουν πως οι κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις στην υγεία είναι μικρές 

στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης, αυξάνονται σημαντικά στη μέση ηλικία 

και μειώνονται κατόπιν (House και συν., 1994). Τα αποτελέσματα των 

σχετικών ερευνών είναι αρκετά συνεπή, καταδεικνύοντας ότι το μεγαλύτερο 

κόστος σε όρους υγείας το επωμίζονται τα άτομα μέσης ηλικίας (Theodossiou, 

1998, Ecob και Davey Smith, 1999). Έτσι, ο Theodossiou (1998) βρήκε πως η 

ηλικία επηρεάζει την ψυχική υγεία με μη-γραμμικό τρόπο, όπου το 

χαμηλότερο επίπεδο υγείας παρατηρείται σε άνδρες μέσης ηλικίας σε 

σύγκριση με τις νεότερες και μεγαλύτερες ηλικίες. Ομοίως, οι Metcalfe και 

συν. (2003) οι οποίοι εξέτασαν τα αποτελέσματα της προσμονής αλλαγής 
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πόστου εργασίας και της απόλυσης σε διάφορους δείκτες ψυχικής υγείας και 

συμπεριφοράς, βρήκαν πως το δυσμενές αποτέλεσμα στην υγεία είναι 

ισχυρότερο για τους άνδρες μέσης ηλικίας, δηλ. περίπου 50 ετών.  

Επιπλέον, η σχετική έρευνα έχει καταδείξει πως τα ηλικιωμένα μέλη 

του εργατικού δυναμικού έχουν ένα αυξημένο κίνδυνο απώλειας της εργασίας 

τους συγκριτικά με τα νεότερα μέλη του εργατικού δυναμικού και εν 

συνεχεία, είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στις δυσάρεστες συνέπειες της 

ανεργίας αφού αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια στην προσπάθεια τους να 

βρουν εργασία λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους (Stoney and Roberts, 

2003). Τέτοια εμπόδια αποτελούν συνήθως οι μεροληπτικές πεποιθήσεις των 

εργοδοτών αναφορικά με τις γνωστικές δυνατότητες, την κατάσταση της 

υγείας, τις δυνατότητες προσαρμογής, κ.λπ. των ηλικιωμένων υποψήφιων 

προς εργασία (Benjamin και Wilson, 2005). Πραγματικά, έρευνες 

υποστηρίζουν πως η μη-ηθελημένη απώλεια της εργασίας των ηλικιωμένων 

μελών του εργατικού δυναμικού συσχετίζεται θετικά με προβλήματα φυσικής 

υγείας και με την υιοθέτηση ανθυγιεινών συμπεριφορών, όπως η κατανάλωση 

αλκοόλ, ακόμη και σε άτομα που πριν από την απώλεια της εργασίας τους δεν 

κατανάλωναν αλκοόλ (Gallo και συν., 2001). Τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα 

στην ψυχική υγεία έχουν εντοπιστεί και για τις συζύγους ηλικιωμένων 

ανέργων οι οποίες δήλωσαν πως ήταν ικανοποιημένες από την οικονομική 

κατάσταση του νοικοκυριού τους πριν την απώλεια εργασίας του συζύγου 

τους (Siegel και συν., 2003).  

Παρόλα αυτά, οι κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις στην υγεία 

συνεχίζουν να λειτουργούν και στην περίπτωση των ηλικιωμένων (Goldman 

και συν., 1995, Smith και Kington, 1997, Grundy και Holt, 2000). Όμως 

κάποιοι από τους δείκτες που χαρακτηρίζουν την κοινωνικο-οικονομική θέση 

του ατόμου, όπως η επαγγελματική κατάσταση, είναι αυτονόητο πως στις 

μεγαλύτερες ηλικίες παύουν πλέον να λειτουργούν με την προηγούμενη ισχύ 

τους (Martelin, 1994, Ecob και Davey Smith, 1999, O’ Reilly, 2002). Για 

παράδειγμα, η Black Report (1992) αναφέρει πως η σχέση μεταξύ 

επαγγελματικής κατάστασης και πρόωρης θνησιμότητας είναι λιγότερο 

ισχυρή για τους ηλικιωμένους συγκριτικά με νεότερα άτομα (στον O’ Reilly, 

2002, σελ. 197). Επίσης και οι δείκτες οικονομικής στέρησης φαίνεται να 

έχουν μικρότερη επίπτωση στη θνησιμότητα ηλικιωμένων ατόμων 
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(μεγαλύτερων των 75 ετών) συγκριτικά με το αποτέλεσμα που παρατηρείται 

σε νεότερες ηλικίες (Martelin, 1994, Kunst και συν., 1998, O’ Reilly, 2002).  

Οι Van Rossum και συν. (2000) υποστήριξαν πως οι κοινωνικο-

οικονομικές επιπτώσεις στην υγεία διατηρούνται και στις μεγαλύτερες ηλικίες 

(άνω των 65 ετών). Έτσι, η μελέτη τους έδειξε πως η κοινωνικο-οικονομική 

κατάταξη των ατόμων με βάση το επάγγελμα τους δεν είχε σημαντική 

επίδραση στην κατάσταση της υγείας ενός δείγματος ηλικιωμένων ατόμων 

στην Ολλανδία, ενώ αντίθετα το επίπεδο εκπαίδευσης συνεχίζει να ασκεί ένα 

ισχυρό αποτέλεσμα πάνω στην υγεία του ατόμου καθόλη τη διάρκεια της ζωής 

του.  

Άλλες μελέτες δείχνουν πως κοινωνικοί κυρίως παράγοντες 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις μεταβολές στην υγεία που 

παρατηρούνται σε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών. Για παράδειγμα, η 

οικογενειακή κατάσταση (συγκεκριμένα το να ζεί το άτομο με κάποιο/ α 

σύντροφο) και η συχνότητα των κοινωνικών επαφών του με άλλους 

ανθρώπους (Goldman και συν., 1995) έχουν βρεθεί να ασκούν μια ευεργετική 

επίδραση στην κατάσταση της υγείας του, μια που τέτοιοι παράγοντες 

φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής του ατόμου (Gardner 

και Oswald, 2002).  

 

Φύλο και Ηλικία 

 

Είναι γεγονός πως τα δύο φύλα αξιολογούν διαφορετικά την 

κατάσταση της υγείας τους. Ειδικότερα, οι Bender και Theodossiou (2003) 

αναφέρουν πως οι άνδρες αναφέρουν συστηματικά υψηλότερες 

αυτοεκτιμήσεις υγείας συγκριτικά με τις γυναίκες. Ομοίως, ο Theodossiou 

(1998) σε μια μελέτη της σχέσης μεταξύ συναισθηματικής υγείας και 

ανεργίας, βρήκε πως οι άνδρες εμφανίζουν μειωμένες πιθανότητες να 

παρουσιάσουν συμπτώματα ψυχικής νοσηρότητας.  

 Επιπλέον, φαίνεται πως διαφορετικά συστατικά στοιχεία της ατομικής 

κοινωνικο-οικονομικής θέσης επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την υγεία 

ανδρών και γυναικών. Οι μεν πρώτοι φαίνεται να επηρεάζονται κυρίως από 

την κατάσταση απασχόλησης τους, ενώ οι τελευταίες από δημογραφικούς 

κυρίως παράγοντες, όπως είναι η οικογενειακή κατάσταση (Duncan και συν., 
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2002). Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσε και η εργασία των Grundy και 

Holt (2000) όπου, σε μια διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των 

ανισοτήτων στην φυσική υγεία σε ένα δείγμα ατόμων 55-69 ετών, 

διαπίστωσαν πως για τους άνδρες τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά και η 

περιοχή κατοικίας (π.χ. αν είναι μια ευημερούσα οικονομικά περιοχή ή όχι) 

παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Αντίθετα 

για τις γυναίκες εμφανίζεται να είναι ισχυρότερη η επίδραση παραγόντων 

σχετιζόμενων με την οικογένεια (η οικογενειακή κατάσταση) και βιολογικών 

παραγόντων (το ιστορικό γονιμότητας). Ομοίως, έχει βρεθεί ότι η 

θνησιμότητα των ανδρών επηρεάζεται περισσότερο από την εισοδηματική 

κατάσταση και τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, ενώ αντίθετα η 

θνησιμότητα των γυναικών φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως από κοινωνικούς 

παράγοντες όπως η συχνότητα των κοινωνικών επαφών (Sacker και συν., 

2000, Van Rossum και συν., 2000). Επιπλέον, ενώ η ανεργία έχει βρεθεί να 

επηρεάζει με ισχυρό και δυσμενή τρόπο την υγεία των ατόμων, συχνά οι 

σχετικές μελέτες δείχνουν πως αυτό παρατηρείται μόνο στους άνδρες 

(Theodossiou, 1998, Metcalfe και συν., 2003). Αντιθέτως, οι Duncan και συν. 

(2002) παρόλο που εντόπισαν έντονες κατά φύλο διαφορές στους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της υγείας, ισχυρίζονται πως η θνησιμότητα 

των γυναικών ηλικίας μικρότερης των 65 ετών επηρεάζεται από ένα 

συνδυασμό χαμηλού εισοδήματος και μεγάλου μεγέθους της οικογένειας. 

Φαίνεται όμως πως ακόμη και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα 

υγείας τα δύο φύλα διαφέρει σημαντικά. Ειδικότερα, σε περίπτωση 

ασθένειας, οι άνδρες βασίζονται κυρίως στη φροντίδα της γυναίκας τους 

προκειμένου να αναρρώσουν, ενώ αντίθετα οι γυναίκες βασίζονται 

περισσότερο στη στήριξη άλλων μελών της οικογένειας (Joseph και Cloutier, 

1990).  

  

Κοινωνικές Σχέσεις και Υγεία 

 

Οι Goldman και συν. (1995) ισχυρίζονται πως το κοινωνικό περιβάλλον 

του ατόμου και ο βαθμός κοινωνικοποίησης του (π.χ. η οικογενειακή του 

κατάσταση, η συχνότητα επαφών του με άτομα του στενού οικογενειακού και 

φιλικού κύκλου, η συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα, κ.λπ.) επηρεάζει 
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θετικά την υγεία του μέσα από διάφορα “κανάλια επίδρασης”, τα οποία 

αφορούν ένα πλέγμα κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ψυχολογικών 

παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν θετικά την υγεία των ατόμων ανάλογα με 

το βαθμό κοινωνικής ένταξης. Οι συγγραφείς εξέτασαν τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της θνησιμότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην 

οικογενειακή κατάσταση του ατόμου. Ισχυρίζονται πως όλοι οι δείκτες 

κοινωνικής ένταξης του ατόμου (π.χ. η συχνότητα κοινωνικών επαφών, η 

παρουσία σε κοινωνικές εκδηλώσεις, το αν ζει μόνος/ η ή όχι, κ.λπ.) επιδρούν 

θετικά μειώνοντας την πιθανότητα θνησιμότητας.  

Ομοίως, οι Gardner και Oswald (2002) ισχυρίζονται πως ενώ η 

μακροζωϊα εξαρτάται από ένα πλήθος οικονομικών και κοινωνικών 

παραγόντων, ο έγγαμος βίος μπορεί να έχει ένα ισχυρότερο αντίκτυπο στο 

προσδόκιμο επιβίωσης συγκριτικά με το εισόδημα. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας τους υποστηρίζουν πως ο έγγαμος βίος ασκεί ένα προστατευτικό 

ρόλο πάνω στην ατομική κατάσταση υγείας λόγω του αντι-αγχωτικού ρόλου 

του (anti-stress behaviour). Επιπρόσθετα, ο έγγαμος βίος μπορεί να 

αποτελέσει κίνητρο και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

υιοθέτηση περισσότερων υγιεινών τρόπων ζωής από τα άτομα, αλλά μπορεί 

επίσης να διευκολύνει και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε περιόδους 

ασθένειας.  

Οι  Collins και Coltrane (1992) ισχυρίζονται πως η οικογενειακή 

κατάσταση του ατόμου αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της 

κατάστασης της υγείας του ατόμου, κυρίως λόγω της στενής της σχέσης με το 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο του. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν και 

οι Wickrama και συν. (2006) οι οποίοι βρίσκουν μια ισχυρή θετική σχέση 

μεταξύ γυναικών χωρισμένων οι οποίες μεγαλώνουν μόνες τους παιδιά και 

των οικονομικών δυσκολιών που αυτές αντιμετωπίζουν στις ΗΠΑ, όπου εν 

συνεχεία οι οικονομικές δυσκολίες συνδέονται με την εμφάνιση αυξημένης 

νοσηρότητας. 
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2.2.4. Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ατομικής Ζήτησης 

Υπηρεσιών Υγείας  

 

Ένας βασικός στόχος των κρατικών πολιτικών υγείας είναι η επίτευξη 

της – όσο το δυνατόν περισσότερο – ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες 

υγείας και της παροχής της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας για όλα τα 

άτομα ανεξαρτήτως των ατομικών δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών 

τους χαρακτηριστικών (Andersen, 1995, Gerdtham, 1997). Ειδικότερα, η αρχή 

της οριζόντιας ισότητας στην πρόσβαση και στον καταμερισμό των πόρων 

υγείας (horizontal equity in health care resources allocation) ορίζει πως όλα τα 

άτομα πρέπει να λαμβάνουν την ίδια ιατρική φροντίδα για το ίδιο πρόβλημα 

υγείας και αποτελεί βασική προτεραιότητα για την άσκηση μιας 

αποτελεσματικής πολιτικής υγείας σε κάθε χώρα (Wagstaff και Van Doorslaer, 

2000, Sarma και Simpson, 2006).  

Υπάρχει μια πληθώρα εμπειρικών ερευνών στις οποίες διερευνάται η 

ύπαρξη ή όχι συσχέτισης μεταξύ των δεικτών χρήσης υπηρεσιών υγείας και 

των ατομικών κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών, όπως το επάγγελμα 

και το εισόδημα (Andersen, 1995). Η βασική κατηγορία μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται για να ποσοτικοποιήσουν εμπειρικά την υγειονομική 

κάλυψη των ατόμων είναι ο ρυθμός χρήσης υπηρεσιών υγείας που κάνουν σε 

μια ορισμένη χρονική περίοδο (Hurley, 2000). 

 

2.2.4.1. Εισοδηματική Ελαστικότητα στη Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας   

 

Οι Gerdtham και Jönsson (2000) παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα επισκόπηση της βιβλιογραφίας, διερευνώντας κατά πόσο οι 

υπηρεσίες υγείας αποτελούν αγαθό πολυτελείας. Οι περισσότερες έρευνες σε 

μακροοικονομικό επίπεδο αναφέρουν την ύπαρξη μιας εισοδηματικής 

ελαστικότητας μεγαλύτερης της μονάδας και συνηγορούν στο γεγονός ότι οι 

υπηρεσίες υγείας είναι αγαθό πολυτελείας. Όμως η πλειοψηφία των ερευνών 

σε μικροοικονομικό επίπεδο βρίσκουν μια εισοδηματική ελαστικότητα αρκετά 

χαμηλή. Οι συγγραφείς αναφέρουν πως οι παρατηρούμενες διαφορές 

οφείλονται πρωτίστως στον χαρακτήρα των εκάστοτε ερευνών, δηλ. κατά 

πόσο εξετάζουν τις σχέσεις ενδιαφέροντος σε μικροοικονομικό ή 
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μακροοικονομικό επίπεδο. Ειδικότερα, ισχυρίζονται πως σε επίπεδο ατόμου ή 

νοικοκυριού, τα περισσότερα έξοδα για υπηρεσίες υγείας προέρχονται από 

την ασφάλισή τους. Έτσι τα άτομα πληρώνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του 

εισοδήματος τους για την υγειονομική τους κάλυψη και επομένως, το 

εισόδημα δεν αποτελεί τόσο σημαντικό περιορισμό στην ζήτηση υπηρεσιών 

υγείας. Αντίθετα, στις μακροοικονομικού τύπου μελέτες, το κράτος στο 

σύνολο του αντιμετωπίζει το πλήρες κόστος της κατανάλωσης υπηρεσιών 

υγείας και έτσι, το εισόδημα σε επίπεδο συνολικό μπορεί να παρουσιάζεται 

περισσότερο δεσμευτικό από ότι σε ατομικό επίπεδο.  

Παρόλα αυτά, οι μελέτες μακροοικονομικού επιπέδου έχουν 

επανειλλημένα κριθεί ως αναξιόπιστες δεδομένου ότι η επαρκής 

υποδειγματοποίηση της ατομικής συνάρτησης ζήτησης υπηρεσιών υγείας 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί σε τέτοιες μελέτες λόγω έλλειψης 

πληροφοριών για τα ατομικά χαρακτηριστικά (Gerdtham και Jönsson, 2000). 

Ως εκ τούτου, τέτοιες μελέτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε μεθοδολογικά 

προβλήματα που προκύπτουν λόγω κακής εκτίμησης (misspecification issues), 

λόγω της ανεπαρκής υποδειγματοποίησης της συνάρτησης ζήτησης 

(χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η μη εισαγωγή βασικών μεταβλητών ή 

ακόμη, η περίπτωση όπου το αποτέλεσμα του εισοδήματος στη χρήση 

υπηρεσιών υγείας αντανακλά και άλλα αποτελέσματα τρίτων παραγόντων 

επηρεάζοντας έτσι την αξιοπιστία των ευρημάτων).  

 

2.2.4.2. Η Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ως Ενιαία Διαδικασία 

 

Τα ατομικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά έχουν βρεθεί 

επανειλημμένα να επηρεάζουν με ισχυρό τρόπο τη χρήση υπηρεσιών υγείας 

από τα άτομα. Οι Van der Heyden και συν. (2003) διερεύνησαν τους 

προσδιοριστικούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες δύο δεικτών ζήτησης 

υπηρεσιών υγείας των ατόμων, οι οποίοι αφορούν τον αριθμό των 

επισκέψεων σε ιατρούς και τη χρήση ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, σε ένα 

μεγάλο δείγμα πολιτών στο Βέλγιο. Τα αποτελέσματά τους υποστηρίζουν την 

ύπαρξη ισχυρών κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στη χρήση υπηρεσιών 

υγείας. Συγκεκριμένα, ισχυρίζονται πως τα άτομα υψηλού κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου – βάση εισοδήματος και εκπαιδευτικού επιπέδου – 
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εμφανίζονται να κάνουν συχνότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας συγκριτικά 

με άτομα χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, ανεξαρτήτως της 

κατάστασης της υγείας τους.  

Η σχέση μεταξύ εισοδήματος και χρήσης υπηρεσιών υγείας δεν 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συνεπής μεταξύ των υπαρχουσών εμπειρικών 

μελετών. Σε μια μακροοικονομική μελέτη στις ΗΠΑ, οι Billings και συν. (1993) 

ισχυρίζονται πως το επίπεδο του εισοδήματος ανά περιοχή επηρεάζει με 

ισχυρό τρόπο την ατομική ζήτηση ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, με τα 

μέλη του δείγματος που διαμένουν σε χαμηλού εισοδήματος περιοχές της 

Νέας Υόρκης να εμφανίζουν τέσσερις φορές υψηλότερους ρυθμούς χρήσης 

υπηρεσιών υγείας συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Επιπλέον, οι διαφορές 

αυτές εμφανίζονται περισσότερο ισχυρές για την ηλικιακή ομάδα των 25-44 

ετών. Παρόλα αυτά, άλλες μελέτες υποστηρίζουν πως η παρατηρούμενη 

αρνητική σχέση μεταξύ εισοδήματος και χρήσης υπηρεσιών υγείας εξασθενεί 

σημαντικά όταν το κόστος χρήσης τέτοιων υπηρεσιών δεν επιβαρύνει τα 

άτομα αλλά το κράτος (Nolan, 1993).  

Μάλιστα, η Schofield (2000) ισχυρίζεται πως η αυξημένη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας από άτομα χαμηλής εισοδηματικής κλίμακας οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα άτομα αυτά εμφανίζουν σοβαρότερα προβλήματα υγείας και 

έχουν λιγότερες πιθανότητες ιατρικής ασφάλισης. Με βάση τα ευρήματα της 

μελέτης της στην Αυστραλία, η παροχή ιατρικής φροντίδας στα άτομα 

χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου είναι πέντε φορές υψηλότερη από 

την αντίστοιχη για τα άτομα υψηλής κοινωνικο-οικονομικής θέσης. Οι 

Fernández-Olano και συν. (2006) βρήκαν επίσης στοιχεία κοινωνικο-

οκονομικών ανισοτήτων – βασιζόμενα στο επίπεδο εκπαίδευσης – στην 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ενός δείγματος ηλικιωμένων (άνω των 64 

ετών) στην Ισπανία. Οι συγγραφείς παρατήρησαν πως οι δείκτες υγείας είναι 

οι ισχυρότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών 

υγείας. Επιπλέον, τα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου βρέθηκαν να 

κάνουν μεγαλύτερη χρήση υπηρεσιών υγείας συγκριτικά με τα άτομα υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου.  

Ένα μεγάλο μέρος των σχετικών ερευνών έχουν επικεντρωθεί στο ρόλο 

της ανεργίας πάνω στην ατομική ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Μάλιστα σχετικές 

μελέτες υποστηρίζουν πως οι άνεργοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά 
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προβλήματα υγείας συγκριτικά με τους απασχολούμενους, τα οποία οδηγούν 

σε χρόνια προβλήματα υγείας και επομένως επηρεάζουν την καμπύλη 

ζήτησης τους για υπηρεσίες υγείας (Harris και συν., 1998). Η Ferrie και συν. 

(2001) εξέτασαν κατά πόσο η οικονομική κατάσταση του ατόμου, η ψυχική 

του υγεία και ο τρόπος ζωής επιδρούν στον αριθμό των επισκέψεων σε 

παθολόγους. Τα ευρήματα τους καταδεικνύουν πως τόσο η ανεργία όσο και τα 

αισθήματα ανασφάλειας όσον αφορά τη θέση εργασίας μεταξύ των 

απασχολούμενων (job insecurity) συσχετίζονται θετικά με την εμφάνιση 

συμπτωμάτων ψυχατρικής νοσηρότητας και τον αριθμό των επισκέψεων στον 

παθολόγο. Παρόλα αυτά, η σχέση μεταξύ επαγγελματικής κατάστασης και 

χρήσης υπηρεσιών υγείας εξασθενεί σημαντικά μετά την εισαγωγή στο 

υπόδειγμα ελέγχων για την ψυχική υγεία του ατόμου. Σε αντίθεση, μια 

παρόμοια μελέτη των Yuen και Balarajan (1989) ισχυρίζεται πως η θετική 

σχέση μεταξύ της ανεργίας και των επισκέψεων στον παθολόγο παραμένει 

ισχυρή ύστερα από εισαγωγή ελέγχων στο υπόδειγμα για σοβαρά και 

μακροχρόνια προβλήματα υγείας.   

Τα αρνητικά αποτελέσματα από την ανεργία έχουν εντοπιστεί και για 

εναλλακτικούς δείκτες υπηρεσιών υγείας όπως η ενδονοσοκομειακή 

περίθαλψη, με τους άνεργους να αναφέρουν συστηματικά ένα αυξημένο 

αριθμό εισαγωγών στο νοσοκομείο συγκριτικά πάντα με τους 

απασχολούμενους (Mathers και Schofield, 1998). Παρόλα αυτά φαίνεται πως 

δεν είναι μόνο οι άνεργοι οι οποίοι αναφέρουν αυξημένη χρήση υπηρεσιών 

υγείας. Αντίθετα, η ανεργία αλλά και οι υπερωρίες στην εργασία αποτελούν 

δύο όψεις του ίδιου νομίσματος όπως αποδεικνύεται από την εμπειρική 

έρευνα. Για την ακρίβεια, σε μια μελέτη στην Αυστραλία η Schofield (1996) 

διαπίστωσε πως τα άτομα τα οποία εργάζονταν για περισσότερες από 40 ώρες 

την εβδομάδα, ανέφεραν τη μικρότερη συχνότητα επισκέψεων σε γενικούς 

ιατρούς. Αυτό το φαινόμενο αποδίδεται από τη συγγραφέα στην 

“υποκατάσταση” από τα άτομα του χρόνου που αφιερώνονται για επενδύσεις 

στην υγεία με το χρόνο που αφιερώνεται στην αγορά εργασίας. Επίσης, μια 

μη-γραμμική σχέση βρέθηκε μεταξύ της ηλικίας και του αριθμού των 

επισκέψεων, με τις τελευταίες να μειώνονται μέχρι την ηλικία των 45 ετών 

περίπου και έπειτα να βαίνουν αυξανόμενες. Σε γενικές γραμμές, βρέθηκε 

πως η υψηλότερη συχότητα επισκέψεων ανήκει στην ομάδα των ατόμων 
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εκτός εργατικού δυναμικού ακολουθούμενοι από τους άνεργους και έπειτα 

από τους απασχολούμενους μερικής απασχόλησης (λιγότερο από 20 ώρες την 

εβδομάδα).  

Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται είναι η διαφορετική ισχύ των κοινωνικο-

οικονομικών χαρακτηριστικών του ατόμου σε διαφορετικού τύπου υπηρεσίες 

υγείας. Η Deb (2001) χρησιμοποίησε ένα random effects probit υπόδειγμα 

ώστε να μελετήσει τη σχέση μεταξύ των προσωπικών και οικογενειακών 

χαρακτηριστικών των μελών του δείγματος και τη ζήτηση για προληπτικές 

υπηρεσίες υγείας, όπως τα ετήσια προληπτικά τσεκ-απ. Η συγγραφέας 

θεωρεί, σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, πως οι επισκέψεις 

προληπτικού χαρακτήρα στον ιατρό μπορεί να επηρεάζονται ισχυρότερα από 

την κοινωνικο-οικονομική θέση του ατόμου συγκριτικά με εναλλακτικές 

υπηρεσίες υγείας που έχουν ένα χαρακτήρα αναγκαιότητας. Τα ευρήματα της 

επιβεβαιώνουν την υπόθεση πως τα κοινωνικά και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου, αλλά και του νοικοκυριού, είναι σημαντικοί 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης υπηρεσιών υγείας προληπτικού 

χαρακτήρα. Ειδικότερα, αναφέρει μια κυρτή σχέση μεταξύ υγείας και 

συγκεκριμένων προληπτικών εξετάσεων με τα άτομα ηλικίας 30-34 ετών να 

πραγματοποιούν το μικρότερο αριθμό επισκέψεων για εξετάσεις προληπτικού 

χαρακτήρα και έπειτα από αυτές τις ηλικίες η σχέση να βαίνει αυξανόμενη. Η 

σχέση μεταξύ υγείας και ζήτησης υπηρεσιών υγείας, ως αναμένεται, είναι 

αρνητική και αυστηρά μονοτονική, δείχνοντας πως όσο βελτιώνεται η 

κατάσταση της υγείας του ατόμου τόσο μειώνεται και η πιθανότητα να 

ζητήσει ιατρικές υπηρεσίες. Το μορφωτικό επίπεδο της “κεφαλής” του 

νοικοκυριού (σύζυγος, πατέρας ή γονιός) επίσης βρέθηκε να ασκεί ένα 

σημαντικό ευεργετικό αποτέλεσμα στην μείωση της ζήτησης υπηρεσιών 

υγείας των μελών του νοικοκυριού.   

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η μελέτη των Joseph και Cloutier (1990), 

οι οποίοι επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας των ηλικιωμένων ατόμων 

(άνω των 65 ετών). Βρήκαν ένα ισχυρό αντίκτυπο των ατομικών κοινωνικο-

δημογραφικών χαρακτηριστικών και της απόφασης του ατόμου να 

επισκεφθεί τον ιατρό. Μάλιστα, σε περίπτωση ασθένειας οι άνδρες 

βασίζονται κυρίως στις γυναίκες τους για την παροχή φροντίδας και οι 
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γυναίκες βασίζονται σε άλλα μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, ένα σχετικά μεγάλο μέγεθος του δείγματος δεν αναζητεί καμία 

παροχή ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση ασθένειας του. Ομοίως, οι 

Jochmann και León-González (2004) διαπίστωσαν μια μη-γραμμική σχέση 

μεταξύ ζήτησης υπηρεσιών υγείας και ηλικίας, με την πρώτη να μειώνεται 

μετά τα 85 έτη ζωής.   

Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται από τους ερευνητές είναι η ύπαρξη 

ενδογένειας μεταξύ των μεταβλητών ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, το εισόδημα 

και η εκπαίδευση, πέραν της άμεσης επίδρασης τους στη χρήση υπηρεσιών 

υγείας, φαίνεται πως ασκούν και μια έμμεση επίδραση μέσω του 

αποτελέσματος που ασκούν πάνω στην υγεία. Έτσι λοιπόν, οι δείκτες της 

ατομικής κατάστασης υγείας είναι πιθανό να είναι μεροληπτικοί λόγω 

προβλημάτων μέτρησης και να οδηγήσουν σε μη συνεπείς εκτιμητές 

(measurement error). Την υπόθεση αυτή έλεγξαν στη μελέτη τους οι 

Windmeijer και Santos Silva (1997), χρησιμοποιώντας την μέθοδο των 

τεχνητών μεταβλητών για να υποδειγματοποιήσουν το δείκτη υγείας, τον 

οποίο εν συνεχεία συμπεριέλαβαν στο υπόδειγμα της ατομικής ζήτησης 

υπηρεσιών υγείας. Τα αποτελέσματα τους δείχνουν πως η επίδραση της 

υγείας στη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας μπορεί να είναι υπερεκτιμημένη όταν 

δεν λαμβάνεται υπόψην η ενδογενής φύση της σχέσης. Τα υπόλοιπα 

αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν πως οι άνδρες επισκέπτονται τον ιατρό 

λιγότερο συχνά από τις γυναίκες, ενώ και εδώ εντοπίζεται μια κυρτή σχέση 

μεταξύ ηλικίας και χρήσης υπηρεσιών υγείας, με τη μεγαλύτερη συχνότητα να 

παρατηρείται μετά την μέση ηλικία (περίπου 57 ετών). Επιπλέον, τα άτομα 

υψηλού μορφωτικού επιπέδου επισκέπτονται λιγότερο συχνά τον γιατρό 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα άτομα. Τέλος, εντοπίστηκε μια μη γραμμική σχέση 

μεταξύ εισοδήματος και χρήσης υπηρεσιών υγείας, με τη μικρότερη ζήτηση να 

επιδεικνύουν τα άτομα της υψηλότερης και της χαμηλότερης αντίστοιχα 

εισοδηματικής τάξης.  

Η μελέτη των Cameron και συν. (1988) ασχολήθηκε επίσης με το θέμα 

της ενδογένειας μεταξύ της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας και της 

ύπαρξης ή μη ιατρικής ασφάλισης, δεδομένου ότι οι συγγραφείς ισχυρίζονται 

πως η ατομική ζήτηση υπηρεσιών υγείας πρέπει να μελετάται υπό την 

προϋπόθεση της γνώσης αν το άτομο έχει ιατρική ασφάλιση ή όχι. 
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Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των τεχνητών μεταβλητών, συμπέραναν πως η 

κατάσταση της υγείας του ατόμου είναι ο σημαντικότερος προσδιοριστικός 

παράγοντας της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, ενώ το εισόδημα φαίνεται να 

επηρεάζει περισσότερο την ύπαρξη ιατρικής ασφάλισης και λιγότερο τη 

χρήση υπηρεσιών υγείας.  

 Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, η Nolan (2006) χρησιμοποίησε ένα 

δυναμικό random effects Poisson οικονομετρικό υπόδειγμα για την μελέτη 

των ατομικών χαρακτηριστικών και την επίδραση τους στον αριθμό των 

επισκέψεων σε γενικούς ιατρούς στην Ιρλανδία κατά την περίοδο 1995-2001. 

Η συγγραφέας χρησιμοποιεί δεδομένα διαστρωματικών σειρών-

χρονολογικών στοιχείων ώστε να λάβει υπόψην της την ατομική μη-

παρατηρούμενη ετερογένεια, όπως οι χρονικές προτιμήσεις, τα γενετικά 

χαρακτηριστικά, οι ατομικές προτιμήσεις αναφορικά με το σύστημα υγείας, 

κ.λπ. αλλά και γιατί τα δεδομένα αυτά παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση 

όσον αφορά το σχηματισμό της ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας για 

εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Η ατομική ζήτηση υποδειγματοποιείται ως 

συνάρτηση των ατομικών δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών 

χαρακτηριστικών, ενώ παράλληλα εισαγάγονται και έλεγχοι για την 

παρελθούσα ατομική κατάσταση υγείας ώστε να ληφθεί υπόψην η ενδογένεια 

μεταξύ της υγείας και της ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Τα ευρήματα της 

μελέτης καταδεικνύουν την ισχυρή επίδραση των μεταβλητών υγείας και των 

ατομικών κοινωνικών χαρακτηριστικών πάνω στην υγεία, δεν εντοπίζεται 

όμως μια ισχυρή σχέση μεταξύ του εισοδήματος, του εκπαιδευτικού επιπέδου 

και της ζήτησης υπηρεσιών υγείας.  

Τα οικονομετρικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στην 

συντριπτική πλειοψηφία των μελετών που περιγράφηκαν, είναι τα count 

υποδείγματα λόγω της μη-μηδενικής φύσης των ενδογενών μεταβλητών 

(poisson υπόδειγμα, negative binomial υπόδειγμα). Τα βασικά πλεονεκτήματα 

των count υποδειγμάτων είναι πως λαμβάνουν υπόψην τους τον μεγάλο 

αριθμό μηδενικών παρατηρήσεων που παρατηρούνται, δεδομένου ότι ένας 

μεγάλος αριθμός των ατόμων του δείγματος αναφέρουν μηδενική χρήση 

υπηρεσιών υγείας. Έτσι υποδειγματοποιούν αποτελεσματικότερα τις 

ενδογενείς μεταβλητές που χαρακτηρίζονται από μεγάλη διασπορά 
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(overdispersion) και υπερβολικό αριθμό μηδενικών (excessive number of 

zeros) (Pohlmeier και Ulrich, 1995).  

Επιπλέον, οι μελέτες οι οποίες προαναφέρθηκαν βασίζονται στο 

υπόδειγμα του Grossman (1972) και υιοθετούν τη βασική του υπόθεση πως το 

άτομο είναι ο μοναδικός παράγοντας στη λήψη των αποφάσεων που 

καθορίζουν την ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Αυτή ακριβώς η υπόθεση αποτελεί 

ένα σημείο διαφωνίας μεταξύ των ερευνητών. Ειδικότερα, ένας ολοένα και 

αυξανόμενος αριθμός εμπειρικών ερευνητών ισχυρίζεται πως η ατομική 

ζήτηση υπηρεσιών υγείας διαμορφώνεται σε δύο στάδια, όπου διαφορετικοί 

παράγοντες επιδρούν με διαφορετική ισχύ στην διαμόρφωση της τελευταίας 

(Sarma και Simpson, 2006). 

 

2.2.4.3. Η Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ως μια Διαδικασία Δύο – Σταδίων  

 

Η πιο πρόσφατη προσέγγιση των προδιοριστικών παραγόντων της 

ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας διατείνεται πως η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων αναφορικά με τη χρήση υπηρεσιών υγείας αποτελείται από δύο 

στάδια τα οποία πρέπει να υποδειγματοποιούνται ξεχωριστά κατά τις 

εμπειρικές εκτιμήσεις. Στο πρώτο στάδιο γνωστό ως “απόφαση συνάντησης” 

(“contact decision”), το άτομο – ασθενής είναι αυτό που λαμβάνει την 

απόφαση να επικοινωνήσει με τον ιατρό ή με κάποια υπηρεσία υγείας. Κατά 

το δεύτερο στάδιο, γνωστό ως “απόφαση συχνότητας” (“frequency decision”) 

ο βασικός λήπτης αποφάσεων είναι ο ιατρός ο οποίος καθορίζει και την 

ποσότητα ή τη διάρκεια της θεραπείας. Για παράδειγμα, ενώ το άτομο 

αποφασίζει για την πρώτη επαφή με τον ιατρικό φορέα, κατά το δεύτερο 

στάδιο ο ιατρός είναι αυτός που ουσιαστικά αποφασίζει την ποσότητα των 

υπηρεσιών υγείας την οποία τελικά θα καταναλώσει το άτομο, όπως για 

παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων ή τον αριθμό των ημερών που το 

άτομο θα μείνει μέσα σε ένα νοσοκομείο.  

Οι Pohlmeier και Ulrich (1995) υποδειγματοποίησαν οικονομετρικά 

την παραπάνω υπόθεση με τη χρήση μεθόδων για count μεταβλητές. 

Ειδικότερα, χρησιμοποίησαν ένα negative binomial distributed hurdle 

οικονομετρικό υπόδειγμα, το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι λαμβάνει υπόψην 

του και τα δύο στάδια. Για το πρώτο στάδιο της “απόφασης συνάντησης”, 
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βασιζόμενοι στο θεωρητικό υπόδειγμα του Grossman, θεώρησαν ότι η ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας (επισκέψεις σε παθολόγους και σε ειδικευμένους ιατρούς) 

από το άτομο είναι συνάρτηση των προσωπικών χαρακτηριστικών (ηλικία 

φύλο, οικογενειακή κατάσταση), της κατάστασης της υγείας του, αλλά και της 

κοινωνικο-οικονομικής του θέσης (ύπαρξη ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης, 

εισόδημα νοικοκυριού, εκπαιδευτικό επίπεδο, εργασιακά χαρακτηριστικά, και 

ιστορικό ανεργίας). Στα υποδείγματά τους εισήγαγαν και ελέγχους για 

μεταβλητές από την πλευρά της προσφοράς, όπως η πυκνότητα ιατρών κατά 

περιοχή και ο αριθμός των κατοίκων της περιοχής, ως δείκτης της 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ιατρών. Βρήκαν μια κυρτή σχέση μεταξύ 

ηλικίας και ζήτησης, με το ελάχιστο να παρουσιάζεται για τα άτομα ηλικίας 

περίπου 34 ετών. Οι δείκτες της ατομικής κοινωνικο-οικονομικής θέσης του 

ατόμου βρέθηκαν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο μόνο στο πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας λήψης της απόφασης για επικοινωνία με το ιατρό. Έτσι, οι 

άνδρες, οι ανύπαντροι, τα άτομα με υψηλότερο εισόδημα, τα άτομα υψηλού 

εκπαιδευτικού επιπέδου και τα άτομα με ιστορικό ανεργίας, βρέθηκαν να 

είναι περισσότερο διστακτικά στην απόφαση επικοινωνίας με τον ιατρό. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως τα δύο στάδια, της 

επικοινωνίας με την ιατρική μονάδα/ ιατρό και της συχνότητας λήψης 

θεραπείας καθοδηγούνται από διαφορετικές στοχαστικές διαδικασίες. Ενώ 

στο πρώτο στάδιο τα ατομικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά είναι οι 

περισσότερο σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της απόφασης  του 

ατόμου να έρθει σε επαφή με κάποιον ιατρό, κατά το δέυτερο στάδιο οι 

παράγοντες της προσφοράς παίζουν σημαντικότερο ρόλο. Στη συγκεκριμένη 

μελέτη, στο δεύτερο στάδιο η πυκνότητα ιατρών είναι σημαντικός 

προσδιοριστικός παράγοντας της συχνότητας και της διάρκειας της θεραπείας 

που το άτομο λαμβάνει. Οι ερευνητές ισχυρίζονται λοιπόν πως η ατομική 

ζήτηση για υπηρεσίες υγείας είναι supplier-induced, εφόσον έχει 

πραγματοποιηθεί η πρώτη επαφή με το γιατρό. 

Ομοίως, οι Sarma και Simpson (2006) εξέτασαν τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας στον Καναδά για την 

περίοδο 1998-1999, κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ των count υποδειγμάτων 

ενός σταδίου και των hurdle  υποδειγμάτων δύο σταδίων. Υποστηρίζουν πως 

τα hurdle υποδείγματα τα οποία υποδειγματοποιούν τη διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων αναφορικά με τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας σε δύο στάδια, είναι 

περισσότερο αποτελεσματικά. Ισχυρίζονται πως τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή 

κατάσταση, αλλά και η κατάσταση της υγείας του επηρεάζουν τη ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, η έρευνα τους απέτυχε να βρει στοιχεία 

αναφορικά με το ρόλο του εισοδήματος στην ατομική ζήτηση. Όμως, βρήκαν 

πως η πρόσθετη ασφαλιστική ιατρική κάλυψη του ατόμου αλλά και η 

πυκνότητα των ιατρών ανά περιοχές επηρεάζουν θετικά τη ζήτηση του 

ατόμου για ιατρική περίθαλψη. 

Οι Van Doorslaer και συν. (2004) μελέτησαν κατά πόσο τα ατομικά 

κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας και συγκεκριμένα την πιθανότητα να επισκεφτεί το άτομο 

τον παθολόγο, σε μια διακρατική σύγκριση χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το 1996. Χρησιμοποίησαν και αυτοί ένα υπόδειγμα δύο-σταδίων (two-part 

hurdle model) όπου η απόφαση για επαφή με ένα ιατρό 

υποδειγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός logit υποδείγματος και ενός truncated 

negative binomial υποδείγματος για το πρώτο και το δεύτερο στάδιο της 

ζήτησης υπηρεσιών υγείας αντίστοιχα. Για όλες τις υπό εξέταση χώρες, η 

πιθανότητα επίσκεψης στον ιατρό είναι αυξημένη μεταξύ των φτωχότερων 

μελών των πληθυσμών. Η ατομική κατάσταση της υγείας βρέθηκε να είναι ο 

σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της πιθανότητας να επισκεφτεί 

το άτομο τον γιατρό. Τα ευρήματα διαφοροποιούνται σημαντικά όταν 

πρόκειται για ειδικευμένους ιατρούς, όπου μετά την εισαγωγή ελέγχων για 

την κατάσταση της υγείας των φτωχότερων ατόμων, η ύπαρξη οριζόντιας 

ανισότητας βάση του εισοδήματος παραμένει αρκετά ισχυρή ευνοώντας τους 

πλούσιους.  

Επίσης, οι Santos Silva και Windmeijer (2001) ισχυρίζονται πως η 

ατομική ζήτηση εξαρτάται από ένα συνδυασμό αποφάσεων του ατόμου (στο 

κατά πόσο χρειάζεται ιατρική φροντίδα) αλλά και των αποφάσεων του 

ιατρικού φορέα ή του ιατρού (στην διάρκεια της θεραπείας). Στη μελέτη τους 

διακρίνουν οικονομετρικά μεταξύ των δύο διαδικασιών με τη χρήση του 

υποδείγματος δύο σταδίων hurdle. Η ατομική κατάσταση της υγείας φαίνεται 

να είναι σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας και των δύο διαδικασιών. 

Αντίθετα, το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου φαίνεται να επιδρά μόνο στο 
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πρώτο στάδιο όπου το άτομο είναι ο λήπτης αποφάσεων, ενώ το εισόδημα 

ασκεί ένα ισχυρό και σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες αποτέλεσμα 

πάνω στην ατομική ζήτηση. 

 Δυστυχώς η εισαγωγή ελέγχων από την πλευρά των παραγόντων της 

προσφοράς φαίνεται να μην είναι εφικτή στις περισσότερες μελέτες λόγω της 

ανυπαρξίας σχετικών δεδομένων. Ελάχιστες είναι οι σχετικές μελέτες οι 

οποίες έχουν τη δυνατότητα να υποδειγματοποιήσουν την ατομική ζήτηση με 

την εισαγωγή στο υπόδειγμα μεταβλητών από την πλευρά της προσφοράς. Η 

Gravelle και συν. (2003) διερεύνησαν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

ενδονοσοκομειακής περίθαλψης. Μετά την εισαγωγή ελέγχων για το χρόνο 

αναμονής, την απόσταση από την ιατρική μονάδα, και την διαθεσιμότητα 

ιατρικών φορεών παροχής υπηρεσιών σε γεωγραφικές περιοχές της Μεγάλης 

Βρετανίας, βρήκαν πως η χαμηλή εισοδηματική κατάσταση και το χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο συσχετίζονται θετικά με την χρήση υπηρεσιών υγείας.  

Ομοίως και οι Blundell και Windmeijer (2000) χρησιμοποίησαν ένα 

οικονομετρικό υπόδειγμα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο αποτέλεσμα του 

χρόνου αναμονής στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας για επείγοντα περιστατικά 

(acute health services) στη Μεγάλη Βρετανία. Ισχυρίζονται πως τα κόστη που 

προκύπτουν από το χρόνο αναμονής διαδραματίζουν ένα ρόλο παρόμοιο με 

αυτόν των τιμών, δηλ. για παράδειγμα μια αύξηση της ζήτησης θα οδηγήσει 

στην αύξηση του χρόνου αναμονής. Σε αυτή την περίπτωση μερικά από τα 

άτομα της λίστας αναμονής θα αναζητήσουν την ίδια υπηρεσία σε κάποιο 

άλλο φορέα με μικρότερο χρόνο αναμονής. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε 

μείωση της ζήτησης. Στην εμπειρική προσέγγιση τους διόρθωσαν για την 

ενδογένεια του χρόνου αναμονής με τη χρήση της μεθόδου των τεχνητών 

μεταβλητών. Ως “μεταβλητές-εργαλεία” (instruments) χρησιμοποιήθηκαν 

δείκτες της πλευράς της προσφοράς ώστε να διορθώσουν για την “επιλογή” 

περιοχών με χαμηλό χρόνο αναμονής. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται πως ο 

υψηλός χρόνος αναμονής ασκεί μια ισχυρή αρνητική επίδραση στη ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας στην περίπτωση των οξέων περιστατικών.  
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2.3. Η Περίπτωση της Ελλάδας  

 

Η ερευνητική περιοχή των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στην 

υγεία δεν έχει τύχει της ανάλογης προσοχής στην Ελλάδα. Το κυριότερο 

εμπόδιο που συναντάται είναι η έλλειψη σχετικών πληροφοριών αναφορικά 

με την υγεία του πληθυσμού στην Ελλάδα και τα ατομικά κοινωνικο-

οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Η ύπαρξη 

κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην υγεία σε συνδυασμό με τη 

δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, επιβάλλει το σχεδιασμό 

αποτελεσματικών πολιτικών με στόχο την αύξηση της ευημερίας των πολιτών.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από την 

απογραφή του πληθυσμού το 2001, το 17,8% και το 16,4% περίπου του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες των 45-59 

και 60-74 ετών αντίστοιχα (ΕΣΥΕ, 2003). Παράλληλα, οι περισσότεροι από 

τους μισούς στην ηλικιακή ομάδα των 45-64 ετών ανήκουν στο εργατικό 

δυναμικό της χώρας. Για παράδειγμα, το 1997 το 17,3% του συνολικού 

εργατικού δυναμικού της χώρας ήταν άνω των 55 ετών (Eurostat, 1997). Με 

βάση πληροφορίες από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, τα χρόνια 

1992 και 2002, τα άτομα ηλικίας 45-64 ετών κατείχαν το δεύτερο μεγαλύτερο 

ποσοστό (34,1% και για τα δύο έτη) στο συνολικό εργατικό δυναμικό της 

χώρας, έπειτα από τα άτομα ηλικίας 30-44 ετών (37,7% και 39,9% για το 1992 

και 2002 αντίστοιχα) (στο Χλέτσος, 2003). 

 Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες οι οποίες εξετάζουν τις κοινωνικο-

οικονομικές διαστάσεις στην υγεία για την Ελλάδα, χρησιμοποιούν δεδομένα 

σε μακρο-οικονομικό επίπεδο, ενώ ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος δείκτης 

υγείας είναι αυτός της θνητότητας. Ο βασικός λόγος για τον οποίο 

συναντούμε κυρίως τέτοιου είδους μελέτες είναι η σχετική επάρκεια 

ανάλογων δεδομένων.  

  

2.3.1. Κοινωνικο-οικονομικές Ανισότητες στην Υγεία κατά 

Περιφέρειες  

 

Ο Le Grand (1987) προχώρησε σε διακρατικές συγκρίσεις μεταξύ 32 

χωρών προκειμένου να διερευνήσει την επίδραση των οικονομικών 
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ανισοτήτων στους ρυθμούς θνησιμότητας. Χρησιμοποιώντας τρεις 

εναλλακτικούς δείκτες οικονομικών ανισοτήτων (την Απόλυτη Μέση 

Διαφορά, το Δείκτη Gini και το Δείκτη Atkinson) βρήκε μια ισχυρή θετική 

σχέση μεταξύ των οικονομικών ανισοτήτων και των ρυθμών θνησιμότητας. 

Επιπλέον, η διαβάθμιση των χωρών βάση των οικονομικών διαστάσεων στην 

υγεία ήταν η αναμενόμενη, ανεξάρτητα από τη χρήση εναλλακτικών δεικτών 

ανισότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα και οι Νότιες εν γένει Ευρωπαϊκές 

χώρες βρέθηκε να χαρακτηρίζονται από έντονες οικονομικές ανισότητες στην 

υγεία συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες (Αυστραλία, Ιαπωνία, Ιταλία, 

Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ, κ.λπ.).  

Σε μια άλλη διακρατική μελέτη μεταξύ 12 χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι Τσίμπος και συν. (1990) εξέτασαν τους προσδιοριστικούς 

κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες των διαφορών που παρατηρούνται 

στους ρυθμούς θνησιμότητας για τη χρονική περίοδο 1974-1978. Παρ’ ότι η 

Ελλάδα εμφάνιζε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα θνησιμότητας μεταξύ των 

χωρών υπό εξέταση, εντούτοις παρουσίαζε υψηλά επίπεδα θνησιμότητας για 

τέσσερις αιτίες θνητότητας (φυματίωση, ασθένεια Hodgkin, καρδιακές 

παθήσεις και αναπνευστικές παθήσεις). Η συνολική και η κατά αιτίες 

θνησιμότητα βρέθηκε να συσχετίζεται αρνητικά με το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην 

κάθε περιφέρεια της χώρας. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας 

επιβεβαιώνουν πως περιοχές μειονεκτούσες οικονομικά (όπως η Θράκη) 

εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα θνησιμότητας συγκριτικά με άλλες 

οικονομικά ευπορότερες περιοχές (όπως τα νησιά του Ιονίου και η Κρήτη).  

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσε η έρευνα των Κυριόπουλος και 

συν. (1983) η οποία κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο και έδειξε ότι οι ρυθμοί 

θνησιμότητας την περίοδο 1974-1978 ήταν υψηλότεροι στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές της χώρας. Η συγκεκριμένη μελέτη έδειξε 

πως η αύξηση του ρυθμού απασχόλησης στο βιομηχανικό τομέα και η αύξηση 

της κατά κεφαλής κατανάλωσης τροφίμων επιδρούν αρνητικά στη 

θνησιμότητα, ενώ αντίθετα παρατηρήθηκε μια θετική σχέση μεταξύ της 

αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά περιφέρεια και του συνολικού επιπέδου 

θνησιμότητας. Συνεπή ευρήματα με τα παραπάνω βρέθηκαν να είναι και οι 

σχέσεις για την κατά αιτίες θνησιμότητα, από νεοπλάσματα, ισχαιμικές 
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καρδιοπάθειες και το διαβήτη και τους ανωτέρω κοινωνικο-οικονομικούς 

δείκτες.   

Ο Τούντας (2000) αναφέρει αποτελέσματα άλλων ερευνών τα οποία 

είναι σε συμφωνία με τα παραπάνω. Ειδικότερα, για το έτος 1996, ενώ οι 

ρυθμοί θνησιμότητας στην Ελλάδα εμφάνιζαν πτωτικές τάσεις, οι τάσεις 

αυτές ήταν πολύ μικρότερες στις οικονομικά υπανάπτυκτες περιοχές. Μια 

σχετική μελέτη του Τμήματος Υγιεινής και Επιδεμιολογίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (1992), επιβεβαίωσε τις περιφερειακές ανισότητες στην υγεία, 

δείχνοντας πως οι αγροτικές περιοχές εμφανίζουν μια θνησιμότητα της τάξης  

των 740 ατόμων ανά 100.000 άτομα, τα αστικά κέντρα 755 θανόντες ανά 

100.000 άτομα και τα ημιαστικά κέντρα 720 θανόντες ανά 100.000 

αντίστοιχα (στο Tountas, 2000).  

 Ομοίως, οι Κογεβίνας και συν. (1992) χρησιμοποιούν το Δείκτη των 

Χαμένων Ετών Ζωής για να εκτιμήσουν το κοινωνικό κόστος της πρόωρης 

κατά αιτίες θνητότητας (πριν την ηλικία των 70 ετών) για την περίοδο 1984-

1986. Ο δείκτης πρόωρης θνησιμότητας είναι χαμηλότερος για τις γυναίκες 

αντανακλώντας το υψηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών 

συγκριτικά με τους άνδρες. Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν πως ένα 

ποσοστό των πρόωρων θανάτων οφείλονται σε αιτίες (τροχαία ατυχήματα και 

για τα δύο φύλα, ισχαιμικές καρδιοπάθεις για τους άνδρες και καρκίνος 

μαστού στις γυναίκες) οι οποίες μπορεί να προληφθούν με την υιοθέτηση ενός 

υγιεινού και λιγότερο επικίνδυνου τρόπου ζωής.   

Οι θάνατοι από αυτοκτονίες θεωρούνται ως μια από τις αιτίες θανάτου 

που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Σε 

μια μελέτη των ρυθμών αυτοκτονίας κατά ηλικιακές ομάδες και φύλο, οι 

Zacharakis και συν. (1998) αναφέρουν πως η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα 

χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ευρώπη για την περίοδο 1980-1995, 

η οποία αποδίδεται εν μέρει στο τρόπο ζωής των Ελλήνων. Όμως, 

παρατηρείται μια αυξητική τάση του ρυθμού αυτοκτονιών στην Ελλάδα, ενώ ο 

αριθμός των αυτοκτονιών είναι πάντα υψηλότερος για τους άνδρες 

συγκριτικά με τις γυναίκες και για τους άνδρες άνω των 65 ετών συγκριτικά 

με τους νεότερους. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν την ευεργετική 

επίδραση του έγγαμου βίου στη μείωση των αυτοκτονιών. Επίσης, η περιοχή 

διαμονής βρέθηκε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, με τις αυτοκτονίες στις 
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αγροτικές περιοχές να είναι πάντα υψηλότερες από τις αντίστοιχες στις 

αστικές περιοχές. Οι συγγραφείς αποδίδουν το τελευταίο αυτό εύρημα στην 

έλλειψη παροχής υπηρεσιών υγείας για ψυχικά νοσήματα στις αγροτικές 

περιοχές συγκριτικά με τις αστικές περιοχές. 

Οι έρευνες σε μακροοικονομικό επίπεδο έχουν κριθεί αυστηρά από 

τους ερευνητές, οι οποίοι ισχυρίζονται πως τα αποτελέσματα τους πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με καχυποψία. Πράγματι, τέτοια δεδομένα δεν μπορούν να 

αποτυπώσουν με ακρίβεια τις πολύπλοκες σχέσεις που παρατηρούνται μεταξύ 

των διαφορετικών συστατικών της ατομικής κοινωνικο-οικονομικής θέσης και 

της υγείας και μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε παραπλανητικά 

αποτελέσματα (Wagstaff και Van Doorslaer, 2000). Ο Gravelle (1998) 

ισχυρίζεται πως οι παρατηρούμενες σχέσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο δεν 

είναι παρά ένα τεχνητό δημιούργημα (artefactual correlation) λόγω της 

παρατηρούμενης σχέσης μεταξύ εισοδήματος και υγείας σε μικροοικονομικό 

επίπεδο. Επιπρόσθετα, άλλοι ερευνητές εκφράζουν την πεποίθηση πως η 

χρήση τέτοιων δεικτών δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον, δεδομένου ότι μετρούν μια γενικευμένη μεταβλητότητα που 

παρατηρείται σε ένα κοινωνικό σύνολο και όχι μια συστηματική 

μεταβλητότητα η οποία να βασίζεται στην κοινωνική διαστρωμάτωση των 

ατόμων μέσα στην κοινωνία (Wilkinson, 1997).   

Η πλειοψηφία των σχετικών μελετών σε διεθνές επίπεδο διερεύνησε τη 

σχέση μεταξύ οικονομικών ανισοτήτων και θνησιμότητας και ισχυρίζεται ότι η 

παρατηρούμενη σχέση οφείλεται στην ύπαρξη τρίτων, ενδιάμεσων 

παραγόντων που επεμβαίνουν στη σχέση ενδιαφέροντος και επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα. Τέτοιοι ενδιάμεσοι παράγοντες έχουν βρεθεί να είναι το 

εισόδημα σε ατομικό επίπεδο (Milyo και Mellor, 1999, Humphries και Van 

Doorslaer, 2000, Blakely και συν., 2002), το κοινωνικό κεφάλαιο και 

διάφοροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (Kawachi και Kennedy, 1997, Kawachi 

και συν., 1997, Wilkinson, 1997).  

Παρόλη την σημασία του θέματος και τις επιπτώσεις που η ύπαρξη 

μιας τέτοιας σχέσης έχει για τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής, η εμπειρική 

έρευνα δεν έχει καταλήξει σε σταθερά και αξιόπιστα συμπεράσματα όσον 

αφορά την επίδραση της οικονομικής ανισότητας πάνω στην κατάσταση της 

υγείας των πληθυσμών σε μακροοικονομικό επίπεδο (Milyo και Mellor, 1999).  
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2.3.2. Ατομικά Κοινωνικο-οικονομικά Χαρακτηριστικά και Υγεία 

 

Παρόλο που η ερευνητική κοινότητα τονίζει την αναγκαιότητα μελέτης 

των κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην υγεία σε μικροοικονομικό 

επίπεδο, εντούτοις μόνο δύο μελέτες επιχείρησαν κάτι ανάλογο για την 

Ελλάδα. Η πρώτη μελέτη είναι αυτή των Kyriopoulos και συν. (2002), όπου 

εξετάζεται η επίδραση των ατομικών κοινωνικών και οικονομικών 

χαρακτηριστικών στην υγεία σε ένα δείγμα 882 ενηλίκων που ζουν σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Σε γενικές γραμμές, οι 

Έλληνες φαίνεται να αξιολογούν το επίπεδο της υγείας τους ως 

ικανοποιητικό, μια που το 70,2% του δείγματος αξιολογεί την υγεία του ως 

“καλή” και “πολύ καλή”. Οι αυτοαξιολογήσεις των ατομών αναφορικά με την 

κατάσταση της υγείας τους δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κατοίκων 

διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, ούτε μεταξύ των δύο φύλων. Παρόλα 

αυτά, άτομα με υψηλότερο εισόδημα και υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο 

παρέχουν συστηματικά υψηλότερες εκτιμήσεις της υγείας τους. Επιπλέον, η 

ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλισης υγείας φαίνεται να επηρεάζει θετικά την υγεία 

των μελών του δείγματος. Τέλος, παρατηρείται πως όσο αυξάνεται η ηλικία 

του ατόμου χειροτερεύει η κατάσταση της υγείας του.  

Ομοίως, ο Mergoupis (2001) εξέτασε τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της κατάστασης της υγείας σε ένα δείγμα 1.006 Ελλήνων και σε 

συμφωνία με τα παραπάνω αποτελέσματα, επιβεβαίωσε την ευεργετική 

επίδραση του υψηλού εισοδήματος και του υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

στην υγεία. Επιπλέον, διεχώρισε στην ανάλυσή του μεταξύ μακροχρόνιας και 

βραχυχρόνιας κατάστασης υγείας με βάση τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Τα αποτελέσματα, σε συμφωνία με αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών, φανερώνουν πως οι γυναίκες αυτοαξιολογούν 

χαμηλότερα την υγεία τους συγκριτικά με τους άνδρες, αλλά μόνο όσον 

αφορά τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα υγείας. Επίσης, εντόπισε ένα ισχυρό 

αρνητικό αποτέλεσμα της χειρωνακτικής εργασίας στην υγεία, 

υποδηλώνοντας πως οι εργασιακές συνθήκες αποτελούν σημαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα της υγείας.  
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2.3.3. Επαγγελματικά Χαρακτηριστικά και Ανισότητες στην Υγεία 

 

Αρκετοί ερευνητές επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ επαγγελματικής 

κατάστασης και υγείας (Λάσκαρη και συν., 2000, Καγιαλάρης και συν., 2003, 

Ξυδέα-Κικεμένη και συν., 2003). Τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών 

είναι συνεπή μεταξύ τους, δείχνοντας πως υπάρχει μια ισχυρή και θετική 

συσχέτιση μεταξύ του φόρτου εργασίας και των γενικότερων αρνητικών 

συνθηκών που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον και της αυξημένης 

νοσηρότητας των εργαζομένων.  

  Ακόμη, το περιβάλλον εργασίας, οι σχέσεις με τους άλλους 

εργαζομένους, τα ατυχήματα και οι ασθένειες στην εργασία, καθώς και το 

άγχος που προκλύεται από τις εργασιακές συνθήκες επιδρούν στην υγεία του 

ατόμου με την δημιουργία φυσικών, σωματικών, βιολογικών, ψυχολογικών 

και κοινωνικών παραγόντων υψηλού κινδύνου (Tountas, 1999). Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουν οι Τούντας και Αλαμάνος (1999) 

σύμφωνα με το οποίο, περίπου 10 εκατομμύρια εργαζόμενοι ετησίως 

υφίστανται ένα ατύχημα ή μια ασθένεια σχετιζόμενη με την εργασία τους, σε 

σύνολο περίπου 120 εκατομμυρίων μελών του εργατικού δυναμικού στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι περισσότερες μελέτες στην Ελλάδα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον 

τους στα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας των ατόμων. Αντίθετα, οι βλαβερές συνέπειες από την ανεργία πάνω 

στην υγεία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο εντατικής έρευνας στην Ελλάδα. 

Μόνο μια μελέτη, εν γνώσει της συγγραφέως, έχει ασχοληθεί με τις συνέπειες 

της ανεργίας στην υγεία των άνεργων. Ειδικότερα, οι Madianos και Stefanis 

(1992) παρουσιάζουν σχετικά αποτελέσματα από δύο έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν το 1978 και το 1984 αντίστοιχα. Με βάση τα 

αποτελέσματα των δύο ερευνών, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας εμφανίζουν 

υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε σχέση με 

τους κατοίκους των υπόλοιπων περιοχών της χώρας. Επιπλέον, οι γυναίκες, τα 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι διαζευγμένοι ή χήροι, οι άνεργοι και τα άτομα 

χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής θέσης παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο να 

να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης συγκριτικά με το υπόλοιπο δείγμα. 

Επιπλέον, τα κοινωνικο-οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
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ατόμων ερμηνεύουν ένα 28% περίπου της συνολικής διακύμανσης της 

εμφάνισης ψυχικής νοσηρότητας στην πρώτη έρευνα και ένα 33% στη 

δεύτερη έρευνα αντίστοιχα. 

Μια πληθώρα μελετών στην Ελλάδα επικεντρώνεται στα προβλήματα 

ψυχικής υγείας που πιθανόν να επηρεάζονται από την εργασία. 

Αποτελέσματα έρευνας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βελτίωση των 

Συνθηκών Ζωής και των Εργασιακών Συνθηκών το 1997, έδειξαν ότι ένας 

στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνεται άγχος 

προκαλούμενο από την εργασία του, ένας στους πέντε αισθάνεται αδιαθεσία 

και ένας στους δέκα υποφέρει από πονοκεφάλους οι οποίοι φαίνεται να 

αποδίδονται στην εργασία. Άλλα στοιχεία φανερώνουν πως, το 9-12% των 

ανδρών και 9-11% των γυναικών απασχολούμενων στην Ε.Ε., είναι 

εκτεθειμένο σε συνθήκες αυξημένου άγχους σχετιζόμενο με την εργασία τους 

για τις περισσότερες ώρες της ημέρας, με τα υψηλότερα ποσοστά να 

παρατηρούνται για τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία. Περισσότερο 

εκτεθειμένες σε παράγοντες στρεσογόνους φαίνεται να είναι οι γυναίκες 

εργαζόμενοι και οι νέοι εργαζόμενοι. Επιπλέον, το αυξημένο άγχος για 

παρατεταμένη χρονική περίοδο είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρά 

προβλήματα υγείας, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η υπέρταση 

(Τούντας και Αλαμάνος, 1999).  

Οι Ξυδέα-Κικεμένη και συν. (2003) διαπίστωσαν πως η ηλικία και η 

διάρκεια της εργασιακής δραστηριότητας είναι ισχυροί προσδιοριστικοί 

παράγοντες της εμφάνισης ψυχικών προβλημάτων σε ένα δείγμα 203 

εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών με μέση ηλικία τα 51,2 έτη και 25,1 

έτη εργασιακής εμπειρίας στο χώρο. Μια μελέτη η οποία επίσης κινήθηκε στο 

ίδιο πνεύμα κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ψυχική πίεση και το άγχος 

επηρεάζονται σημαντικά από τη χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία, το 

φόρτο της εργασίας και τα αρνητικά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου 

(όπως ο θόρυβος ή η έλλειψη του κατάλληλου εξοπλισμού) σε ένα δείγμα από 

1.997 διοικητικά στελέχη (managerial employees) του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων της χώρας (Ξυδέα-Κικεμένη και Αλουμάνης, 2003).  

Επίσης, αποτελέσματα μελετών έχουν δείξει πως το άγχος αποτελεί 

παράγοντα υψηλού κινδύνου για την υγεία μεταξύ διοικητικών στελεχών τα 

οποία εργάζονται στο χώρο της υγείας (Lascari και συν., 2000). Οι 
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συγγραφείς εξέτασαν την επίδραση των εργασιακών συνθηκών στην 

εμφάνιση συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης και ικανοποίησης από την 

εργασία σε τρεις ομάδες 297 εργαζομένων στον τομέα της υγείας 

(παιδίατρους στον ιδιωτικό τομέα, παιδίατρους εργαζόμενους σε δημόσια 

νοσοκομεία και διοικητικά στελέχη του εθνικού συστήματος υγείας). Οι 

εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα βρέθηκαν να εμφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και μειωμένης ικανοποίησης από την εργασία 

συγκριτικά με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Οι χειρότερες 

συνέπειες για την υγεία βρέθηκαν για τους παιδίατρους του δημοσίου τομέα. 

Επιπλέον οι γυναίκες παρατηρήθηκε να βιώνουν αυξημένα συμπτώματα 

άγχους και να αναφέρουν χαμηλότερες αυτοαξιολογήσεις υγείας συγκριτικά 

με τους άνδρες. Ακόμη, οι εργαζόμενοι που είναι νεότεροι των 55 ετών 

αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα υγείας συγκριτικά με τους μεγαλύτερους σε 

ηλικία εργαζόμενους. 

Οι ερευνητές στην Ελλάδα έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 

προβλήματα υγείας που οφείλονται στις εργασιακές συνθήκες. Για 

παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές έχουν περισσότερες πιθανότητες 

να εμφανίσουν μυοσκελετικά προβλήματα συγκριτικά με εργαζόμενους σε 

εργασίες γραφείου (Τούντας, 1999, Ξυδέα-Κικεμένη και συν., 2003). Ομοίως, 

και οι νοσηλεύτριες βρέθηκαν να εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο νοσηρότητας 

από μυοσκελετικά προβλήματα λόγω των εργασιακών συνθηκών, όπως για 

παράδειγμα η παρατεταμένη ορθοστασία, η μεταφορά ασθενών ή βαριών 

αντικειμένων αλλά και η έλλειψη προσωπικού, και ο φόρτος εργασίας 

(Καγιαλάρης και συν., 2003). 

Επιπλέον, τα εργατικά ατυχήματα έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

παρατεταμένης έρευνας στην Ελλάδα. Ένας διαδεδομένος ορισμός των 

εργασιακών ατυχημάτων δίνεται από τον οργανισμό Occupational Safety & 

Health Administration των Η.Π.Α. είναι πως τα εργασιακά ατυχήματα είναι 

“συγκεκριμένα συμβάντα κατά τη διάρκεια της εργασίας τα οποία οδηγούν σε 

φυσικά ή ψυχικά προβλήματα” των εργαζομένων (OSHA, 2000, σελ. 13). 

Κάποιοι ερευνητές μάλιστα αναφέρουν πως, στο σύνολο των ατυχημάτων, τα 

εργασιακά ατυχήματα είναι από τα πιο σοβαρά όσον αφορά τις συνέπειες 

στην υγεία (Petridou και συν., 2000).  
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Έχει υπολογιστεί πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 4000 

άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως από εργατικά ατυχήματα (Eurostat, 

1997). Στην Ελλάδα, το 1993, συνέβαινε ένα εργατικό ατύχημα κάθε 15 λεπτά 

και ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα κάθε 3 ημέρες. Υψηλή θνητότητα από 

εργατικά ατυχήματα παρατηρείται κυρίως στην απασχόληση σε ορυχεία, 

λατομεία, στις κατασκευές, στην γεωργία και στον τομέα των μεταφορών 

(Tountas, 2000).  

 Οι Αλαμάνος και συν. (1986) εξέτασαν τη συχνότητα και τη 

σοβαρότητα περίπου 21.675 περιπτώσεων εργασιακών ατυχημάτων κατά το 

1981 σε ένα δείγμα ασφαλιζόμενων του ΙΚΑ. Η συχνότητα και η σοβαρότητα 

των εργασιακών ατυχημάτων βρέθηκαν να συσχετίζονται θετικά με την 

ηλικία, με εξαίρεση τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών. Το τελευταίο αυτό 

εύρημα οφείλεται πιθανότατα στον μειωμέν0 αριθμό εργαζομένων άνω των 

60 ετών σε υψηλού κινδύνου επαγγέλματα λόγω της ελληνικής νομοθεσίας η 

οποία για αυτές τις κατηγορίες επαγγελμάτων ορίζει ως ανώτατο όριο ηλικίας 

συνταξιοδότησης τα 60 έτη. Επιπλέον, το οικονομικό κόστος για τον 

ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ βρέθηκε να υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια δραχμές 

το  1991 αλλά μειώθηκε στα 19 εκατομμύρια δραχμές το  1998 (Τούντας και 

Αλαμάνος, 1999). 

 

2.3.4. Η Υγεία των Ηλικιωμένων  

 

Οι Petridou και συν. (1996) διερεύνησαν τους κοινωνικούς και 

δημογραφικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση ατυχημάτων 

των ηλικιωμένων. Στην μελέτη τους συμπεριέλαβαν και ένα δείκτη ασφάλειας 

της οικίας (“house safety score”) ο οποίος βασιζόνταν στις αποκρίσεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα αναφορικά με το αν η οικία τους πληρούσε 

κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, όπως επαρκής φωτισμός 

στους διαδρόμους, αναγνωριστικά αυτοκόλλητα στα τζάμια, στηρίγματα στις 

σκάλες, πατάκια στο μπάνιο και σε άλλους χώρους που μειώνουν τις 

πιθανότητες πτώσης, κ.λπ. Η μελέτη έδειξε σημαντικές θετικές συσχετίσεις 

μεταξύ του κινδύνου τραυματισμού από ατύχημα και το κάπνισμα, τη χρήση 

αλκοόλ, ένα χαμηλό δείκτη ασφάλειας της οικίας και τον όροφο της κατοικίας. 

Οι συγγραφείς ισχυρίζονται πως οι αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων στους 
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ηλικιωμένους είναι ποικίλες και επιβάλλουν τη χρήση κρατικών 

προγραμμάτων πρόληψης, με στόχο τη μείωση του κινδύνου ατυχήματος στις 

μεγαλύτερες ηλικίες.  

 

2.3.5. Η Υγεία στην Παιδική Ηλικία 

  

 Αρκετές μελέτες στην Ελλάδα είχαν ως αντικείμενο έρευνας την υγεία 

και την υιοθέτηση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου κατά την παιδική ηλικία, 

καθώς και τη συσχέτιση τους με το κοινωνικο-οικονομικού στάτους της 

οικογένειας. Με βάση τα ευρήματα της σχετικής έρευνας, τα παιδιά που 

προέρχονται από οικογένειες χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής στάθμης (βάση 

του επαγγέλματος και του εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων) εμφανίζουν 

υψηλότερο κίνδυνο θνητότητας (Petridou, 1994).  

 Οι Petridou και συν. (1997) κατασκεύασαν ένα σύνθετο δείκτη 

συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου (“composite index of risky behavior”) ο 

οποίος βασίστηκε στις αποκρίσεις ενός δείγματος εφήβων αναφορικά με τη 

χρήση ζώνης στο αυτοκίνητο, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ κ.λπ. Τα 

αποτελέσματά τους δείχνουν πως τα αγόρια υιοθετούν πιο εύκολα επικίνδυνες 

συμπεριφορές συγκριτικά με τα κορίτσια. Επίσης, οι έφηβοι από οικογένειες 

χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής στάθμης (βάση της περιοχής διαμονής και 

του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα) χαρακτηρίζονται από περισσότερο 

επικίνδυνες συμπεριφορές και υψηλότερη πιθανότητα υιοθέτησης 

ανθυγιεινών συμπεριφορών σε σχέση με έφηβους από οικονομικά εύρωστες 

οικογένειες. Ακόμη, τα παιδιά με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου φαίνεται να 

χαρακτηρίζονται από φτωχότερη απόδοση στο σχολείο συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα παιδιά. 

 Τρεις μελέτες στην Ελλάδα έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της 

κοινωνικο-οικονομικής στάθμης της οικογένειας και τον κίνδυνο ατυχήματος 

των παιδιών στο σχολείο (Petridou και συν., 1994, Petridou και συν., 1995, 

Κουρή και συν., 1995). Τα αποτελέσματα και των τριών ερευνών είναι συνεπή 

μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως τα παιδιά με υψηλότερο κίνδυνο 

για σχολικά ατυχήματα είναι αυτά που προέρχονται από οικογένειες χαμηλής 

κοινωνικο-οικονομικής στάθμης. Μεταξύ των κοινωνικο-οικονομικών 

δεικτών, αυτοί οι οποίοι επιδεικνύουν την ισχυρότερη ερμηνευτική δύναμη  
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είναι η κατάσταση της οικογένειας (διαζευγμένοι ή μη γονείς), το χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων και η επαγγελματική κατάσταση της 

μητέρας.  

 

2.3.6. Η Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας  

 

Μελέτες οι οποίες επικεντρώνονται στην διερεύνηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας 

συναντώνται σχετικά συχνά στην Ελλάδα λόγω της σχετικής ευκολίας στην 

εύρεση δεδομένων. Όμως, οι περισσότερες μελέτες πραγματοποιούνται σε 

μακροοικονομικό επίπεδο και παρουσιάζεται μια έλλειψη πληρέστερων 

πληροφοριών σε επίπεδο ατόμου, αλλά και η χρήση κατάλληλων 

οικονομετρικών υποδειγμάτων (όπως τα count υποδείγματα).  

 Οι Madianos και συν. (1999b) κατασκεύασαν ένα γενικό δείκτη 

περιφερειακής ανάπτυξης (“General Index of Development”), βασιζόμενο σε 

δείκτες του ρυθμού μεγέθυνσης του πληθυσμού, δείκτες των τοπικών υλικο-

τεχνικών υποδομών όσον αφορά το δίκτυο των δρόμων, την ύπαρξη κέντρων 

υγείας, κ.λπ., και δείκτες οικονομικής ευημερίας όπως αυτή εκφράζεται από 

την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, τον αριθμό των τηλεφωνικών 

συνδέσεων, κ.λπ. και την οικονομική παραγωγικότητα της κάθε περιφέρειας 

για την περίοδο 1978-1993. Ο σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση της 

επίδρασης της περιφερειακής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στους 

ρυθμούς χρήσης και τους ρυθμούς έκδοσης εξιτηρίων ασθενών με ψυχικά 

προβλήματα από τα νοσοκομεία της κάθε περιφέρειας. Τα ευρήματα της 

έρευνας ενισχύουν την άποψη πως οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή παροχή ιατρικών υπηρεσιών σχετιζόμενων με 

ψυχιατρικά και ψυχικά νοσήματα. Επιπλέον, πως τα άτομα που ζουν σε 

οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές (για παράδειγμα, περιοχές στη 

Μακεδονία και τη Θεσσαλία) εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς χρήσης των 

υπηρεσιών αυτών και χαμηλότερους αντίστοιχα ρυθμούς έκδοσης εξιτηρίων. 

Η συνολική διακύμανση των ρυθμών έκδοσης εξιτηρίων βρέθηκε να 

ερμηνεύεται σε ένα ποσοστό περίπου 27% από τους δείκτες παροχής 

υπηρεσιών υγείας (αριθμός κρεβατιών, κέντρα ψυχικο-κοινωνικής 

αποκατάστασης ανά 100.000 άτομα) και το δείκτης γενικής περιφερειακής 
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ανάπτυξης. Οι ερευνητές ισχυρίζονται πως οι αυξημένοι ρυθμοί 

χρησιμοποίησης των ψυχικών υπηρεσιών των νοσοκομείων στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές οφείλονται στην έλλειψη εξωνοσοκομειακής 

περίθαλψης για ανάλογα νοσήματα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να 

αναγκάζονται να καταφεύγουν στην νοσοκομειακή περίθαλψη ανεξαρτήτως 

της σοβαρότητας των προβλημάτων που παρουσιάζουν. 

Σε μια άλλη μελέτη τους στο ίδιο πνεύμα, οι Madianos και συν. (1999a) 

εξέτασαν κατά πόσο η γεωγραφική κατανομή των νευροψυχίατρων και η 

γεωγραφική κατανομή και ο εξοπλισμός των μονάδων παροχής ιατρικής 

φροντίδας για ψυχικά νοσήματα συσχετίζεται με την περιφερειακή 

κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη κατά την περίοδο 1984-1996. Η κατανομή 

τόσο των ιατρών αλλά και των κέντρων υγείας παρουσιάστηκε να είναι έντονα 

δυσανάλογη και η προσφορά να είναι υψηλότερη σε περιοχές 

αναβαθμισμένες οικονομικά, όπως η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και 

Θεσσαλία. Αντίθετα λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές 

παρουσιάζουν ανεπαρκή ανθρώπινο δυναμικό και κέντρα υγείας, όπως για 

παράδειγμα στην Πελλοπόννησος όπου η αναλογία ψυχιάτρων ως προς τον 

πληθυσμός είναι 12/100.000. Επιπρόσθετα, σε περισσότερο ανεπτυγμένες 

οικονομικά περιοχές εμφανίζεται ένας σημαντικά μικρότερος αριθμός 

εξιτηρίων από σχετικά νοσοκομεία, κάτι που οι συγγραφείς το αποδίδουν – 

μεταξύ άλλων – στην αποτελεσματικότερη παροχή φροντίδας.  

 Επιπλέον, η αναζήτηση ιατρικής φροντίδας για ψυχιατρικά νοσήματα 

στην Ελλάδα δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο από τα πολιτισμικά πρότυπα 

– προκαταλήψεις οι οποίες στιγματίζουν και αποξενώνουν το άτομο αλλά και 

το στενό οικογενειακό του περίγυρο. Οι Madianos και Economou (1999) 

αντιπροτείνουν ως λύση τη δημιουργία κέντρων ιατρικής περίθαλψης ατόμων 

με ψυχικά προβλήματα, δεδομένου ότι αποτελεί μια αποτελεσματική 

εναλλακτική λύση έναντι της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης την οποία τα 

άτομα διστάζουν περισσότερο να αναζητήσουν.  

 Όπως συζητήθηκε και σε προηγούμενες ενότητες η ισότιμη πρόσβαση 

των ατόμων στις υπηρεσίες υγείας επηρεάζεται σε ένα μεγάλο βαθμό και από 

παράγοντες της πλευράς της προσφοράς. Το εθνικό σύστημα υγείας όπως 

διαμορφώνεται από τις κρατικές αρχές και ο βαθμός αποτελεσματικής 

λειτουργίας του επηρεάζει την παροχή ιατρικής φροντίδας στους. Ένας 
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αριθμός μελετών έχει επικεντρωθεί στην μελέτη του κρατικού και του 

ιδιωτικού τομέα υγείας στην Ελλάδα. Μια σχετικά πρόσφατη μελέτη 

αναφέρει πως το κρατικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα πάσχει από έλλειψη 

και κακή κατανομή ειδικευμένου προσωπικού, ενώ χρειάζονται πολιτικές 

αποκέντρωσης του συστήματος υγείας αλλά και εκσυγχρονισμός στην 

πολιτικές προσωπικού αναφορικά με την παροχή κινήτρων κ.λπ. (Πολύζος και 

Υφαντόπουλος, 2000). Μάλιστα, οι Tountas και συν. (2002) ισχυρίζονται πως 

το εθνικό σύστημα υγείας δεν δίνει τα απαραίτητα κίνητρα στο προσωπικό 

του για την αύξηση της παραγωγικότητας του αλλά επίσης παρατηρείται και 

μια έντονη οικονομική εξάρτηση από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις και την 

κρατική διοίκηση, η οποία αναχαιτίζει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού. 

Ακόμη, οι συγγραφείς ισχυρίζονται πως η ανεπαρκής παροχή ιατρικής 

φροντίδας στους πολίτες ανάλογα με τις ανάγκες υγείας τους είναι ένας 

σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της κατάστασης της υγείας του 

πληθυσμού.  

Ομοίως, ο Υφαντόπουλος (1984, 1986) εξέτασε την πορεία των 

δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα και σε 23 άλλες χώρες του 

ΟΟΣΑ (Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, ΗΠΑ, 

Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, 

Μεγάλη Βρετανία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, 

Σουηδία, Τουρκία και Φινλανδία), για την περίοδο 1960-1982. Παρατήρησε 

πως το μέσο ποσοστό των δαπανών για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά 

και ο ρυθμός αύξησης των δαπανών υγείας, ήταν πολύ μικρότερος για την 

Ελλάδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες υπό εξέταση χώρες. Μάλιστα, ενώ οι 

δημόσιες δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα αφορούσαν περίπου το 45% των 

συνολικών δημοσίων δαπανών το 1971, το ποσοστό αυτό είχε ανέρθει μόλις σε 

48% για το 1981. Οι Tountas και συν. (2002) σε μια πιο πρόσφατη μελέτη 

επιβεβαιώνουν τα προαναφερόμενα συμπεράσματα, αναφέροντας ότι το 

επίπεδο των δημοσίων δαπανών υγείας για την Ελλάδα υπολείπεται του 

αντίστοιχου μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, περίπου το 60% 

των δημοσίων δαπανών υγείας υπολογίζεται πως κατευθύνεται μόλις προς το 

5% του συνολικού πληθυσμού, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για 

αναδιαόρφωση της δημόσιας πολιτικής υγείας με στόχο την εξάλειψη των 

παρατηρούμενων ανισοτήτων στην υγεία του πληθυσμού.  
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2.4. Συμπεράσματα 

 

Η ερευνητική περιοχή των κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην 

υγεία είναι μια σχετικά νέα περιοχή, με ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον για τις 

δημόσιες αρχές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε με ακρίβεια τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες των ανισοτήτων στην υγεία, λόγω του υψηλού 

κοινωνικού και οικονομικού κόστους που ενέχουν για την κοινωνία. Στο 

Κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκαν επίσης και τα βασικά ευρήματα της 

βιβλιογραφίας αναφορικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας δεδομένης της στενής αλληλοσυσχέτισης 

μεταξύ με την ατομική κατάσταση υγείας. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο των κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεων στην 

υγεία και στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας βασίζεται ουσιαστικά στο υπόδειγμα 

του Grossman (1972). Όλες οι μετέπειτα θεωρητικές μελέτες αποτελούν 

προεκτάσεις του τελευταίου. Ως προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης 

θεωρούνται τα ατομικά χαρακτηριστικά όπως ο πλούτος, το εισόδημα, η 

εκπαίδευση, οι συνήθειες του τρόπου ζωής, και βασικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά όπως η  ηλικία και το φύλο. Οι προαναφερόμενοι δείκτες 

συναντώνται στην πλειοψηφία των εμπειρικών μελετών ως προσδιοριστικοί 

παράγοντες της υγείας. Ως βασικότεροι δε δείκτες της οικονομικής 

κατάστασης του ατόμου θεωρούνται η εισοδηματική και η επαγγελματική του 

κατάσταση, καθώς και το εκπαιδευτικό του επίπεδο.  

Η πλειοψηφία των θεωρητικών συμπερασμάτων επιβεβαιώνεται από 

την εμπειρική έρευνα. Τα θεωρητικά υποδείγματα καταδεικνύουν μια θετική 

σχέση μεταξύ υγείας και εισοδήματος, λόγω της αύξησης στη ζήτηση 

κεφαλαίου υγείας από τα άτομα (Grossman, 1972, Erlich και Chuma, 1990). 

Όμως, οι Leung και συν. (2004) ισχυρίζονται πως η αύξηση του επιπέδου του 

μισθού που το άτομο λαμβάνει το οδηγεί σε αντικατάσταση του διαθέσιμου 

χρόνου που το άτομο αφιέρωνε σε δραστηριότητες επενδυτικές σε υγεία σε 

χρόνο στην αγορά εργασίας, λόγω του υψηλότερου κόστους ευκαιρίας που 

προκύπτει. Εξάλλου, και ο ίδιος ο Grossman (1972) είχε υπογραμμίσει τη 

συμπληρωματική σχέση μεταξύ του χρόνου που διατίθεται σε δραστηριότητες 

παραγωγής κεφαλαίου υγείας και σε δραστηριότητες στην αγορά εργασίας. 

Εντούτοις, το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να είναι μόνο μεταβατικό, καθώς τα 
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άτομα που απολαμβάνουν μόνιμα ένα υψηλότερο επίπεδο μισθών 

χαρακτηρίζονται και από καλύτερη κατάσταση υγείας (Dustmann και 

Windmeijer, 2000).  

Η εμπειρική σχέση μεταξύ εισοδηματικής κατάστασης και υγείας 

επιβεβαιώνει τα θεωρητικά ευρήματα με ένα ιδιαίτερα συνεπή τρόπο και 

ανεξάρτητα της χρήσης εναλλακτικών δεικτών υγείας (Wamala και συν., 1997, 

Duncan και συν., 2002, Everson και συν., 2002, Buckley και συν., 2004). Ένα 

ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας έχει αφιερωθεί και στη διερεύνηση 

της σχέσης μεταξύ ανεργίας και υγείας (Junankar, 1991, Theodossiou, 1998, 

Gerdtham και Johannesson, 2003). Οι ερευνητές τονίζουν πως, πέραν των 

οικονομικών δυσκολιών που προκαλούνται από την ανεργία, η τελευταία 

χαρακτηρίζεται και από υψηλά κοινωνικά και ψυχικά κόστη που επιβαρύνουν 

περαιτέρω την υγεία. Παρόλα αυτά, εντοπίζονται αρκετά ερευνητικά κενά 

στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, κυρίως αναφορικά με την εξέταση της 

ενδογένειας και της “επιλογής” που παρατηρούνται στη σχέση μεταξύ 

ανεργίας και υγείας. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, ο Grossman (1972) θεωρεί πως τα άτομα 

υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης είναι πιο αποτελεσματικοί παραγωγοί 

κεφαλαίου υγείας και εντοπίζει μια αύξηση της ζήτησης κεφαλαίου υγείας όσο 

αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου. Πρόκειται για μια υπόθεση η 

οποία πολλάκις έχει υποστηριχθεί από τους εμπειρικούς ερευνητές 

εντοπίζοντας μια ισχυρή και θετική συσχέτιση μεταξύ εκπαίδευσης και υγείας 

(Duncan και συν., 2002, Hagen και συν., 2006, Von dem Knesebeck και συν., 

2006). Αντίθετα, η Basov (2002) ισχυρίζεται πως η θετική συσχέτιση μεταξύ 

εκπαίδευσης και υγείας παρουσιάζεται μόνο όταν το επίπεδο του κεφαλαίου 

υγείας που κατέχει το άτομο είναι χαμηλό. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί 

όμως από την εμπειρική βιβλιογραφία.  

 Η σχετική έρευνα στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο. 

Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος με την έννοια ότι οι Έλληνες ερευνητές 

αναγνωρίζουν την σημασία διερεύνησης των κοινωνικο-οικονομικών 

διαστάσεων στην υγεία του πληθυσμού. Όμως η έλλειψη δεδομένων 

δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την έρευνα και οι σχετικές μελέτες πάσχουν 

είτε από μικρό αριθμό μελών του δείγματος, είτε από ελλιπείς οικονομετρικές 

προσεγγίσεις. Τα ερευνητικά κενά που πρέπει να καλυφθούν στην Ελλάδα 
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είναι πάρα πολλά δεδομένου ότι, ούτε η ενδογενής φύση της σχέσης αλλά 

ούτε και η δυναμική της διάσταση έχουν ληφθεί υπόψην από τις υπάρχουσες 

μελέτες.  

Αναφορικά, με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ατομικής 

ζήτησης υπηρεσιών υγείας, η εμπειρική βιβλιογραφία υποστηρίζει την ύπαρξη 

κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας από τα 

άτομα, η οποία ευλόγως μεταφράζεται στην ύπαρξη κοινωνικο-οικονομικών 

εμποδίων στην πρόσβαση τους στις υπηρεσίες υγείας. Χαρακτηριστικά δε, 

αναφέρεται πως τα άτομα χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής στάθμης, όπως 

αυτή εκφράζεται μέσα από το χαμηλό εισόδημα, το ιστορικό ανεργίας και το 

χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, έχουν βρεθεί να αναφέρουν συστηματικά 

υψηλότερη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας συγκριτικά με άτομα υψηλότερου 

κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Ένα βασικό σημείο στο οποίο οι ερευνητές 

διαφωνούν και το οποίο αξίζει περαιτέρω έρευνας είναι κατά πόσο η 

διαδικασία των αποφάσεων που προηγούνται και κατευθύνουν τη ζήτηση για 

υπηρεσίες υγείας, εξαρτάται αποκλειστικά από το άτομο ή επηρεάζεται εξίσου 

και από υγειονομικούς παράγοντες, επιβάλλοντας επομένως την ανάλογη 

εμπειρική προσέγγιση ως μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων. 

Τα δύο βασικά μεθοδολογικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την 

εξέλιξη της εμπειρικής έρευνας είναι η ενδογενής φύση των σχέσεων 

ενδιαφέροντος και ο δυναμικός τους χαρακτήρας (κυρίως στην περιοχή των 

κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην υγεία). Η έλλειψη δεδομένων 

καθιστά δύσκολη την μεθοδολογική αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων. 

Παράλληλα, φαίνεται πως υπάρχουν δείκτες οι οποίοι έχουν παραμεληθεί 

σχετικά από την υπάρχουσα έρευνα, ενώ είναι πιθανό να είναι ισχυροί 

προσδιοριστικοί παράγοντες τόσο της υγείας όσο και της ατομικής ζήτησης 

υπηρεσιών υγείας. Τέτοιοι δείκτες είναι οι δείκτες ψυχικής υγείας και ο 

ενδιάμεσος ρόλος τους στην σχέση μεταξύ κοινωνικο-οικονομικής θέσης και 

υγείας, οι βιολογικοί δείκτες ή δείκτες κληρονομικότητας, κ.λπ. Ακόμη, 

επιτακτική είναι η ανάγκη να βρεθούν καταλληλότερες μεταβλητές ως 

“εργαλεία” στη διερεύνηση της ενδογενούς φύσης της σχέσης.  

Οι σχετικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με τη 

σχέση υγείας και κοινωνικο-οικονομικής θέσης ισχυρίζονται πως ακόμη και 

έπειτα από την αναγνώριση της αμφίδρομης φύσης της σχέσης 
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ενδιαφέροντος (κυρίως μεταξύ εισοδήματος, ανεργίας και υγείας) συνεχίζουν 

να παρατηρούνται ισχυρές οικονομικές διαστάσεις στην υγεία (Ettner, 1992, 

Adams και συν., 2003). Ομοίως, ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει 

δείχνει πως τα άτομα με ένα φτωχό ξεκίνημα στη ζωή τους είναι λιγότερο 

ευνοημένα σε όρους υγείας καθόλη τη διάρκεια ζωής τους, ενώ η βελτίωση της 

κοινωνικο-οικονομικής τους θέσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

εξουδετερώνει μερικώς αυτές τις δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία (Lynch και 

συν., 1997, Lahelma και συν., 2006). Μάλιστα, φαίνεται πως οι κοινωνικο-

οικονομικές διαστάσεις στην υγεία είναι μικρές στα πρώτα χρόνια της 

ενηλικίωσης, αυξάνονται σημαντικά στη μέση ηλικία και κατόπιν μειώνονται 

(House και συν., 1994, Theodossiou, 1998, Ecob και Davey Smith, 1999), με τα 

άτομα μέσης ηλικίας να πλήττονται περισσότερο σε όρους υγείας.  

Αντίθετα, στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, τώρα έχει ξεκινήσει να 

απασχολεί τους ερευνητές η ενδογενής σχέση μεταξύ κυρίως υγείας, 

εισοδήματος και ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Λόγω της count φύσης των 

μεταβλητών της ζήτησης σχετικά πρόσφατα έχει αρχίσει να συζητάται η 

ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων που θα υποδειγματοποιεί την 

ενδογενή φύση της σχέσης. Τέτοιες οικονομετρικές παρεμβάσεις γίνονται 

συνήθως μεμονωμένα από κάποιους ερευνητές ενώ η πλειοψηφία των 

οικονομετρικών πακέτων εν γνώσει της συγγραφέως δεν παρέχει ανάλογες 

δυνατότητες. Ακόμη και οι λιγοστές μελέτες οι οποίες έχουν επιτύχει να 

χρησιμοποιήσουν την μέθοδο των τεχνητών μεταβλητών πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη λόγω της δυσκολίας εύρεσης κατάλληλων 

μεταβλητών – εργαλείων οι οποίες να συσχετίζονται με την υγεία αλλά να μην 

συσχετίζονται με τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας (Windmeijer και Santos Silva, 

1997).  

Καταληκτικά, μπορούμε να πούμε πως τα δημογραφικά και κοινωνικο-

οικονομικά χαρακτηριστικά των ατόμων φαίνεται να ασκούν ένα ισχυρό 

αποτέλεσμα στην υγεία προς την αναμενόμενη κατεύθυνση, με τους 

οικονομικούς δείκτες να ασκούν το ισχυρότερο αντίκτυπο μεταξύ όλων. Υπό 

αυτές τις συνθήκες, ένα τεράστιο κεφάλαιο άσκησης πολιτικής ανοίγει καθώς 

είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί με αξιοπιστία το αντίκτυπο των ατομικών 

οικονομικών χαρακτηριστικών στην υγεία. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί 

βαρύτητα σε αναδιανεμητικές πολιτικές με στόχο την μείωση των ανισοτήτων 
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στην υγεία των ατόμων διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών ομάδων. 

Παράλληλα, τα εμπειρικά ευρήματα τονίζουν την ανάγκη για έναν 

επαναπροσανατολισμό των πολιτικών υγείας, ώστε να στοχεύουν στην μείωση 

των κοινωνικο-οικονομικών φραγμών που παρουσιάζονται στη ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας των ατόμων, με στόχο την κάλυψη των ιατρικών αναγκών 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.  

Στις ενότητες που θα ακολουθήσουν παρουσιάζονται τρεις ερευνητικές 

εργασίες οι οποίες εξετάζουν την επίδραση της ανεργίας, της φτώχειας και 

των εργασιακών χαρακτηριστικών πάνω στην ατομική κατάσταση υγείας και 

στην ατομική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας, σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι χώρες αυτές είναι η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία και η 

Μεγάλη Βρετανία (με εξαίρεση τη μελέτη του Κεφαλαίου 4, όπου απουσιάζει 

το δείγμα της Μεγάλης Βρετανίας λόγω έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων και 

τη μελέτη του Κεφαλαίου 5, όπου απουσιάζει το δείγμα της Γαλλίας). Η 

περίπτωση της Ελλάδας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα δεδομένου ότι η σχετική 

έρευνα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ενώ παράλληλα θέλουμε να 

προχωρήσουμε σε διακρατικές συγκρίσεις με τις προαναφερόμενες χώρες οι 

οποίες θεωρούνται από τις πιο αναπτυγμένες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  
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3. Οι Σωρευτικές Επιπτώσεις της Ανεργίας στην Ατομική 

Υγεία στις Χώρες της Ε.Ε. 2  

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής βιβλιογραφίας, συνιστάται η 

η διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην υγεία να 

πραγματοποιείται σε μικροοικονομικό επίπεδο προκειμένου να διαπιστωθούν 

με περισσότερη ακρίβεια οι περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δεικτών 

ενδιαφέροντος.  

Είναι γεγονός πως η ανεργία αποτελεί ένα δυσμενές γεγονός στη ζωή 

των ανθρώπων που συχνά ενέχει κόστος και σε όρους υγείας. Αυτή η, 

προφανής κατά τα άλλα, εκτίμηση έχει επανειλημμένα αποδειχθεί με βάση τα 

εμπειρικά ευρήματα σχετικών μικροοικονομικών μελετών (Junankar, 1991, 

Martikainen και Valkonen, 1996, Theodossiou, 1998, Gerdtham και 

Johannesson, 2003). Όπως συζητήθηκε και στο Κεφάλαιο 2, η θετική 

συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ ανεργίας και αυξημένης νοσηρότητας 

οφείλεται σε πολλαπλούς λόγους. Η ανεργία συσχετίζεται με μειωμένη 

πρόσβαση σε υλικούς πόρους (Stern, 1983, Ungváry και συν., 1999) η οποία με 

τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας, είτε λόγω της 

χειροτέρευσης των συνθηκών ζωής, είτε λόγω της πρόκλησης αυξημένου 

άγχους και ψυχοσωματικών ασθενειών (Junankar, 1991, Warr, 1987). 

Σχετικές μελέτες δείχνουν πως η ανεργία μειώνει την αίσθηση αυτοεκτίμησης 

του ατόμου, προκαλεί κοινωνική αποξένωση και συναισθηματική στέρηση 

οδηγώντας έτσι στην εμφάνιση ψυχικών προβλημάτων (Stern, 1983, 

Goldsmith και συν., 1996, Rantakeisu και Jönsson, 2003).  

 Παρόλα αυτά, η δυναμική σχέση μεταξύ ανεργίας και υγείας αποτελεί 

μια σχετικά παραμελημένη ερευνητική περιοχή, δεδομένης της δυσκολίας 

εύρεσης δεδομένων για περισσότερες από μια χρονικές περιόδους. Σχετικές 

μελέτες δείχνουν πως η πιθανότητα ψυχικών προβλημάτων συσχετίζεται 

                                                           
2 Μια διαφοροποιημένη έκδοση του Κεφαλαίου 3 έχει παρουσιαστεί στο “6th European Conference on 
Health Economics”, Βουδαπέστη, Ουγγαρία, 2006, με τίτλο “Past Unemployment Experience and 
Health Status” (συγγραφείς: Economou, A., Nikolaou, A., Theodossiou, I.). Παράλληλα, αποτελεί άρθρο 
εργασίας (working paper) στη Σειρά Άρθρων Εργασίας του Πανεπιστημίου Aberdeen, Μεγ. Βρετανία.  
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θετικά όχι μόνο με την τρέχουσα αλλά και την παρελθοντική ανεργία (Clark 

και συν., 2001). Μάλιστα η διάρκεια της ανεργίας έχει ιδιαίτερη σημασία, με 

το χρονικό διάστημα για το οποίο το άτομο είναι άνεργο να δρα σωρευτικά 

πάνω στην υγεία του (Grundy και Holt, 2000, Morris και συν., 1994, Lavis, 

1998). Παράλληλα όμως έχουν βρεθεί στοιχεία “προσαρμογής” (adaptation) 

στην ανεργία καθώς τα αρνητικά συμπτώματα στην ψυχική υγεία που 

ακολουθούν την ανεργία έχουν βρεθεί να περιορίζονται ή και να εξαλείφονται 

έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα παραμονής εκτός εργασίας (Warr και 

Jackson, 1984, Clark και Oswald, 1994) ή ακόμη, να εξαλείφονται έπειτα από 

την εύρεση εργασίας (Morrell και συν., 1994).  

 Ακόμη οι εμπειρικές μελέτες φαίνεται να μην λαμβάνουν υπόψην τους 

την ετερογένεια των πολιτισμικών και των θεσμικών πλαισίων των 

διαφορετικών χωρών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσουν τη 

σχέση μεταξύ υγείας και ανεργίας. Για παράδειγμα, οι ερευνητές ισχυρίζονται 

πως οι πολιτισμικές πεποιθήσεις αναφορικά με τους ανέργους, το ανελαστικό 

πλαίσιο της αγοράς εργασίας, ή η πολιτική υγείας της κάθε χώρας μπορεί να 

επηρεάσει ανάλογα τη σχέση ενδιαφέροντος (Murphy και Athanasou, 1999).  

Η παρούσα μελέτη προσθέτει στην υπάρχουσα έρευνα διερευνώντας 

τη σχέση μεταξύ παρελθοντικής ανεργίας και εναλλακτικών δεικτών υγείας, 

εισάγοντας παράλληλα στο υπόδειγμα ελέγχους για ένα πλήθος κοινωνικο-

οικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των ατόμων. Επιπλέον, 

γίνεται μια προσπάθεια να εξετασθεί κατά πόσο τα διαφορετικά νομοθετικά 

και πολιτισμικά πλαίσια των χωρών επιδρούν στη σχέση ενδιαφέροντος, μέσω 

μιας διακρατικής σύγκρισης πέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, 

Δανία, Ελλάδα, Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία). Όπως προαναφέραμε (σελ. 

108), η έρευνα μας θα επικεντρωθεί στις 5 αυτές χώρες, προκειμένου να 

εξασφαλίσουμε μια ομοιογένεια στα ευρήματά μας.  

Ένα πρόβλημα που παρατηρείται στη σχέση μεταξύ ανεργίας και 

υγείας και το οποίο δεν αντιμετωπίζεται συχνά στις σχετικές μελέτες είναι η 

αμφίδρομη φύση της σχέσης (Claussen και συν., 1993, Crossley και Kennedy, 

2002). Δεδομένου ότι στην συγκεκριμένη μελέτη εξετάζεται η επίδραση της 

παρελθοντικής ανεργίας πάνω στην τρέχουσα κατάσταση της υγείας, δηλαδή 

διερευνούμε τη σχέση μεταξύ δύο γεγονότων τα οποία απέχουν χρονικά 

μεταξύ τους, ελπίζουμε πως αποκλείονται κάποιες περιπτώσεις ενδογένειας 
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στη σχέση μεταξύ ανεργίας και υγείας. Παράλληλα, έχουμε αποκλείσει άτομα 

από το δείγμα τα οποία δήλωσαν ότι δεν ψάχνουν για εργασία λόγω 

σωματικής αναπηρίας, τραυματισμού ή ασθένειας. Όπως είχαμε προαναφέρει 

στο Κεφάλαιο 2 (σελ. 59),  κάποιοι ερευνητές υιοθετούν την προσέγγιση της 

περικοπής του δείγματος βάση κάποιων σοβαρών προβλημάτων υγείας, όμως 

η εμπειρική βιβλιογραφία τονίζει πως και αυτός ο τρόπος δεν είναι δυνατό να 

αποκλείσει όλες τις πιθανές πηγές ενδογένειας μεταξύ του ιστορικού ανεργίας 

και της υγείας των μελών του δείγματος. Οφείλουμε λοιπόν να αναφέρουμε 

πως συνεχίζει να υπάρχει η πιθανότητα της ύπαρξης ενδογενούς σχέσης 

μεταξύ του ατομικού ιστορικού ανεργίας και της υγείας, η οποία μπορεί να 

οφείλεται είτε σε αντίστροφη σχέση μεταξύ υγείας και ανεργίας (δηλ. κάποια 

χρόνια προβλήματα υγείας που εμφανίστηκαν πριν τη χρονική περίοδο για 

την οποία εμείς λαμβάνουμε πληροφόρηση για την ανεργία, πιθανόν να 

επηρεάσουν το ιστορικό ανεργίας του ατόμου), είτε σε state dependence σε 

ανεργία (αυτό σημαίνει ότι το ιστορικό ανεργίας επηρεάζει την τρέχουσα 

κατάσταση ανεργίας και αυτή με τη σειρά της την ατομική υγεία), ή ακόμη 

λόγω μη-παρατηρούμενης ετερογένειας (κάποια μη-παρατηρούμενα 

χαρακτηριστικά του ατόμου τα οποία, μέσω του ιστορικού ανεργίας, 

επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας του).   

 

3.2. Μεθοδολογία 

 

Τα δεδομένα προέρχονται από την βάση δεδομένων ECHP (European 

Community Household Panel) για την περίοδο 1994-2001. Η βάση αυτή 

παρακολουθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων και νοικοκυριών σε 

δεκαπέντε Ευρωπαϊκές χώρες από το 1994, ενώ τα τελευταία διαθέσιμα 

δεδομένα αφορούν το έτος 2001. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν ένα πλήθος 

στοιχείων αναφορικά με την εισοδηματική και επαγγελματική τους 

κατάσταση, τις συνθήκες διαβίωσης και τον τρόπο ζωής τους, αλλά και την 

κατάσταση της υγείας τους. 

Οι βασικές εξωγενείς μεταβλητές ενδιαφέροντος είναι ο αριθμός και η 

διάρκεια των περιόδων ανεργίας που τα άτομα αναφέρουν για τα πέντε 

χρόνια προτού ξεκινήσουν να συμμετέχουν στην έρευνα. Η συγκεκριμένη 

βάση δεδομένων συγκεντρώνει πληροφορίες για την παρελθοντική 
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επαγγελματική κατάσταση του ατόμου αλλά αυτές οι πληροφορίες 

περιορίζονται στα πέντε έτη πριν την είσοδο του ατόμου στο δείγμα. Αυτό 

δημιουργεί ένα πρόβλημα στην μέτρηση της ανεργίας εφόσον μερικά άτομα 

συμμετέχουν στην έρευνα όλα τα έτη διεξαγωγής της, άλλα εισέρχονται στην 

έρευνα αργότερα, ενώ άλλα αποχωρούν από την έρευνα σε κάποια ενδιάμεση 

χρονική περίοδο. Το δείγμα των ατόμων που εισέρχονται στην έρευνα σε 

κάποιο ενδιάμεσο στάδιο είναι τυχαίο ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία 

του δείγματος.  

Στην παρούσα μελέτη, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα 

ομοιόμορφο και μη-επαναλαμβανόμενο δείγμα, κρατάμε από κάθε χρονιά 

μόνο τα άτομα που εκείνο το συγκεκριμένο έτος εισέρχονται για πρώτη φορά 

στην έρευνα, βάση της πληροφόρησης που επιδιώκουμε να έχουμε για το 

ιστορικό ανεργίας τους. Έτσι, το κάθε άτομο εμφανίζεται μόνο μια φορά κατά 

την διάρκεια των οχτώ ετών του δείγματος. 

Με βάση τα παραπάνω, το δείγμα που κατασκευάσαμε είναι ένα 

ανεξάρτητο pooled δείγμα διαστρωματικών στοιχείων. Ακόμη, βάση των 

βασικών ερωτημάτων που η παρούσα μελέτη στοχεύει να μελετήσει, μόνο τα 

άτομα μεταξύ 23 και 70 ετών συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση. Με αυτό 

τον τρόπο, μόνο τα άτομα που ανήκουν επισήμως στο εργατικό δυναμικό τα 

προηγούμενα πέντε χρόνια πριν τη συμμετοχή τους στην έρευνα 

συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα.  

Το τελικό δείγμα περιλαμβάνει 8.196 παρατηρήσεις για τη Γαλλία, 

5.617 παρατηρήσεις για τη Δανία, 11.539 για την Ελλάδα, 5.741 για την 

Ολλανδία και τέλος, 9.268 παρατηρήσεις για την Μεγάλη Βρετανία. Η 

οικονομετρική ανάλυση πραγματοποιείται χωριστά για την κάθε χώρα, ώστε 

να προχωρήσουμε σε διακρατικές συγκρίσεις μεταξύ τους.  

 

3.2.1. Εξαρτημένες Μεταβλητές  

 

Δυο εναλλακτικοί δείκτες υγείας εξετάζονται στην παρούσα μελέτη ως 

ενδογενείς μεταβλητές. Ο πρώτος δείκτης υγείας είναι η αυτοεκτιμώμενη 

συνολική κατάσταση της υγείας του κάθε συμμετέχοντος. Ο δείκτης 

αυτοεκτιμώμενης υγείας χρησιμοποιείται ευρέως στις σχετικές εμπειρικές 

μελέτες δεδομένου ότι αφορά τις αντιλήψεις και τις κρίσεις των ίδιων των 
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ατόμων για την κατάσταση της υγείας τους, ενώ επίσης αποτελεί ισχυρό 

προσδιοριστικό παράγοντα των περισσότερο αντικειμενικών δεικτών υγείας 

(Allison και Foster, 2004). Στην μελέτη αυτή, ο αυτοεκτιμώμενος δείκτης 

υγείας λαμβάνεται από την ακόλουθη ερώτηση την οποία καλούνται να 

απαντήσουν τα άτομα:  

 

“Πως εκτιμάτε την κατάσταση της υγείας σας σε γενικές γραμμές;”  

 

Οι απαντήσεις ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες: (4: “πολύ καλή”, 

3: “καλή”, 2: “μέτρια”, 1: “κακή/ πολύ κακή”). 

Ο δεύτερος δείκτης υγείας που εξετάζεται είναι η απουσία ψυχικών ή 

σωματικών προβλημάτων υγείας, ένας επίσης ιδιαίτερα διαδεδομένος δείκτης 

υγείας (Theodossiou, 1998, Metcalfe και συν., 2003). Ο δείκτης αυτός 

κατασκευάζεται με βάση τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων στην ακόλουθη 

ερώτηση:  

 

“Δυσκολεύεστε να πραγματοποιήσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες 

λόγω κάποιου σωματικού ή ψυχικού προβλήματος υγείας, κάποιας αρρώστιας 

ή κάποιας σωματικής αναπηρίας;”  

 

Με βάση την παραπάνω ερώτηση κατασκευάσαμε μια μεταβλητή 

διπλής απόκρισης (binary response variable) με το “1” να συμβολίζει την 

απουσία προβλημάτων υγείας και το “0” την παρουσία σχετικών 

προβλημάτων υγείας.  

  

3.2.2. Ανεξάρτητες Μεταβλητές  

 

Όπως προείπαμε, ο βασικός στόχος αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει 

την επίδραση του ιστορικού ανεργίας του ατόμου πάνω σε εναλλακτικούς 

δείκτες της ατομικής κατάστασης της υγείας. Οι βασικές ανεξάρτητες 

μεταβλητές ενδιαφέροντος είναι ο αριθμός και η διάρκεια των περιόδων 

ανεργίας κατά τα προηγούμενα πέντε έτη πριν την είσοδο στην έρευνα και 

επομένως, οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
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(i) “Αριθμός των περιόδων κατά τις οποίες το άτομο υπήρξε άνεργο τα 

τελευταία πέντε χρόνια πριν συμμετάσχει στην έρευνα”.  

 

(ii) “Ήταν μια από αυτές τις περιόδους ανεργίας (κατά τα πέντε χρόνια 

πριν την είσοδο στην έρευνα) μεγαλύτερη από ένα χρόνο;” 

 

 Από τις ερωτήσεις αυτές, κατασκευάστηκαν πέντε ψευδομεταβλητές 

βάση των αριθμών και της διάρκειας των περιόδων ανεργίας. Η 

ψευδομεταβλητή για τα άτομα χωρίς ιστορικό ανεργίας παραλείπεται από τις 

οικονομετρικές εξισώσεις, προκειμένου να αποφύγουμε την γνωστή “παγίδα 

των ψευδομεταβλητών”.  

 Στο υπόδειγμα εισαγάγονται ακόμη ένας αριθμός ελέγχων για τα 

προσωπικά δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. 

Ειδικότερα, ενδιαφερόμαστε να ελέγξουμε για τη σχετική οικονομική θέση 

του ατόμου μέσα στο δείγμα και γι αυτό το λόγο, κατασκευάζουμε πέντε 

ποσοστημόρια (5 income quantiles) βάση του ατομικού εισοδήματος των 

μελών του δείγματος. Ειδικότερα, το ατομικό εισόδημα κατασκευάζεται βάση 

του συνολικού εισοδήματος του νοικοκυριού (equivalised household income) 

αφού πρώτα ληφθεί υπόψην το μέγεθος και η σύνθεση του νοικοκυριού (η 

προσαρμογή του συνολικού εισοδήματος σε ατομικό εισόδημα γίνεται βάση 

ειδικών weights τα οποία προσφέρει η βάση δεδομένων). Το εισόδημα των 

ατόμων αποπληθωρίζεται χρησιμοποιώντας τους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή 

με βάση το έτος 2000 για κάθε χώρα, που παρέχονται από τη βάση 

δεδομένων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 

Economic Indicators). 

 Ακόμη, ένα πλήθος δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών 

εισάγονται στις εξισώσεις για την καλύτερη ερμηνευτική ικανότητα του 

υποδείγματος σε συμφωνία με την προγενέστερη βιβλιογραφία. Ειδικότερα 

ελέγχουμε για την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την 

κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου και το εκπαιδευτικό του επίπεδο. Τέλος, 

η γραμμική τάση του χρόνου καθώς και ψευδομεταβλητές ανά περιοχή 

συμπεριλαμβάνονται στις εξισώσεις, με εξαίρεση την περίπτωση της 

Ολλανδίας και της Δανίας όπου δεν παρέχονται στοιχεία για περιοχές οπότε 

και δεν συμπεριλαμβάνουμε σχετικούς ελέγχους. 
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Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει λεπτομέρειες αναφορικά με τις μεταβλητές 

που χρησιμοποιούνται στην μελέτη. Ο Πίνακας 3.2 παρουσιάζει τους μέσους 

για κάθε μεταβλητή και για κάθε χώρα χωριστά. 

 

Πίνακας 3.1. Ορισμός των μεταβλητών 

 

Μεταβλητές Ορισμοί 

Αυτ. Υγεία 
Αυτοεκτιμώμενος δείκτης υγείας (1=κακή/πολύ κακή, 2=μέτρια, 3=καλή, 4=πολύ 
καλή) 

Πρ. Υγείας  
Ύπαρξη συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας που εμποδίζουν την διεκπεραίωση 
των καθημερινών δραστηριοτήτων (1=όχι, 0=ναι) 

Ηλικία Ηλικία σε έτη (23-70 ετών)   

Ηλικία2 Ηλικία στο τετράγωνο 

Γυναίκες  Ψευδομεταβλητή Φύλου (1=γυναίκα, 0=άνδρας) 

Πανδρ.  Ψευδομεταβλητή Οικογενειακής Κατάστασης 1 (1=πανδρεμένος/ η, 0=άλλο) 

Διαζ./Χηρ. 
Ψευδομεταβλητή Οικογενειακής Κατάστασης 2 (1=διαζευγμένος/ η ή χήρος/α, 
0=άλλο) (για την Ολλανδία οι διαζευγμένοι εντάσσονται στην κατηγορία των 
παντρεμένων βάση κατασκευής της έρευνας) 

Αδέσμευτοι 
Ψευδομεταβλητή Οικογενειακής Κατάστασης 3  (1=Αδέσμευτος/ η, 0=άλλο), 
παραλείπεται από τις εξισώσεις  

Αν. Εκπ. 
Ψευδομεταβλητή Εκπαιδευτικού Επιπέδου 1 (1=ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο, 
0=άλλο) 

Μεσ. Εκπ. 
Ψευδομεταβλητή Εκπαιδευτικού Επιπέδου 2 (1=μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο, 
0=άλλο) 

Κατ. Εκπ. 
Ψευδομεταβλητή Εκπαιδευτικού Επιπέδου 3 (1=κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, 
0=άλλο), παραλείπεται από τις εξισώσεις  

Εισοδηματικά 
Ποσοστημόρια 
1-5 

Δείκτες Σχετικής Εισοδηματικής Κατάστασης (quantiles): το εισόδημα του 
νοικοκυριού προσαρμοσμένο κατά άτομο (5 ψευδομεταβλητές για εισοδηματικά 
quantiles όπου το quantile 1: κατώτερη εισοδηματική θέση – quantile 5: 
υψηλότερη εισοδηματική θέση, το quantile 1 παραλείπεται από τις εξισώσεις) 

Δ. Ανεργίας 1 
Ψευδομεταβλητή Ανεργίας 1 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα δεν έχει ιστορικό 
ανεργίας τα πέντε χρόνια πριν τη συμμετοχή του/ της στο δείγμα, 0: άλλο), 
παραλείπεται από τις εξισώσεις  

Δ. Ανεργίας 2 
Ψευδομεταβλητή Ανεργίας 2 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα έχει στο ιστορικό του/ 
της μια περίοδο ανεργίας με διάρκεια μικρότερη από ένα έτος, 0: άλλο)  

Δ. Ανεργίας 3 
Ψευδομεταβλητή Ανεργίας 3 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα έχει στο ιστορικό του/ 
της μια περίοδο ανεργίας με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, 0: άλλο) 

Δ. Ανεργίας 4 
Ψευδομεταβλητή Ανεργίας 4 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα έχει στο ιστορικό του/ 
της περισσότερες από μια περιόδους ανεργίας οι οποίες είναι όλες διάρκειας 
μικρότερης του ενός έτους, 0: άλλο) 

Δ. Ανεργίας 5 
Ψευδομεταβλητή Ανεργίας 5 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα έχει στο ιστορικό του/ 
της περισσότερες από μια περιόδους ανεργίας με τουλάχιστον μία από αυτές 
διάρκειας μεγαλύτερης ενός έτους, 0: άλλο) 

Δ. Κοινων.1 
Δείκτης Κοινωνικοποίησης 1 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα είναι μέλος σε διάφορες 
κοινωνικές, αθλητικές, πολιτικές οργανώσεις, κ.λπ., 0: άλλο) 
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Πίνακας 3.1. Ορισμός των μεταβλητών (συνεχίζεται) 

 

Δ. Κοινων.2 Δείκτης Κοινωνικοποίησης 2 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα δεν είναι μέλος σε 
διάφορες κοινωνικές, αθλητικές, πολιτικές οργανώσεις, κ.λπ., 0: άλλο), 
παραλείπεται από τις εξισώσεις  

Δ. Κοινων.3  

Δείκτης Κοινωνικοποίησης 3 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα δεν απάντησε στην 
ερώτηση του Δείκτη Κοινωνικοποίησης, 0: άλλο), εφαρμόζεται μόνο στην 
περίπτωση της Μ. Βρετανίας λόγω του μεγάλου αριθμού μη-αποκρίσεων ώστε να 
μη χαθεί πληροφόρηση 

Δ. Κοινωνικών 
Επαφών 1 

Ψευδομεταβλητή Κοινωνικών Επαφών 1 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα συναντά 
συγγενείς και φίλους με τους οποίους δεν ζει μαζί τις περισσότερες ημέρες, 0: 
άλλο) (δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία για τη 
Γαλλία) 

Δ. Κοινωνικών 
Επαφών 2 

Ψευδομεταβλητή Κοινωνικών Επαφών 2 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα συναντά 
συγγενείς και φίλους με τους οποίους δεν ζει μαζί 2-3 φορές την εβδομάδα, 0: 
άλλο) 

Δ. Κοινωνικών 
Επαφών 3 

Ψευδομεταβλητή Κοινωνικών Επαφών 3 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα συναντά 
συγγενείς και φίλους με τους οποίους δεν ζει μαζί το πολύ 1-2 φορές το μήνα, 0: 
άλλο), παραλείπεται από τις εξισώσεις  

Δ. Κοινωνικών 
Επαφών 4 

Δείκτης Κοινωνικοποίησης 4 (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα δεν απάντησε στην 
ερώτηση του Δείκτη Κοινωνικών Επαφών, 0: άλλο), εφαρμόζεται μόνο στην 
περίπτωση της Μ. Βρετανίας λόγω του μεγάλου αριθμού μη-αποκρίσεων ώστε να 
μη χαθεί πληροφόρηση 

Χρόνος  Γραμμικός όρος του χρόνου (1-8) 

FRπεριοχή1 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 1 για τη Γαλλία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στην 
περιοχή Île de France, 0: αλλού), παραλείπεται από τις εξισώσεις  

FRπεριοχή2 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 2 για τη Γαλλία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στην 
περιοχή Bassin Parisien, 0: αλλού) 

FRπεριοχή3 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 3 για τη Γαλλία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στην 
περιοχή Nord - Pas-de-Calais, 0: αλλού) 

FRπεριοχή4 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 4 για τη Γαλλία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στην 
περιοχή Est, 0: αλλού) 

FRπεριοχή5 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 5 για τη Γαλλία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στην 
περιοχή Ouest, 0: αλλού) 

FRπεριοχή6 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 6 για τη Γαλλία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στην 
περιοχή Sud-Ouest, 0: αλλού) 

FRπεριοχή7 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 7 για τη Γαλλία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στην 
περιοχή Centre-Est, 0: αλλού)  

FRπεριοχή8 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 8 για τη Γαλλία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στην 
περιοχή Méditerranée, 0: αλλού)  

GRπεριοχή1 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 1 για την Ελλάδα (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στη 
Νότια Ελλάδα, 0: αλλού), παραλείπεται από τις εξισώσεις 

GRπεριοχή2 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 2 για την Ελλάδα (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στην 
Κεντρική Ελλάδα, 0: αλλού) 

GRπεριοχή3 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 3 για την Ελλάδα (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στην 
περιοχή της Αττικής, 0: αλλού) 

GRπεριοχή4 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 4 για την Ελλάδα (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα ζει στα 
Νησιά του Αγαίου ή στην Κρήτη, 0: αλλού)  

UKπεριοχή1 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 1 για τη Μεγάλη Βρετανία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα 
ζει στη North England, 0: αλλού), , παραλείπεται από τις εξισώσεις 
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Πίνακας 3.1. Ορισμός των μεταβλητών (συνεχίζεται) 

 

UKπεριοχή2 Ψευδομεταβλητή Περιοχής 2 για τη Μεγάλη Βρετανία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα 
ζει στην περιοχή Yorkshire και Humberside, 0: αλλού) 

UKπεριοχή3 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 3 για τη Μεγάλη Βρετανία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα 
ζει στην περιοχή East Midlands, 0: αλλού)  

UKπεριοχή4 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 4 για τη Μεγάλη Βρετανία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα 
ζει στην περιοχή East Anglia, 0: αλλού) 

UKπεριοχή5 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 5 για τη Μεγάλη Βρετανία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα 
ζει στην περιοχή South East, 0: αλλού) 

UKπεριοχή6 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 6 για τη Μεγάλη Βρετανία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα 
ζει στην περιοχή South West, 0: αλλού) 

UKπεριοχή7 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 7 για τη Μεγάλη Βρετανία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα 
ζει στην περιοχή West Midlands, 0: αλλού) 

UKπεριοχή8 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 8 για τη Μεγάλη Βρετανία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα 
ζει στην περιοχή North West, 0: αλλού) 

UKπεριοχή9 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 9 για τη Μεγάλη Βρετανία (1: ο/ η συμμετέχων/ ουσα 
ζει στην περιοχή Wales, 0: αλλού) 

UKπεριοχή10 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 10 για τη Μεγάλη Βρετανία (1: ο/ η συμμετέχων/ 
ουσα ζει στην περιοχή Scotland, 0: αλλού)  

 

Πίνακας 3.2. Μέσοι των μεταβλητών 

  

Μεταβλητές Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία 
Μ. 

Βρετανία 

Αυτ. Υγεία 3,32 2,75 3,20 3,05 2,90 

Πρ. Υγείας  0,83 0,81 0,86 0,84 0,89 

Ηλικία 41,13 45,27 43,08 38,62 39,62 

Γυναίκες  0,50 0,50 0,52 0,44 0,52 

Πανδρ. 0,50 0,67 0,71 0,67 0,54 

Διαζ./Χήρ. 0,13 0,12 0,07 0,07 0,14 

Αν. Εκπ. 0,31 0,19 0,18 0,22 0,40 

Μεσ. Εκπ. 0,42 0,37 0,28 0,55 0,13 

Εισ. Quintile 2  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Εισ. Quintile 3 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Εισ. Quintile 4 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Εισ. Quintile 5 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Δ. Ανεργίας 2 0,11 0,07 0,04 0,07 0,10 

Δ. Ανεργίας 3 0,06 0,05 0,06 0,04 0,04 

Δ. Ανεργίας 4 0,09 0,04 0,04 0,03 0,04 

Δ. Ανεργίας 5 0,06 0,02 0,04 0,01 0,02 

Δ. Κοινων. 2 0,58 0,28 0,11 0,50 0,53 

Δ. Κοινων. 3 - - - - 0,47 

Δ. Κοιν. Επαφ. 1 0,31 - 0,59 0,39 0,46 

Παρατηρήσεις  5.617 8.196 11.539 5.741 9.268 
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Πίνακας 3.2. Μέσοι των μεταβλητών (συνεχίζεται) 
  

Μεταβλητές Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία 
Μ. 

Βρετανία 

Δ. Κοιν. Επαφ. 2 0,52 0,62 0,27 0,48 0,32 

Δ. Κοιν. Επαφ. 4 - - - - 0,14 

GRπεριοχή2 - - 0,23 - - 

GRπεριοχή3 - - 0,33 - - 

GRπεριοχή4 - - 0,12 - - 

FRπεριοχή2 - 0,19 - - - 

FRπεριοχή3 - 0,07 - - - 

FRπεριοχή4 - 0,09 - - - 

FRπεριοχή5 - 0,14 - - - 

FRπεριοχή6 - 0,11 - - - 

FRπεριοχή7 - 0,12 - - - 

FRπεριοχή8 - 0,11 - - - 

UKπεριοχή2 - - - - 0,09 

UKπεριοχή3 - - - - 0,09 

UKπεριοχή4 - - - - 0,04 

UKπεριοχή5 - - - - 0,30 

UKπεριοχή6 - - - - 0,08 

UKπεριοχή7 - - - - 0,09 

UKπεριοχή8 - - - - 0,10 

UKπεριοχή9 - - - - 0,05 

UKπεριοχή10 - - - - 0,10 

Παρατηρήσεις  5.617 8.196 11.539 5.741 9.268 

 

Με βάση τους μέσους των μεταβλητών όπως παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.2, βλέπουμε πως η μέση αυτοεκτιμώμενη κατάσταση υγείας μεταξύ 

των δειγμάτων των πέντε χωρών παρουσιάζει κάποιες μικρές 

διαφοροποίησεις. Η καλύτερη μέση κατάσταση υγείας λοιπόν, με βάση τον 

προαναφερόμενο δείκτη, παρουσιάζεται για το δείγμα της Δανίας και 

ακολουθεί το δείγμα της Ελλάδας. Έπεται το δείγμα της Ολλανδίας και της 

Μεγάλης Βρετανίας, με τελευταίο το δείγμα της Γαλλίας, όπου φαίνεται να 

παρουσιάζουν την χαμηλότερη μέση κατάσταση υγείας (βάση των 

αυτοεκτιμήσεων των μελών του δείγματος). Η κατανομή μεταξύ των χωρών 

διαφοροποιείται αρκετά όταν εξετάζεται ο περισσότερο αντικειμενικός 

δείκτης της απουσίας συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. Ειδικότερα, τον 

υψηλότερο μέσο όρο σε αυτή την περίπτωση εμφανίζει η Μεγάλη Βρετανία, η 
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Ελλάδα, η Ολλανδία, η Δανία, ενώ ο χαμηλότερος μέσος όρος παρατηρείται 

και πάλι για το δείγμα της Γαλλίας.  

Τα Γραφήματα 3.1 – 3.5 παρουσιάζουν την κατανομή των αποκρίσεων 

των μελών του δείγματος αναφορικά με την αυτοεκτιμώμενη κατάσταση της 

υγείας τους για την κάθε χώρα αντίστοιχα. Φαίνεται λοιπόν πως οι αποκρίσεις 

των ατόμων αναφορικά με τη γενική κατάσταση της υγείας τους διαφέρουν 

αρκετά από χώρα σε χώρα.  

 

Γράφημα 3.1. Συχνότητα των Αποκρίσεων του Δείκτη 

Αυτοεκτιμώμενης Κατάστασης Υγείας, Δανία 
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Το Γράφημα 3.1 αφορά το δείγμα της Δανίας και μας δείχνει πως η 

πλειοψηφία των μελών του κάθε δείγματος αναφέρει πως η συνολική 

κατάσταση της υγείας του είναι “πολύ καλή”. Μια διαφορετική εικόνα 

παρουσιάζεται όσον αφορά το δείκτη της Γαλλίας (Γράφημα 3.2) όπου 

παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων εκτιμά την 

υγεία του ως “καλή” και “μέτρια” αντίστοιχα. Αντίθετα στην περίπτωση της 

Ελληνικού δείγματος (Γράφημα 3.3), το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 

εκτιμά πως απολαμβάνει μια “πολύ καλή” συνολική κατάσταση υγείας. Στο 

Γράφημα 3.4 βλέπουμε πως οι περισσότεροι Ολλανδοί αξιολογούν την υγεία 

τους “καλή” και αμέσως επόμενη συχνότερη απόκριση είναι η “πολύ καλή” 
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κατάσταση υγείας. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη Μεγάλη Βρετανία 

(Γράφημα 3.5). 

 

Γράφημα 3.2. Συχνότητα των Αποκρίσεων του Δείκτη 
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Γράφημα 3.3. Συχνότητα των Αποκρίσεων του Δείκτη 

Αυτοεκτιμώμενης Κατάστασης Υγείας, Ελλάδα 
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Γράφημα 3.4. Συχνότητα των Αποκρίσεων του Δείκτη 

Αυτοεκτιμώμενης Κατάστασης Υγείας, Ολλανδία 
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Γράφημα 3.5. Συχνότητα των Αποκρίσεων του Δείκτη 

Αυτοεκτιμώμενης Κατάστασης Υγείας, Μεγάλη Βρετανία 
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 Ομοίως με πριν, τα Γραφήματα 3.6 – 3.10 δείχνουν τη συχνότητα των 

αποκρίσεων των μελών του δείγματος κάθε χώρας στο δείκτη που αφορά την 

απουσία συγκεκριμένων προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας. 

Παρατηρούμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των δειγμάτων όλων των 

χωρών αναφέρει την απουσία σχετικών προβλημάτων υγείας, με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα θετικών για την υγεία αποκρίσεων στο δείγμα της 

Μεγάλης Βρετανίας (Γράφημα 3.10), ακολουθούμενο από το δείγμα της 

Ελλάδας (Γράφημα 3.8). 

 

Γράφημα 3.6. Συχνότητα των Αποκρίσεων του Δείκτη Απουσίας 
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Γράφημα 3.7. Συχνότητα των Αποκρίσεων του Δείκτη Απουσίας 

Προβλημάτων Υγείας, Γαλλία 
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Γράφημα 3.8. Συχνότητα των Αποκρίσεων του Δείκτη Απουσίας 

Προβλημάτων Υγείας, Ελλάδα 
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Γράφημα 3.9. Συχνότητα των Αποκρίσεων του Δείκτη Απουσίας 

Προβλημάτων Υγείας, Ολλανδία 
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Γράφημα 3.10. Συχνότητα των Αποκρίσεων του Δείκτη Απουσίας 

Προβλημάτων Υγείας, Μεγάλη Βρετανία 
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3.2.3. Οικονομετρική Εξειδίκευση 

 

Το οικονομετρικά υποδείγματα που εκτιμώνται είναι όμοια για όλες τις 

χώρες. Η ανάλυση πραγματοποιείται για όλο το δείγμα και έπειτα 

επαναλαμβάνεται ξεχωριστά για το δείγμα των απασχολούμενων και των 

ανέργων. Ο διαχωρισμός του δείγματος βάση επαγγελματικής κατάστασης 

είναι πιθανό να δημιουργήσει πρόβλημα “επιλογής δείγματος”, όταν η 

κατάσταση της υγείας διαφέρει συστηματικά μεταξύ απασχολούμενων και 

ανέργων. Στη σχετική βιβλιογραφία, οι συνήθεις μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση της μεροληψίας που προκαλείται από την 

“επιλογή δείγματος” είναι αυτές του Heckman και του Lee (Jones, 2003, 

2007). Δυστυχώς, στην παρούσα μελέτη θεωρούμε πως η φύση των 

δεδομένων και ο τρόπος κατασκευής του δείγματος δεν μας επιτρέπουν να 

προχωρήσουμε σε διορθώσεις για την πιθανή “επιλογή δείγματος”. 

 Σκοπός του διαχωρισμού του δείγματος με βάση την τρέχουσα 

επαγγελματική του κατάσταση είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η επίδραση 

της ατομικής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στην υγεία διαφοροποιείται 

μεταξύ απασχολούμενων και ανέργων. Αν λοιπόν εντοπιστούν αρνητικές 

συσχετίσεις μεταξύ του ιστορικού ανεργίας και της τρέχουσας υγείας, θα είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε αν αυτές οι συσχετίσεις εντοπίζονται και 

μεταξύ των ατόμων που είναι και τώρα άνεργοι ή απασχολούμενοι, 

αντίστοιχα.  

Ακόμη, η οικονομετρική ανάλυση επαναλαμβάνεται χωριστά για το 

δείγμα των ατόμων άνω και κάτω των 45 ετών, ώστε να εντοπίσουμε 

διαφορές στους προσδιοριστικούς παράγοντες της υγείας σε διαφορετικά 

στάδια της ζωής. Η ύπαρξη ευρημάτων υπέρ της διαφοροποίησης των 

κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην υγεία μεταξύ ατόμων διαφορετικών 

ηλικιών, ενέχει ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα για την άσκηση κρατικής 

πολιτικής, δεδομένης και της παρατηρούμενης δημογραφικής γήρανσης των 

πληθυσμών, όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενη ενότητα.  

 Όπως προαναφέρθηκε, παρόλο που θεωρούμε ότι είναι πιθανόν να 

εξαλείφονται κάποιες πηγές ενδογένειας μεταξύ του ατομικού ιστορικού 

ανεργίας και της υγείας, εντούτοις δεν μπορούμε να μην δεχθούμε πως είναι 

πιθανόν η σχέση ενδιαφέροντος να πάσχει από ενδογένεια, δεδομένου ότι με 
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την συγκεκριμένη φύση των δεδομένων δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 

πως έχουμε εξαλείψει κάθε φύση ενδογένειας. Πάντως, πολλές μελέτες έχουν 

συμφωνήσει ότι ακόμη κι αν ληφθεί υπόψην η ενδογενή φύση της σχέσης στις 

εμπειρικές προσεγγίσεις, η αρνητική επίδραση της ανεργίας στην υγεία 

παραμένει σημαντική (Hamilton και συν., 1997, Catalano και συν., 1999, 

Murphy και Athanasou, 1999, Vesalainen και Vuori, 1999). 

Τα οικονομετρικά υποδείγματα που υιοθετούνται είναι υποδείγματα 

ποιοτικών μεταβλητών λόγω της φύσης των εξαρτημένων μεταβλητών. 

Δεδομένης λοιπόν της ποιοτικής φύσης των μεταβλητών, δεν μπορούμε να 

καταφύγουμε στην παραδοσιακή μεθοδολογία των Ελαχίστων Τετραγώνων 

(OLS).  

Όταν υποδειγματοποιούνται οι ατομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες 

του δείκτη της αυτοεκτιμώμενης υγείας, η οποία έχει πολλαπλές αποκρίσεις 

με μια λογική αύξουσα σειρά μεταξύ των, χρησιμοποιείται το διαταγμένο 

λογιστικό υπόδειγμα πολλαπλής απόκρισης (ordered logit), το οποίο λαμβάνει 

υπόψην τους τις πολλαπλές αποκρίσεις – κατηγορίες υγείας. Η ερμηνεία του 

εκάστοτε συντελεστή εκφράζει την πιθανότητα να παρατηρήσουμε μια 

συγκεκριμένη απόκριση του ατόμου i (έστω να συμβεί το ενδεχόμενο j) βάση 

ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ix  ceteris paribus.  

Η κεντρική υπόθεση που γίνεται σε τέτοια υποδείγματα είναι πως για 

κάθε άτομο υπάρχει η μη-παρατηρούμενη κατάσταση της υγείας του, γνωστή 

ως latent μεταβλητή y*  η οποία ουσιαστικά είναι η “πραγματική” κατάσταση 

της υγείας του και η οποία “φανερώνεται” μέσω των παρατηρούμενων σε 

εμάς δεικτών υγείας ( y ). Ακόμη, υποθέτουμε ότι η πραγματική μη-

παρατηρούμενη υγεία συσχετίζεται με τα κοινωνικο-οικονομικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου (Verbeek, 2000).  

Έτσι λοιπόν, η συνάρτηση της latent μεταβλητή y*  είναι ως εξής 

(Greene, 2003): 

 

*
i i i y βx u= +'                                                                                                               (4.1) 
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Όπου ix '  είναι το διάνυσμα των ανεξάρτητων μεταβλητών, β  οι υπό 

εκτίμηση συντελεστές, και iu  ο διαταρακτικός όρος για το άτομο i, ο οποίος 

έχει μέσο μηδέν και (γνωστή) λογιστική διακύμανση (ίση με π2 /3 ) και 

υποθέτουμε πως δεν συσχετίζεται με τις ανεξάρτητες μεταβλητές του 

υποδείγματος. Στην πραγματικότητα αυτό που εμείς παρατηρούμε είναι ο 

δείκτης υγείας ( iy ), όπου: 

 

i i

i i

i i

i i
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Τα iμ  είναι μη παρατηρούμενοι παράγοντες οι οποίοι εκτιμώνται από 

το υπόδειγμα. Η εναλλακτική λύση θα ήταν να υποθέσουμε πως ο 

διαταρακτικός όρος ακολουθεί την κανονική κατανομή με διακύμανση ίση με 

τη μονάδα και να υιοθετήσουμε το ordered probit υπόδειγμα. Στην 

πραγματικότητα δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο 

εναλλακτικών υποδειγμάτων αλλά λόγω της σχετικά μεγαλύτερης 

μαθηματικής του ευκολίας, προτιμάται συνήθως το ordered logit υπόδειγμα 

(Greene, 2003). 

Για τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων του δείκτη της 

απουσίας προβλημάτων φυσικής και ψυχικής υγείας, υιοθετούμε ένα 

λογιστικό (logit) οικονομετρικό υπόδειγμα, δεδομένου ότι η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι μια μεταβλητή διπλής απόκρισης. Ομοίως με προηγούμενα, 

έστω ότι η πραγματική και μη παρατηρούμενη latent μεταβλητή υγείας y*  

συσχετίζεται με τα ατομικά κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά: 

 

*
i i i y βx u= +'                                                                                                               (4.2) 

   

Ενώ εμείς παρατηρούμε το δείκτη υγείας:  
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 Οι υποθέσεις για τη λογιστική κατανομή του διαρθρωτικού όρου και 

της ανεξαρτησίας του από τις εξωγενείς μεταβλητές συνεχίζουν να ισχύουν 

όπως και στην περίπτωση του ordered logit υποδείγματος. 

Και στα δύο υπό εκτίμηση υποδείγματα, οι συντελεστές υπό εκτίμηση 

( β ) θα παρουσιαστούν στην μορφή του λόγου των δύο πιθανοτήτων. Για 

παράδειγμα, στην πιο απλή περίπτωση μιας εξαρτημένης μεταβλητής διπλής 

απόκρισης: η συνάρτηση λογιστικής κατανομής (logistic distribution function) 

για μια μεταβλητή διπλής απόκρισης (όπως στη δική μας περίπτωση, με το 

δείκτη υγείας να παίρνει τις τιμές “1” για την απουσία προβλημάτων υγείας 

και “0” σε διαφορετική περίπτωση) δίνεται από (Gujarati, 2003): 
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όπου ix '  είναι το διάνυσμα των ανεξάρτητων μεταβλητών, iβ  οι υπό 

εκτίμηση συντελεστές, iP  η πιθανότητα να ισχύει iy = 1 , ενώ αντίστοιχα iP1 −  

είναι η πιθανότητα να ισχύει η δεύτερη απόκριση iy = 0 . Με βάση τα 

παραπάνω καταλήγουμε στην εξής σχέση μεταξύ των δύο πιθανοτήτων: 
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Ο λόγος i iP P/(1 )−  είναι απλά ο λόγος των δύο πιθανοτήτων (odds 

ratio) ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση εκφράζει την πιθανότητα το 

άτομο i  να μην παρουσιάζει συγκεκριμένα προβλήματα υγείας ( iy = 1 ) προς 

την πιθανότητα να παρουσιάζει αντίθετα τα συγκεκριμένα προβλήματα 

υγείας ( iy = 0 ) (όπως αυτά αναφέρονται στον σχετικό δείκτη – ερώτηση), ως 
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συνάρτηση των ατομικών δημογραφικών του και κοινωνικο-οικονομικών του 

χαρακτηριστικών.  

Η μέθοδος εκτίμησης και των δύο υποδειγμάτων είναι η μέθοδος της 

Μέγιστης Πιθανοφάνειας (maximum likelihood estimation). Σε υποδείγματα 

ποιοτικών μεταβλητών αλλά και όταν χρησιμοποιούμε μικροοικονομικά 

δεδομένα το πρόβλημα της ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας είναι ένα συχνό 

φαινόμενο, καθώς η ύπαρξη της μπορεί να δηλώνει τη ύπαρξη ommited 

variable bias, κάποια μορφή κακής εξειδίκευσης του υποδείγματος 

(misspecification) (Green, 2003). Επιπρόσθετα, οι Contoyannis και συν. 

(2004) αναφέρουν πως και μόνο το γεγονός ότι ο δείκτης αυτοεκτιμώμενης 

υγείας επιτρέπεται να μεταβάλλεται βάση των ατομικών χαρακτηριστικών, το 

γεγονός αυτό ισοδυναμεί με την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στη 

συνάρτηση υγείας της μη παρατηρούμενης “latent” μεταβλητής υγείας. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ύπαρξης 

ετεροσκεδαστικότητας, εκτιμούμε τα υποδείγματα μας με White robust 

διαρθρωτικούς όρους. 

 

3.3. Αποτελέσματα  

 

3.3.1. Οι Κοινωνικο-οικονομικές Διαστάσεις στην Υγεία Ολόκληρου 

του Δείγματος  

 

Τα αποτελέσματα για τους δύο δείκτες υγείας και τους 

προσδιοριστικούς τους παράγοντες στο σύνολο του δείγματος, 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.3 και 3.4 αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται χωριστά για την κάθε μία από τις 5 χώρες που εξετάζονται 

στην ανάλυση.   

Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ του ατομικού ιστορικού ανεργίας  και 

των δύο υπό εξέταση μέτρων υγείας είναι αρκετά ισχυρή και επιβεβαιώνεται 

για όλες τις χώρες του δείγματος. Ειδικότερα, όσον αφορά την επίδραση στις 

ατομικές αυτοεκτιμήσεις της υγείας, η αρνητική συσχέτιση παρατηρείται για 

τα μέλη των δειγμάτων της Δανίας, της Ελλάδας, και της Μεγάλης Βρετανίας. 

Μάλιστα, διαφαίνεται η εικόνα πως η επίδραση του ιστορικού ανεργίας είναι 

σωρευτική πάνω στην υγεία αφού το ισχυρότερο αποτέλεσμα εμφανίζεται για 
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τα άτομα που αναφέρουν πολλαπλές περιόδους ανεργίας στο παρελθόν με 

τουλάχιστον μια από αυτές να διήρκησε πάνω από έτος και επιπλέον, οι 

στατιστικά σημαντικοί συντελεστές αφορούν μόνο (“Δ. Ανεργίας 5”). 

Επιπλέον, από τα ευρήματά μας μπορούμε να υποθέσουμε πως η 

μακροχρόνια ανεργία είναι αυτή που επιδρά περισσότερο αρνητικά στην 

υγεία, αφού οι στατιστικά σημαντικοί συντελεστές αφορούν μόνο τα άτομα με 

μακροχρόνιο ιστορικό ανεργίας, δηλ. τα άτομα που έχουν βιώσει μία 

τουλάχιστον περίοδο ανεργίας μεγαλύτερης του έτους στο παρελθόν (“Δ. 

Ανεργίας 3” και “Δ. Ανεργίας 5”). Ειδικότερα, τα άτομα που κατά το παρελθόν 

βίωσαν περισσότερες από μια περιόδους ανεργίας με τουλάχιστον μια από 

αυτές να είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν χαμηλότερες πιθανότητες (0,68 

φορές για τη Δανία, 0,61 φορές για την Ελλάδα και 0,68 φορές για την 

Μεγάλη Βρετανία) να αναφέρουν “πολύ καλή” ή  “καλή” ή “μέτρια” υγεία 

έναντι της “κακής/ πολύ κακής” υγείας και ακόμη έχουν τις ίδιες χαμηλότερες 

πιθανότητες να αναφέρουν “πολύ καλή” υγεία έναντι της “καλής” ή “μέτριας” 

ή “κακής/ πολύ κακής” υγείας, συγκριτικά με τα άτομα που δεν έχουν 

αναφέρει ιστορικό ανεργίας (“Δ. Ανεργίας 1”).  Ομοίως, αρνητική εμφανίζεται 

η σχέση μεταξύ παρελθοντικής ανεργίας και υγείας όσον αφορά τα άτομα με 

μια μόνο περίοδο ανεργίας κατά το παρελθόν αλλά μεγαλύτερη του ενός 

έτους. 

Στην περίπτωση που εξετάζεται ο περισσότερο αντικειμενικός δείκτης 

της απουσίας συγκεκριμένων προβλημάτων φυσικής και ψυχικής υγείας, 

παρατηρούμε ότι η αρνητική σχέση μεταξύ του ιστορικού ανεργίας και της 

τρέχουσας κατάστασης της υγείας των ατόμων επιβεβαιώνεται για όλες τις 

χώρες με εξαίρεση τη Δανία. Παρόλα αυτά, δεν παρατηρείται κάποια 

συγκεκριμένη εικόνα (pattern) αναφορικά με το ποιες κατηγορίες ατόμων 

(βάση ιστορικού ανεργίας) πλήττονται περισσότερο σε όρους υγείας.  
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Πίνακας 3.3. Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Αυτοεκτιμώμενου 

Δείκτη Υγείας, Ordered Logistic παλινδρομήσεις 

    

Αυτοεκτιμώμενος Δείκτης Υγείας , Ολόκληρο δείγμα  

Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία 
Μ. 

Βρετανία 

 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) 

Ηλικία        0,94 ***      0,97 **    0,92 ***    0,94 ***    0,99  

Ηλικία2        1,00 ***           1,00         1,00          1,00         1,00  

Γυναίκες             0,91 *        0,80 ***    0,75 ***    0,73 ***         0,83 *** 

Πανδρ.           1,05 1,04          1,13 *         1,06           1,07 

Διαζ./ Χηρ. 0,88      0,84 **         0,88          1,04          1,00 

Αν. Εκπ.       1,99 ***          1,19 ***    1,59 ***   1,53 ***      1,30 *** 

Μεσ. Εκπ.       1,66 ***          1,18 ***    1,46 *** 1,16 **      1,20 *** 

Εισ. Quintile 2    1,15 *          1,21 ***          1,11 *         0,15 * 1,06 

Εισ. Quintile 3       1,52 ***          1,37 ***      1,25 ***         1,11      1,36 *** 

Εισ. Quintile 4       1,55 ***          1,39 ***      1,52 ***         1,11 1,49 *** 

Εισ. Quintile 5       1,90 ***           1,56 ***     1,84 ***    1,32 *** 1,88 *** 

Δ. Ανεργίας 2 1,02    1,03         0,99        0,95   0,89 * 

Δ. Ανεργίας 3      0,75 **   0,91     0,80 ***        0,86     0,73 *** 

Δ. Ανεργίας 4  0,86    0,87       1,07        0,79 0,92 

Δ. Ανεργίας 5        0,68 ***   0,87     0,61 ***        0,84       0,68 *** 

Δ. Κοινων. 2 1,06            1,06           1,11 * 1,14 ***        1,17 *** 

Δ. Κοινων. Επαφ. 1      1,17 ** -      1,83 ***        1,10 0,96 

Δ. Κοινων. Επαφ. 2      1,17 **         1,42 ***     1,40 ***        1,10 0,96 

Χρόνος           0,90 ***        0,91 ***      1,14 ***        1,04       0,87 *** 

Περιοχές (ψευδ.) Όχι   Ναι Ναι Όχι Ναι 

Pseudo R2 0,07 0,05 0,19 0,02 0,02 

Wald χ2  
(prob> χ2) 

784,38 
(0,00) 

1007,68 
(0,00) 

4133,29 
(0,00) 

261,18 
(0,00) 

530,45 
(0,00) 

LR test 
(prob>LR) 

848,39 
(0,00) 

1052,03 
(0,00) 

5051,74 
(0,00) 

267,33 
(0,00) 

551,46 
(0,00) 

Log Likelihood -5726,80 -9460,91 -11072,27 -5675,37 -11026,35 

RESET test χ2 (1) 
            (prob > χ2) 

8,64 
(0,00) 

0,93 
(0,33) 

0,22 
(0,64) 

5,15 
(0,02) 

2,35 
(0,02) 

Παρατηρήσεις  5.617 8.196 11.539 5.741 9.268 
* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα (White robust standard 
errors).   
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Πίνακας 3.4. Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Απουσίας 

Προβλημάτων Φυσικής και Ψυχικής Υγείας, Logistic παλινδρομήσεις   

Απουσία Προβλημάτων Υγείας, Ολόκληρο δείγμα  

Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία 
Μ. 

Βρετανία 

 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) 

Ηλικία        0,94 ***          0,98    0,89 ***          0,97    0,90 *** 

Ηλικία2        1,00 ***           1,00 *     1,00 ***          1,00         1,00 *** 

Γυναίκες             0,81 *** 1,10          0,96      0,79 ***         0,94 

Πανδρ.           1,10 1,13      1,87 ***          1,15         0,96  

Διαζ./ Χηρ. 0,86     0,79 **      1,39 ***          1,11         0,93 

Αν. Εκπ.       1,73 ***        1,56 ***     1,92 ***      1,47 ***   1,19 ** 

Μεσ. Εκπ.       1,64 ***        1,26 ***      1,62 ***          1,13          0,91 

Εισ. Quintile 2 0,99        1,23 ***      1,22 ***          1,03 1,18 * 

Εισ. Quintile 3       1,40 ***        1,62 ***      1,30 ***          1,01      1,15 *** 

Εισ. Quintile 4       1,83 ***         1,69 ***      1,81 ***          1,12      1,85 *** 

Εισ. Quintile 5       2,30 ***         2,34 ***     2,46 ***          1,43 ***     2,89 *** 

Δ. Ανεργίας 2 1,01 1,01          0,81          0,93          1,21  

Δ. Ανεργίας 3 0,95 0,90          0,84          0,80      0,63 *** 

Δ. Ανεργίας 4  0,81         0,65 ***        0,76 *          0,72          1,04 

Δ. Ανεργίας 5  0,83 0,79       0,51 ***          0,38 ***          0,70  

Δ. Κοινων. 2 0,95           0,84 *** 1,02      1,20 ***          1,07 

Δ. Κοινων. Επαφ. 1 0,93  -        1,70 *** 0,92 1,05 

Δ. Κοινων. Επαφ. 2 1,14             1,25 ***        1,36 *** 1,10 1,15 

Χρόνος          0,96 ***        0,94 ***      1,11 ** 1,03 1,01 

Περιοχές (ψευδ.) Όχι   Ναι Ναι Όχι Ναι 

Pseudo R2 0,09 0,10 0,16 0,03 0,10 

Wald χ2 
(prob> χ2) 

410,78 
(0,00) 

696,32 
(0,00) 

1201,71 
(0,00) 

160,67 
(0,00) 

568,35 
(0,00) 

LR test 
(prob>LR) 

447,155 
(0,00) 

790,299 
(0,00) 

1545,254 
(0,00) 

158,98 
(0,00) 

646,60 
(0,00) 

Log Likelihood -2368,77 -3576,50 -3980,39 -2461,89 -2832,45 

RESET test χ2 (1) 
            (prob > χ2) 

0,36 
(0,55) 

1,33 
(0,25) 

10,64 
(0,00) 

0,54 
(0,46) 

0,09 
(0,76) 

Παρατηρήσεις  5.617 8.196 11.539 5.741 9.268 
* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα.   

 

Από τη συγκριτική ανάλυση και των δύο δεικτών υγείας, θεωρούμε πως 

η μεγαλύτερη επιβάρυνση στην υγεία σε επίπεδο χώρας εμφανίζεται στην 

Ελλάδα. Αυτό το εύρημα είναι πιθανό να συσχετίζεται με τους υψηλούς 

ρυθμούς ανεργίας που παρατηρούνται στην Ελλάδα και με το ανελαστικό 
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πλαίσιο της αγοράς εργασίας. Έχει μάλιστα βρεθεί πως παρατηρούνται 

σημαντικές ανισότητες σε επίπεδο χωρών στη σχέση μεταξύ ανεργίας και 

αυτοεκτιμώμενης υγείας, η οποία υποστηρίζεται από τους ερευνητές πως 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε πολιτιστικές διαφορές που αφορούν την 

κοινωνική ευαισθητοποίηση έναντι των ανέργων αλλά και τα προστατευτικά 

θεσμικά μέτρα υπέρ των τελευταίων, όπως τα υψηλά επιδόματα ανεργίας 

(Schaufeli και Van Yperen, 1992, Crossley και Kennedy, 2002).   

Η εμπειρική έρευνα έχει καταδείξει με συνέπεια πως το εισόδημα του 

ατόμου αποτελεί έναν ισχυρό προσδιοριστικό παράγοντα της κατάστασης της 

υγείας του. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε συμφωνία και με την παρούσα 

μελέτη, όπου βλέπουμε πως η σχετική εισοδηματική κατάσταση του ατόμου 

επηρεάζει ανάλογα την υγεία του. Το εύρημα αυτό εμφανίζεται σε όλες τις 

χώρες, με εξαίρεση την Ολλανδία. Η γενική εικόνα είναι πως τα άτομα τα 

άτομα σε υψηλότερη σχετική εισοδηματική θέση εμφανίζουν καλύτερη υγεία 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Στην περίπτωση της Ολλανδίας όμως, το εύρημα 

αυτό επιβεβαιώνεται μόνο για τα άτομα που ανήκουν στο υψηλότερο 

εισοδηματικό ποσοστημόριο (στην περίπτωση του δείκτη απουσίας 

συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας) και για τα άτομα που ανήκουν στο 

υψηλότερο και στο δεύτερο χαμηλότερο ποσοστημόριο (στην περίπτωση του 

δείκτη αυτοεκτιμώμενης υγείας).  

Η εκπαίδευση αποτελεί επίσης έναν ισχυρό προσδιοριστικό παράγοντα 

της υγείας. Το εκπαιδευτικό επίπεδο καθορίζει το επίπεδο του εισοδήματος 

από την εργασία και καθορίζει επίσης σε ένα βαθμό και τις προτιμήσεις του 

ατόμου όσον αφορά τις συνήθειες του τρόπου ζωής και την ενασχόληση με 

δραστηριότητες που προωθούν την υγεία (Duncan και συν., 2002, Fuchs, 

2004). Επιπλέον, το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου έχει βρεθεί να 

συσχετίζεται θετικά με την πιθανότητα επαναπρόσληψης των ανέργων 

(Vesalainen και Vuori, 1999).  

Τα ευρήματα μας υποστηρίζουν την άποψη ότι τα άτομα του 

υψηλότερου ή μεσαίου μορφωτικού επιπέδου έχουν υψηλότερες πιθανότητες 

να αναφέρουν καλύτερη υγεία συγκριτικά με τα άτομα χαμηλότερου 

μορφωτικού επιπέδου. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες και για όλους τους 

δείκτες υγείας που εξετάζουμε στην μελέτη.  
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 Ο Warr (1987) ισχυρίζεται ακόμη πως η ανεργία αποτελεί παράγοντα 

κοινωνικής αποξένωσης του ατόμου λόγω των οικονομικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι άνεργοι. Έτσι, μειώνουν σε σημαντικό βαθμό τις 

κοινωνικές τους δραστηριότητες οι οποίες αποδεικνύονται ευεργετικές 

ενάντια στην ψυχοσωματική νοσηρότητα. Μάλιστα, η ενδιάμεση επίδραση 

της κοινωνικοποίησης του ατόμου στη σχέση ανεργίας – υγείας φαίνεται να 

εξασθενεί σημαντικά τις αρνητικές επιδράσεις της ανεργίας και της 

οικονομικής στέρησης μέσω της αύξησης της ικανότητας του ατόμου να 

χειριστεί συναισθηματικά την ανεργία (Gore, 1978, Paton και Donohue, 

1998). Για το λόγο αυτό εισάγουμε στα υποδείγματα ελέγχους για την 

κοινωνική δραστηριότητα του ατόμου, ώστε να εξετάσουμε τις άμεσες 

επιδράσεις στην υγεία. Ειδικότερα, δύο εναλλακτικοί δείκτες 

κοινωνικοποίησης του ατόμου ελέγχονται στην μελέτη. Ο πρώτος αφορά την 

δραστηριοποίηση (ή όχι) του ατόμου σε ένα ευρύ φάσμα συλλόγων 

(πολιτιστικοί, αθλητικοί, πολιτικοί, κ.λπ.), ενώ ο δεύτερος αφορά τη 

συχνότητα κοινωνικών επαφών με τα άτομα του κοινωνικού του περίγυρου.  

Τα ευρήματα μας φαίνεται να υποστηρίζουν τις υποθέσεις της 

βιβλιογραφίας, ενώ μάλιστα ένα περισσότερο συνεπές αποτέλεσμα πάνω στην 

υγεία φαίνεται να ασκείται από το δείκτη κοινωνικών επαφών. Για όλες τις 

χώρες και για τους δύο δείκτες υγείας υπό εξέταση, η κοινωνική 

δραστηριότητα του ατόμου φαίνεται να επιδρά ευεργετικά πάνω στην υγεία 

του. Βέβαια, τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών και 

των δεικτών υγείας. Για παράδειγμα, ενώ στην Ελλάδα παρατηρείται μια 

ισχυρή επίδραση των δεικτών αυτών πάνω στις εναλλακτικές μορφές υγείας, 

η σχέση είναι πολύ πιο ασθενής στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας. 

Ειδικότερα, στην τελευταία, η κοινωνικοποίηση του ατόμου φαίνεται να ασκεί 

ένα ευεργετικό μεν αντίκτυπο στην υγεία αλλά μόνο στην περίπτωση του 

αυτοεκτιμώμενου δείκτη υγείας. Αντίθετα, δεν παρατηρείται καμία επίδραση 

των κοινωνικών δεικτών στην εξαρτημένη μεταβλητή της απουσίας 

συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας.  

Σε συνέχεια με τα παραπάνω, η οικογενειακή κατάσταση του ατόμου 

έχει βρεθεί επανειλημμένα να είναι σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας 

της υγείας του ατόμου. Ειδικότερα, οι ερευνητές τονίζουν πως ο γάμος είναι 

ευεργετικός για το άτομο, καθώς τα άτομα απολαμβάνουν πολλά οφέλη από 
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την παρουσία του συντρόφου τους, τα οποία μεταφράζονται σε αυξημένη 

συναισθηματική στήριξη, στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και ακόμη, στη 

στήριξη σε περιόδους ασθένειας (Collins και Coltrane, 1992, Wilson και 

Oswald, 2002, Gardner και Oswald, 2002, 2004).  

Στην μελέτη μας μια ανάλογη ευεργετική επίδραση του έγγαμου βίου 

στην υγεία παρατηρείται μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας. Αντίθετα, το 

διαζύγιο ή η χηρεία μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο 

παράγοντα επιβαρυντικό για την υγεία του ατόμου (Wilson και Oswald, 

2002). Σε συμφωνία με τα παραπάνω, βλέπουμε πως στη Γαλλία 

επιβεβαιώνεται το παραπάνω εύρημα, στην περίπτωση της μελέτης του 

αυτοεκτιμώμενου δείκτη υγείας.  

Η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην υγεία του 

ατόμου οδηγεί σε αναμενόμενα ευρήματα. Μια ισχυρή αρνητική σχέση 

μεταξύ υγείας και ηλικίας βρίσκεται για όλες τις χώρες. Όσο αυξάνεται η 

ηλικία τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει το άτομο να εμφανίσει 

προβλήματα υγείας.  

Ακόμη, έντονες ανισότητες παρατηρούνται στην υγεία των δύο φύλων. 

Σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, οι γυναίκες συστηματικά αναφέρουν 

χαμηλότερες εκτιμήσεις υγείας συγκριτικά με τους άνδρες (Theodossiou, 

1998, Eriksson και συν., 2001). Ακόμη, οι γυναίκες αναφέρουν λιγότερα 

προβλήματα φυσικής και ψυχικής υγείας συγκριτικά με τους άνδρες. Όμως, 

αυτό το τελευταίο εύρημα παρατηρείται μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Αναφορικά με τους δείκτες επίδοσης των υποδειγμάτων που 

εξετάζουμε τα αποτελέσματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Το Likelihood 

Ratio Test (LR test) είναι ανάλογο του γνωστού F test και εξετάζει αν όλοι οι 

συντελεστές του υποδείγματος είναι ίσοι με μηδέν (Green, 2003). Ανάλογη 

είναι και η ιδέα για το Wald χ2 test για το οποίο παρέχει τιμές το 

οικονομετρικό πακέτο STATA όταν εκτιμούμε το υπόδειγμα με robust 

διαρθρωτικά σφάλματα. Βλέπουμε λοιπόν πως αυτή η υπόθεση (ότι όλοι οι 

εκτιμημένοι συντελεστές είναι μηδενικοί) απορρίπτεται για όλα τα 

υποδείγματα που παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.3 και 3.4. Το ψευδο R2 

(McFadden’s R2) δεν έχει την ίδια συμβατική έννοια με το γνωστό από τις 

γραμμικές εξισώσεις R2 και οι χαμηλές τιμές που λαμβάνει συχνά 

συναντώνται σε ποιοτικά υποδείγματα κατηγορικών μεταβλητών (Shtatland 
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και συν., 2003). Ουσιαστικά συγκρίνει το εκάστοτε υπόδειγμα που εκτιμούμε 

με το null υπόδειγμα. Αν όλοι οι εκτιμώμενοι συντελεστές ήταν ίσοι με το 

μηδέν, τότε τα δύο υποδείγματα συμπίπτουνε και το R2 θα είναι μηδενικό. 

Τέλος, το RESET (Regression Specification Error Test) τεστ μας δίνει 

πληροφόρηση για την ύπαρξη misspecification στο υπόδειγμα και για την 

πιθανή ύπαρξη omitted variables για τις οποίες δεν ελέγχουμε στο υπόδειγμα 

(Jones, 2007). Στην περίπτωση μας, το RESET test δείχνει την ύπαρξη 

misspecification (λανθασμένης εξειδίκευσης) στα υποδείγματα της Δανίας, 

της Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας όταν εξετάζεται ο 

αυτοεκτιμώμενος δείκτης υγείας, ενώ προβλήματα misspecification 

συναντούμε στον δείκτη συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας μόνο για το 

δείγμα της Ελλάδας, όπου το RESET teset μας υποδεικνύει ότι το υπόδειγμα 

μας δεν είναι επαρκές. Ο Jones (2007) αναφέρει πως σε μια τέτοια περίπτωση 

θα πρέπει να εισάγουμε ελέγχους για άλλους πιθανόν προσδιοριστικούς 

παράγοντες της υγείας στο υπόδειγμα μας, να χρησιμοποιήσουμε 

εναλλακτικά specification (όπως για παράδειγμα, το ordered probit/ probit) ή 

να εξετάσουμε τι συμβαίνει στην περίπτωση εφαρμογής του υποδείγματος σε 

μικρότερα υπο-δείγματα του συνολικού μας δείγματος (π.χ. ηλικίας, φύλου, 

κ.λπ.). Προσπάθειες βελτίωσης του υποδείγματος με τους δύο πρώτους 

τρόπου δεν απέδωσαν και για αυτό εξετάζουμε τα υποδείγματα που μας 

ενδιαφέρουν για υπο-ομάδες του πληθυσμού μας βάση ηλικίας και φύλου. 

 

3.3.2. Κοινωνικο-οικονομικές Διαστάσεις στην Υγεία κατά 

Ηλικιακές Ομάδες  

 
Σε μια προσπάθεια να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την “πηγή” της 

κακής εξειδίκευσης σε ορισμένα από τα υποδείγματά μας, προχωρούμε 

αρχικά σε μια επανάληψη της ανάλυσης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες 

του πληθυσμού. Επιπλέον, γνωρίζουμε πως οι κοινωνικο-οικονομικές 

διαστάσεις στην υγεία είναι πιθανόν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της 

ζωής του ατόμου και για αυτό το λόγο προχωρούμε στην ξεχωριστή μελέτη 

δύο ηλικιακών ομάδων, των ατόμων κάτω και άνω των 45 ετών. Οι Πίνακες 

3.5 και 3.6 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για τους δύο δείκτες υγείας για τα 

μέλη του δείγματος που είναι κάτω των 45 ετών, ενώ οι Πίνακες 3.7 και 3.8 τα 
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αποτελέσματα για τα μέλη του δείγματος άνω των 45 ετών, αντίστοιχα για 

τους δύο δείκτες υγείας. 

 

Πίνακας 3.5. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του αυτοεκτιμώμενου δείκτη 

υγείας, Ordered Logistic παλινδρομήσεις, Άτομα<45 ετών    

 

Αυτοεκτιμώμενος Δείκτης Υγείας , Άτομα<45 ετών  

Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία 
Μ. 

Βρετανία 

 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) 

Ηλικία  0,98          1,02    0,89 ** 0,95 0,97 

Ηλικία2        1,00 ***          1,00          1,00            1,00 1,00 

Γυναίκες             0,98       0,74 ***      0,74 ***       0,66 *** 0,75 *** 

Πανδρ.           0,97 0,98           1,12           1,11 1,08 

Διαζ./ Χηρ. 1,02 0,82      0,61 ***           1,04 0,95 

Αν. Εκπ.        1,88 *** 1,10       1,47 ***        1,78 ***       1,25 *** 

Μεσ. Εκπ.        1,46 ***           1,09       1,35 ***      1,20 **      1,19 ** 

Εισ. Quintile 2 1,02       1,26 *** 0,89           1,16    1,17 * 

Εισ. Quintile 3 1,17       1,43 *** 1,08           1,09       1,46 *** 

Εισ. Quintile 4  1,16      1,23 ** 1,16 1,15        1,54 *** 

Εισ. Quintile 5          1,43 ***        1,44 ***        1,38 ***      1,27 **        2,01 *** 

Δ. Ανεργίας 2    0,92 1,08           0,95           0,92       0,83 *** 

Δ. Ανεργίας 3          0,52 *** 0,91  0,87           0,85        0,68 *** 

Δ. Ανεργίας 4        0,77 **  0,87         0,86           0,76 0,92 

Δ. Ανεργίας 5          0,51 *** 0,77         0,63 ***           0,89        0,67 *** 

Δ. Κοινων. 2   1,06           1,04  1,12  1,07        1,17 *** 

Δ. Κοινων. Επαφ. 1   1,05 -         2,09 ***       1,34 ** 1,01 

Δ. Κοινων. Επαφ. 2   1,10        1,37 ***          1,36 ***      1,20 ** 0,96 

Χρόνος             0,88 ***       0,92 **          1,15 ***      1,10 **        1,85 *** 

Περιοχές (ψευδ.) Όχι   Ναι Ναι Όχι Ναι 

Pseudo R2 0,03 0,02 0,08 0,02 0,02 

Wald χ2  
(prob> χ2) 

173,78 
(0,00) 

173,93 
(0,00) 

693,27 
(0,00) 

157,54 
(0,00) 

269,95 
(0,00) 

LR test 
(prob>LR) 

184,84 
(0,00) 

179,02 
(0,00) 

830,96 
(0,00) 

161,12 
(0,00) 

278,65 
(0,00) 

Log Likelihood -3056,91 -4559,99 -4570,16 -3923,56 -6965,88 

RESET test χ2 (1) 
            (prob > χ2) 

3,00 
(0,08) 

0,04 
(0,84) 

2,02 
(0,16) 

1,36 
(0,25) 

3,02 
(0,09) 

Παρατηρήσεις  3.422 4.126 6.345 4.065 5.999 
* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα.   
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Πίνακας 3.6. Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Απουσίας Προβλημάτων 

Φυσικής και Ψυχικής υγείας, Logistic παλινδρομήσεις, Άτομα<45 ετών    

Απουσία Προβλημάτων Υγείας, Άτομα<45 ετών  

Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία 
Μ. 

Βρετανία 

 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) 

Ηλικία           1,07 0,98        0,94 0,99 1,00 

Ηλικία2        1,00 ***           1,00 1,00  1,00 1,00 

Γυναίκες             0,81 *      1,27 **           0,83        0,75 *** 0,88 

Πανδρ.           0,94 1,10         2,03 *** 1,14 0,88 

Διαζ./ Χηρ. 0,83  0,84  0,83  1,25      0,65 ** 

Αν. Εκπ.         2,22 ***      1,45 **         2,17 ***       1,81 *** 1,21 

Μεσ. Εκπ.          1,92 ***  1,20         1,85 ***      1,29 ** 0,97 

Εισ. Quintile 2   1,00         1,43 ***  1,17 1,05      1,55 ** 

Εισ. Quintile 3  1,17         1,88 ***      1,47 * 0,90       1,94 *** 

Εισ. Quintile 4            1,31        1,64 ***          1,74 *** 1,27        2,15 *** 

Εισ. Quintile 5       1,61 **        1,96 ***          2,40 *** 1,29       3,64 *** 

Δ. Ανεργίας 2 0,79  0,94            0,82 0,91 1,15 

Δ. Ανεργίας 3      0,71 **        0,59 ***    0,85   0,69 * 0,69 

Δ. Ανεργίας 4        0,60 ***      0,64 *          0,64 ** 0,72 0,93 

Δ. Ανεργίας 5        0,59 *** 0,68           0,52 ***        0,38 *** 0,80 

Δ. Κοινων. 2 0,86           0,78         0,70 ** 1,11 0,93 

Δ. Κοινων. Επαφ. 1 0,93 -          2,13 *** 0,87      1,53 ** 

Δ. Κοινων. Επαφ. 2 1,22      1,21 *      1,31 * 0,96    1,43 * 

Χρόνος          0,90 ***   0,96          1,22 ***    1,15 * 1,03 

Περιοχές (ψευδ.) Όχι   Ναι Ναι Όχι Ναι 

Pseudo R2 0,04 0,03  0,09 0,02 0,06 

Wald χ2 
(prob> χ2) 

409,22 
(0,00) 

91,79 
(0,00) 

244,11 
(0,00) 

74,13 
(0,00) 

177,10 
(0,00) 

LR test 
(prob>LR) 

107,19 
(0,00) 

90,31 
(0,00) 

252,30 
(0,00) 

73,69 
(0,00) 

165,24 
(0,00) 

Log Likelihood -1196,75 -1327,50 -1230,97 -1605,99 -1314,65 

RESET test χ2 (1) 
            (prob > χ2) 

0,01 
(0,93) 

0,01 
(0,94) 

1,20 
(0,27) 

2,86 
(0,09) 

0,69 
(0,40) 

Παρατηρήσεις  3.422 4.126 6.345 4.065 5.999 
* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα.   
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Πίνακας 3.7. Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Αυτοεκτιμώμενου Δείκτη 

Υγείας, Ordered Logistic παλινδρομήσεις, Άτομα ≥ 45 ετών    

Αυτοεκτιμώμενος Δείκτης Υγείας , Άτομα≥45 ετών 

Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία 
Μ. 

Βρετανία 

 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) 

Ηλικία    0,83 *      0,88 **    0,81 ***           0,85 0,95 

Ηλικία2        1,00 ***           1,00  1,00 **           1,00 1,00 

Γυναίκες             0,89       0,86 ***     0,76 ***           0,89 0,99 

Πανδρ.           1,08 1,22          1,10           0,98 1,05 

Διαζ./ Χηρ. 0,83  0,96         0,92           0,94 1,01 

Αν. Εκπ.        1,90 ***         1,34 ***     1,88 ***           1,08        1,41 *** 

Μεσ. Εκπ.        1,75 ***         1,24 ***     1,58 ***           1,08 1,17 

Εισ. Quintile 2      1,41 **  1,15 1,23 *           1,17 0,94 

Εισ. Quintile 3        2,31 ***         1,33 ***      1,28 ***           1,18     1,23 * 

Εισ. Quintile 4        2,44 ***        1,60 ***      1,75 ***           1,04         1,51 *** 

Εισ. Quintile 5        2,83 ***        1,64 ***       2,12 ***           1,54 **        1,85 *** 

Δ. Ανεργίας 2 1,24 0,16          1,16           1,04 1,14 

Δ. Ανεργίας 3 1,14 0,92    0,65 *           0,98 0,84 

Δ. Ανεργίας 4 1,00 0,80        1,50 **           0,79 0,88 

Δ. Ανεργίας 5 0,98           1,12       0,54 ***           0,60 0,64 

Δ. Κοινων. 2 1,07          0,94           1,04       1,37 ***    1,12 * 

Δ. Κοινων. Επαφ. 1         1,33  *** -       1,70 ***     0,68 ** 0,91 

Δ. Κοινων. Επαφ. 2      1,24 **       1,47 ***       1,48 ***          0,95 0,97 

Χρόνος  0,95     0,84 ** 1,06          0,91        0,82 *** 

Περιοχές (ψευδ.) Όχι   Ναι Ναι Όχι Ναι 

Pseudo R2 0,05 0,03 0,08 0,02 0,03 

Wald χ2 
(prob> χ2) 

300,43 
(0,00) 

335,94 
(0,00) 

1105,14 
(0,00) 

56,08 
(0,00) 

226,63 
(0,00) 

LR test 
(prob>LR) 

304,43 
(0,00) 

342,20 
(0,00) 

1008,27 
(0,00) 

54,92 
(0,00) 

224,25 
(0,00) 

Log Likelihood -2631,77 -4838,25 -6455,14 -1730,50 -4021,10 

RESET test χ2 (1) 
            (prob > χ2) 

0,46 
(0,50) 

0,16 
(0,69) 

1,72 
(0,20) 

1,01 
(0,32) 

2,11 
(0,15) 

Παρατηρήσεις  2.195 4.070 5.194 1.676 3.269 
* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα.   
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Πίνακας 3.8. Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Απουσίας Προβλημάτων 

Φυσικής και Ψυχικής υγείας, Logistic παλινδρομήσεις, Άτομα≥45 ετών    

   

Απουσία Προβλημάτων Υγείας, Άτομα≥45 ετών 

Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία Μ. Βρετανία 
 

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) 

Ηλικία         0,70 ***      0,90 *    0,72 ***      0,69 ** 0,84 

Ηλικία2         1,00          1,00   1,00 ***           1,00 ** 1,00 

Γυναίκες           0,82 *      1,04         0,99  0,90 1,00 

Πανδρ.         1,40      1,05          1,36 * 1,36 1,16 

Διαζ./ Χηρ.         0,04 0,72 *         0,83 * 1,09 1,26 

Αν. Εκπ.         1,32 *      1,67 ***    1,91 *** 1,04 1,18 

Μεσ. Εκπ.         1,39 **      1,26 ***    1,46 *** 0,89 0,83 

Εισ. Quintile 2       1,04      1,13  1,22 ** 1,01 1,00 

Εισ. Quintile 3         1,80 ***      1,53 ***   1,23 ** 1,24      1,38 ** 

Εισ. Quintile 4         2,74 ***      1,73 ***     1,82 *** 0,93       1,72 *** 

Εισ. Quintile 5         3,39 ***     2,46 ***     2,49 ***        1,77 ***        2,61 *** 

Δ. Ανεργίας 2         1,60 *        1,18          0,79 0,93 1,24 

Δ. Ανεργίας 3       1,25        1,24          0,91 1,22      0,64 ** 

Δ. Ανεργίας 4         2,19 *         0,59        0,89          0,49 1,28 

Δ. Ανεργίας 5         1,39        0,92      0,52 ***          0,35 0,59 

Δ. Κοινων. 2         1,01        0,86 *          1,21       1,43 *** 1,15 

Δ. Κοινων. Επαφ. 1         0,98 -      1,61 *** 0,90 0,84 

Δ. Κοινων. Επαφ. 2         1,13        1,27 ***       1,40 *** 1,25 1,00 

Χρόνος       1,01 *** 0,95 0,96      0,84 ** 1,00 

Περιοχές (ψευδ.) Όχι   Ναι Ναι Όχι Ναι 

Pseudo R2 0,08 0,07 0,07 0,04 0,06 

Wald χ2 
(prob> χ2) 

184,25 
(0,00) 

299,96 
(0,00) 

375,72 
(0,00) 

66,66 
(0,00) 

177,25 
(0,00) 

LR test 
(prob>LR) 

208,45 
(0,00) 

323,06 
(0,00) 

418,71 
(0,00) 

70,76 
(0,00) 

190,36 
(0,00) 

Log Likelihood -5726,80 -2234,01 -2722,89 -837,84 -1492,67 

RESET test χ2 (1) 
            (prob > χ2) 

0,28 
(0,59) 

7,61 
(0,01) 

11,39 
(0,00) 

0,00 
(0,99) 

0,09 
(0,78) 

Παρατηρήσεις  2.195 4.070 5.194 1.676 3.269 
* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα.   

  

 Πραγματικά εντοπίζονται βασικές διαφορές μεταξύ των δύο 

ηλικιακών ομάδων. Ειδικότερα, όσον αφορά τη βασική σχέση ενδιαφέροντος, 

βλέπουμε πως το ιστορικό ανεργίας επηρεάζει αρνητικά μεν την υγεία της 
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νεότερης ηλικιακής ομάδας, ενώ η επίδρασή του εξασθενεί όταν εξετάζεται η 

ανώτερη ηλικιακή ομάδα με εξαίρεση την Ελλάδα. Ειδικότερα, κατά τη 

μελέτη του δείγματος με ηλικίες μικρότερες των 45 ετών, παρατηρούμε πως 

το ιστορικό ανεργίας επηρεάζει και τις αυτοεκτιμήσεις υγείας (Δανία, Ελλάδα, 

Μεγάλη Βρετανία) αλλά και το δείκτη απουσίας προβλημάτων υγείας (όλες οι 

χώρες εκτός της Μεγάλης Βρετανίας). Το γεγονός ότι ο περισσότερο 

αντικειμενικός δείκτης υγείας φαίνεται να είναι περισσότερο ευαίσθητος στο 

ατομικό ιστορικό ανεργίας, είναι πιθανόν να αντανακλά και την αντίστροφη 

φύση της σχέσης, δηλαδή άτομα με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας 

αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες να βρουν εργασία. Σε αυτή την 

περίπτωση, το ιστορικό υγείας αλληλοεπηρεάζεται με το ιστορικό ανεργίας 

και γι αυτό και παρατηρούμε αυτή την έντονη αρνητική σχέση μεταξύ 

ιστορικού ανεργίας και τρέχουσας υγείας στις 4 από τις 5 υπό εξέταση χώρες. 

Δυστυχώς, η έλλειψη δεδομένων για αξιόπιστες “μεταβλητές - εργαλεία” αλλά 

και η ίδια η φύση των δεδομένων, μας περιορίζει στην προσπάθεια εξέτασης 

της ύπαρξης ενδογένειας, οπότε και τα ευρήματα θα πρέπει να εξετάζονται 

πάντοτε με την ανάλογη προσοχή.   

Όταν εξετάζεται το δείγμα του ηλικιωμένου εργατικού δυναμικού, 

παρατηρείται μια ασθενέστερη σχέση μεταξύ του ιστορικού ανεργίας και των 

δεικτών υγείας (πολλοί από τους εκτιμημένους συντελεστές γίνονται 

στατιστικά ασήμαντοι). Η βιβλιογραφία ισχυρίζεται πως τα μέλη του 

εργατικού δυναμικού που πλησιάζουν τα όρια συνταξιοδότησης είναι σε θέση 

να χειριστούν συναισθηματικά καλύτερα την ανεργία συγκριτικά με τους 

νεότερους (Osipow και Fitzgerald, 1993) και παράλληλα επιδεικνύουν 

χαμηλότερη αφοσίωση στο ρόλο τους ως απασχολούμενοι (low labour force 

participation commitment) (Warr και Jackson, 1984). Επιπλέον, οι 

ηλικιωμένοι – μέλη του εργατικού δυναμικού έχουν την τάση, καθώς 

πλησιάζουν τα όρια συνταξιοδότησής τους, να επιλέγουν να αποσυρθούν από 

την αγορά εργασίας αντί να καταγραφούν ως άνεργοι (Vesalainen και Vuori, 

1999, Rantakeisu και Jönnson, 2003).  

Η σχετική εισοδηματική κατάσταση των μελών του δείγματος φαίνεται 

να ασκεί σημαντική επίδραση στην υγεία τους ανεξαρτήτως ηλικίας και για 

όλες τις χώρες υπό εξέταση, με κάποιες διαφοροποιήσεις όμως ανάλογα με το 

δείκτη υγείας και το δείγμα που εξετάζεται κάθε φορά. Σε γενικές γραμμές, τα 
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άτομα υψηλότερης (σχετικής) οικονομικής κατάστασης φαίνεται να 

εμφανίζουν υψηλότερες πιθανότητες να απολαμβάνουν καλή υγεία σε σχέση 

με τους υπόλοιπους.  

Ο ευεργετικός ρόλος της μόρφωσης στην υγεία έχει τονιστεί πολλές 

φορές και τα στοιχεία της έρευνας μας συναινούν υπέρ αυτής της υπόθεσης. 

Πραγματικά, φαίνεται πως τα άτομα υψηλού και μεσαίου εκπαιδευτικού 

επιπέδου εμφανίζουν συστηματικά καλύτερη υγεία σε όλες τις υπό μελέτη 

χώρες. Ακόμη, φαίνεται πως η επίδραση της εκπαίδευσης δεν εξασθενεί κατά 

τη διάρκεια του κύκλου ζωής, αφού παρατηρείται μια ισχυρή σχέση μεταξύ 

εκπαίδευσης και υγείας και στην ομάδα ατόμων άνω των 45 ετών για τη 

Δανία, Γαλλία, και Ελλάδα. Αντίθετα στην Ολλανδία και στη Μεγάλη 

Βρετανία, η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου φαίνεται να μην επιδρά στην 

υγεία των ατόμων άνω των 45 ετών. Η βιβλιογραφία έχει καταδείξει ανάλογα 

ευρήματα, αναφέροντας πως διαφορετικοί κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες 

επιδρούν με διαφορετική βαρύτητα στην υγεία του ατόμου κατά τη διάρκεια 

της ζωής του (βλ. σελ. 77). 

Σε αντιθέση με προϋπάρχουσες έρευνες, δεν βρίσκουμε κάποια συνεπή 

στοιχεία υπέρ της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης 

του ατόμου και της υγείας του, με εξαίρεση την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην 

περίπτωση της Ελλάδας, ο γάμος φαίνεται να είναι ευεργετικός για την υγεία 

του ατόμου, ενώ αντίθετα οι χήροι και διαζευγμένοι αναφέρουν υψηλότερη 

νοσηρότητα συγκριτικά με τους ελεύθερους.  

Ομοίως, οι εναλλακτικοί δείκτες κοινωνικοποίησης, ως ενδεικτικοί της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης του ατόμου αλλά και της φροντίδας που δέχεται 

από τον κοινωνικό του περίγυρο, δεν φαίνεται να επηρεάζουν συστηματικά 

την υγεία. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται μια σημαντική στατιστικά 

συσχέτιση μεταξύ της ένταξης σε κοινωνικές ομάδες και της υγείας του 

ατόμου, φαίνεται πως η κοινωνικοποίηση ασκεί ένα θετικό αποτέλεσμα πάνω 

στην υγεία, με την ισχύ των εναλλακτικών δεικτών να διαφοροποιείται 

σημαντικά μεταξύ των χωρών. Ίσως σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι οι πολιτιστικοί και κοινωνικοί παράγοντες που λειτουργούν 

σε επίπεδο χώρας επηρεάζουν σημαντικά τη σχέση ενδιαφέροντος. 

Η επίδραση των ατομικών δημογραφικών χαρακτηριστικών φαίνεται 

επίσης να επιδρά με διαφορετική ισχύ στην υγεία των δύο υπό εξέταση 
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ηλικιακών ομάδων. Ειδικότερα, δεν βρίσκουμε στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ υγείας και ηλικίας για τα άτομα που δεν έχουν φτάσει 

ακόμη στην μέση ηλικία. Η σχέση μεταξύ ηλικίας και υγείας, βρίσκεται όμως 

να είναι ισχυρή στατιστικά και αρνητική και για τους δύο δείκτες υγείας αλλά 

και για τις τέσσερις από τις πέντε χώρες (με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία) 

που μελετώνται στην έρευνα, στα άτομα που υπερβαίνουν τα 45 έτη ηλικίας.  

Αντίθετα, και σε συμφωνία με την σχετική βιβλιογραφία, βρίσκουμε 

ισχυρά στοιχεία για τις ανισότητες στην υγεία βάση φύλων. Ειδικότερα, στις 

τέσσερις από τις πέντε χώρες, οι γυναίκες παρουσιάζονται να απολαμβάνουν 

χαμηλότερα επίπεδα υγείας συγκριτικά με τους άνδρες. Όμως, οι διαφορές 

στην υγεία μεταξύ των δύο φύλων, εξασθενούν σημαντικά όταν μελετάται το 

μεγαλύτερο σε ηλικία δείγμα. Είναι πιθανό, πως καθώς αυξάνεται η ηλικία και 

αυξάνονται και τα προβλήματα υγείας των ατόμων, οι διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων να μειώνονται.  

Οι στατιστικοί έλεγχοι των υποδειγμάτων που παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 3.5 – 3.8 είναι αρκετά ικανοποιητικοί. Προβλήματα κακής 

εξειδίκευσης βάση των RESET ελέγχων εμφανίζονται στην περίπτωση του 

δείκτη αυτοεκτιμώμενης υγείας για τη Δανία και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ 

κατά την υποδειγματοποίηση του δείκτης της απουσίας προβλημάτων υγείας 

συναντώνται προβλήματα λανθασμένης εξειδίκευσης για την Ελλάδα και τη 

Γαλλία. Είναι πιθανόν πως ο λόγος που παρατηρούμε κακή εξειδίκευση των 

συγκεκριμένων υποδειγμάτων να είναι το πρόβλημα των omitted variable bias 

(μη παρατηρούμενες μεταβλητές που επηρεάζουν την υγεία και που θα 

έπρεπε να ελέγχονται στις οικονομετρικές μας εξειδικεύσεις), το οποίο όμως 

μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με τη χρήση νέων πληρέστερων, σε 

μικροοικονομικό επίπεδο, δεδομένων. 

   

3.3.3. Κοινωνικο-οικονομικές Διαστάσεις στην Υγεία κατά 

Επαγγελματική Κατάσταση 

 
Σε αυτή την ενότητα εξετάζονται οι κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις 

στην υγεία με το δείγμα επιμερισμένο κατά επαγγελματική κατάσταση, 

δεδομένου ότι θέλουμε να εξετάσουμε την ύπαρξη τυχόν διαφορών 

αναφορικά με την επίδραση του ατομικού ιστορικού ανεργίας στην υγεία των 
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ανέργων και των εργαζομένων, αντίστοιχα. Οι Πίνακες 3.9-3.10 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων για το δείγμα των 

εργαζομένων, ενώ οι Πίνακες 3.11-3.12 παρουσιάζουν τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα για το δείγμα των ανέργων.  

 

Πίνακας 3.9. Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Αυτοεκτιμώμενου 

Δείκτη Υγείας, Ordered Logistic παλινδρομήσεις, Δείγμα Εργαζομένων    

Αυτοεκτιμώμενος Δείκτης Υγείας , Δείγμα Εργαζομένων 

Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία 
Μ. 

Βρετανία 

 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) 

Ηλικία        0,93 ***      0,95 ** 0,99      0,95 ** 1,01 

Ηλικία2 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 

Γυναίκες   0,91       0,71 ***        0,65 ***        0,67 ***       0,78 *** 

Πανδρ. 0,96 0,96 0,85 1,12 1,07 

Διαζ./ Χηρ. 0,98 0,84      0,67 ** 1,23 1,01 

Αν. Εκπ.         1,63 *** 1,02        1,65 ***         1,66 ***        1,23 *** 

Μεσ. Εκπ.         1,29 *** 1,10        1,50 ***       1,22 **         1,16 *** 

Εισ. Quintile 2 0,97 1,19 0,67      1,22 * 0,98 

Εισ. Quintile 3 1,15    1,21 * 0,92 1,15     1,19 * 

Εισ. Quintile 4 1,07 1,15 0,91       1,24 **       1,27 ** 

Εισ. Quintile 5    1,29 *       1,27 ** 1,12         1,39 ***        1,66 *** 

Δ. Ανεργίας 2 1,03 1,06 0,98 0,91      0,83 ** 

Δ. Ανεργίας 3       0,69 *** 0,90 0,86 0,86 0,93 

Δ. Ανεργίας 4        0,71 ***       0,77 **         1,23 0,75 0,88 

Δ. Ανεργίας 5        0,57 *** 1,07 0,74 1,19 1,18 

Δ. Κοινων. 2 0,99 0,99 0,99        1,18 *** 1,09 

Δ. Κοινων. Επαφ. 1     1,21 * -       1,97 *** 1,05 0,99 

Δ. Κοινων. Επαφ. 2      1,23 **        1,38 ***       1,59 *** 1,13 0,97 

Χρόνος         0,86 *** 0,92       1,16 ***      1,11 **        0,88 *** 

Περιοχές (ψευδ.) Όχι   Ναι Ναι Όχι Ναι 

Pseudo R2 0,03 0,03 0,13 0,02 0,01 

Wald χ2 
(prob> χ2) 

181,69 
(0,00) 

236,04 
(0,00) 

634,46 
(0,00) 

195,83 
(0,00) 

183,21 
(0,00) 

LR test 
(prob>LR) 

304,43 
(0,00) 

242,15 
(0,00) 

776,18 
(0,00) 

190,68 
(0,00) 

184,49 
(0,00) 

Log Likelihood -3144,46 -4453,47 -2707,62 -4177,94 -6110,41 

RESET test χ2 (1) 
            (prob > χ2) 

0,10 
(0,75) 

0,31 
(0,57) 

2,00 
(0,16) 

4,19 
(0,05) 

0,58 
(0,46) 

Παρατηρήσεις  3.464 4.066 3.484 4.310 5.420 
* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα.   
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Πίνακας 3.10. Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Απουσίας 

Προβλημάτων Φυσικής και Ψυχικής υγείας, Logistic παλινδρομήσεις, 

Δείγμα Εργαζομένων    

   

Απουσία Προβλημάτων Υγείας, Δείγμα Εργαζομένων 

Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία Μ. Βρετανία 
 

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) 

Ηλικία 0,98 0,99 0,99 0,87 0,92 

Ηλικία2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Γυναίκες      0,82 * 1,08        0,57 *** 0,43       0,71 *** 

Πανδρ. 0,77 1,12 0,88 1,28 0,75 

Διαζ./ Χηρ.       0,62 ** 0,92 0,77 0,34 0,70 

Αν. Εκπ.          1,66 ***       1,46 **        2,52 *** 0,58 0,85 

Μεσ. Εκπ.          1,46 ***        1,34 ***         1,63 *** 0,54      0,65 ** 

Εισ. Quintile 2 0,75 1,31 0,90      2,71 ** 1,28 

Εισ. Quintile 3   0,85        1,56 *** 1,22 0,69 1,29 

Εισ. Quintile 4  0,91    1,32 * 1,60 1,49       1,56 ** 

Εισ. Quintile 5  1,06        1,80 ***       2,01 **      3,43 **         2,34 *** 

Δ. Ανεργίας 2  0,95 0,82       0,57 ** 2,72 0,88 

Δ. Ανεργίας 3         1,48 0,99       0,61 ** 0,90 0,65 

Δ. Ανεργίας 4        0,63 ***      0,63 ** 0,72 1,50 0,95 

Δ. Ανεργίας 5 0,68 0,93 0,76 0,56 1,07 

Δ. Κοινων. 2 0,96        0,72 ***       0,65 ** 1,05 0,91 

Δ. Κοινων. Επαφ. 1 1,02 -          1,97 *** 1,09 1,27 

Δ. Κοινων. Επαφ. 2 1,25 1,13         2,09 *** 1,04 1,35 

Χρόνος         0,89 *** 0,98 1,07 0,99 1,08 

Περιοχές (ψευδ.) Όχι Ναι Ναι Όχι Ναι 

Pseudo R2 0,02 0,03 0,13 0,12 0,04 

Wald χ2 
(prob> χ2) 

55,61 
(0,00) 

97,24 
(0,00) 

182,00 
(0,00) 

- 
86,38 
(0,00) 

LR test 
(prob>LR) 

105,30 
(0,00) 

98,43 
(0,00) 

203,30 
(0,00) 

34,83 
(0,01) 

83,77 
(0,00) 

Log Likelihood -1114,54 -1379,96 -666,81 -123,06 -943,92 

RESET test χ2 (1) 
            (prob > χ2) 

0,38 
(0,54) 

0,03 
(0,86) 

2,43 
(0,12) 

7,04 
(0,00) 

0,74 
(0,39) 

Παρατηρήσεις  3.464 4.066 3.484 4.310 5.420 
* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα.   
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Πίνακας 3.11. Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Αυτοεκτιμώμενου 

Δείκτη Υγείας, Ordered Logistic παλινδρομήσεις, Δείγμα Ανέργων    

Αυτοεκτιμώμενος Δείκτης Υγείας , Δείγμα Ανέργων 

Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία 
Μ. 

Βρετανία 

 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) 

Ηλικία       0,85 ***     0,91 * 0,92 0,97 0,92 

Ηλικία2      1,00 ** 1,00 1,00 1,00 1,00 

Γυναίκες   1,12  0,78 * 1,01        0,73 ***       0,70 ** 

Πανδρ. 0,84        0,99 0,84 1,21 1,08 

Διαζ./ Χηρ. 0,78 0,82       0,46 ** 1,21 1,04 

Αν. Εκπ.       2,55 *** 1,19          1,74 ***         1,51 *** 1,24 

Μεσ. Εκπ.       2,11 *** 1,18          1,45 ***     1,24 * 1,14 

Εισ. Quintile 2 1,14 1,18 1,31 1,15 0,94 

Εισ. Quintile 3 1,29 1,19 0,86 1,01 1,35 

Εισ. Quintile 4 1,11      1,59 ** 1,44 1,24 1,60 

Εισ. Quintile 5 1,38    1,69 * 1,04        1,47 ***      2,44 ** 

Δ. Ανεργίας 2      2,84 ** 0,99 1,09 0,92      0,60 ** 

Δ. Ανεργίας 3      2,61 ** 0,97 0,75 0,94        0,45 *** 

Δ. Ανεργίας 4        3,36 *** 1,06 0,77 0,87 0,66 

Δ. Ανεργίας 5      2,42 ** 0,75 0,58      0,51 **         0,28 *** 

Δ. Κοινων. 2         1,58 *** 0,97     1,84 *      1,22 ** 0,98 

Δ. Κοινων. Επαφ. 1 0,96 0,97        1,99 *** 0,84 0,75 

Δ. Κοινων. Επαφ. 2 0,75        1,58 *** 1,31 1,05 1,11 

Χρόνος         0,95 ***        0,77 ***      1,20 *** 1,12 0,93 

Περιοχές (ψευδ.) Όχι Ναι Ναι Όχι Ναι 

Pseudo R2 0,05 0,05 0,16 0,02 0,04 

Wald χ2 
(prob> χ2) 

73,36 
(0,00) 

105,34 
(0,00) 

249,61 
(0,00) 

92,99 
(0,00) 

48,96 
(0,02) 

LR test 
(prob>LR) 

79,23 
(0,00) 

323,06 
(0,00) 

284,00 
(0,00) 

90,95 
(0,00) 

48,53 
(0,01) 

Log Likelihood -568,21 -978,43 -740,48 -1791,08 -617,11 

RESET test χ2 (1) 
            (prob > χ2) 

0,23 
(0,63) 

0,23 
(0,64) 

0,18 
(0,79) 

0,44 
(0,51) 

0,54 
(0,46) 

Παρατηρήσεις  518 821 909 112 507 
* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα.   
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Πίνακας 3.12. Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Απουσίας 

Προβλημάτων Φυσικής και Ψυχικής υγείας, Logistic παλινδρομήσεις, 

Δείγμα Ανέργων   

 

Απουσία Προβλημάτων Υγείας, Δείγμα Ανέργων 

Δανία Γαλλία Ελλάδα Ολλανδία Μ. Βρετανία 
 

Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) exp(συντ.) 

Ηλικία        0,85 ***     0,87 * 0,94 0,76 0,97 

Ηλικία2    1,00 * 1,00 1,00 1,00 1,00 

Γυναίκες   1,24 1,11 1,09 2,16 1,13 

Πανδρ. 0,95 1,18 1,10 1,31 0,74 

Διαζ./ Χηρ. 1,02 1,26 0,70 1,06    0,45 * 

Αν. Εκπ.         3,38 *** 1,66        3,01 *** 1,85 1,46 

Μεσ. Εκπ.         1,98 *** 1,25      1,86 ** 0,90 1,21 

Εισ. Quintile 2 1,20 1,15       1,85 ** 0,93 0,73 

Εισ. Quintile 3 1,19 1,62 1,67 0,61 1,62 

Εισ. Quintile 4          3,85 *** 1,85 1,92 0,84 0,59 

Εισ. Quintile 5 1,09      3,42 ** 2,64 - 1,82 

Δ. Ανεργίας 2     3,01 * 1,29 0,77    4,88 *    2,38 * 

Δ. Ανεργίας 3         1,80 0,84 0,67 1,65 0,89 

Δ. Ανεργίας 4 1,90 0,74    0,41 ** 0,83 1,58 

Δ. Ανεργίας 5 2,25 0,77      0,41 **    0,18 * 0,97 

Δ. Κοινων. 2 1,02 1,21 0,78 0,63 1,04 

Δ. Κοινων. Επαφ. 1 0,79 -      2,04 ** 1,03    2,35 * 

Δ. Κοινων. Επαφ. 2 0,96        1,67 *** 0,93 1,69      2,98 ** 

Χρόνος  1,22 0,90      1,05 ** 1,13 1,04 

Περιοχές (ψευδ.) Όχι Ναι Ναι Όχι Ναι 

Pseudo R2 0,09 0,10 0,18 0,19 0,10 

Wald χ2 
(prob> χ2) 

43,21 
(0,00) 

70,60 
(0,00) 

88,91 
(0,00) 

23,91 
(0,16) 

45,20 
(0,04) 

LR test 
(prob>LR) 

42,33 
(0,00) 

76,92 
(0,00) 

101,80 
(0,00) 

26,36 
(0,10) 

38,01 
(0,15) 

Log Likelihood -247,06 -345,84 -231,42 -55,21 -163,33 

RESET test χ2 (1) 
            (prob > χ2) 

0,19 
(0,66) 

0,02 
(0,89) 

0,46 
(0,50) 

1,26 
(0,26) 

0,00 
(0,99) 

Παρατηρήσεις  518 821 909 111 507 
* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Όλες οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν διορθώσεις για ετεροσκεδαστικότητα.   
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Οι σχετικές μελέτες υποστηρίζουν πως όταν οι άνεργοι επανέλθουν 

στην αγορά εργασίας τότε τα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία εξασθενούν 

σημαντικά (Morrell και συν., 1994, Murphy και Athanasou, 1999, Vesalainen 

και Vuori, 1999). Τα αποτελέσματα μας δεν δείχνουν κάποια συνεπή αρνητική 

επίδραση του ιστορικού ανεργίας πάνω στην υγεία των ανέργων. Οι 

Ειδικότερα, η ύπαρξη ιστορικού ανεργίας και η επίδραση της πάνω στην 

υγεία φαίνεται να είναι λιγότερο έντονη πάνω στην υγεία του δείγματος των 

εργαζομένων συγκριτικά με το δείγμα των ανέργων. Παρόλα αυτά, τα 

ευρήματα μας θα μπορούσαν να οφείλονται στην ύπαρξη state dependence 

φαινομένων. Ειδικότερα, η κακή υγεία μπορεί να προκαλεί απώλεια εργασίας 

και δυσκολία στην επανείσοδο στην αγορά εργασίας. Εφόσον η ενδογενής 

φύση των σχέσεων ενδιαφέροντος δεν λαμβάνεται υπόψην θα πρέπει να 

είμαστε προσεκτικοί κατά την αξιολόγηση των ευρημάτων.  

Όμως, ένα μάλλον αντιφατικό εύρημα παρατηρείται στην περίπτωση 

της Δανίας και λιγότερο της Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας. 

Ειδικότερα, φαίνεται πως η εμπειρία της παρελθοντικής ανεργίας 

συσχετίζεται θετικά με την υγεία στο δείγμα των ανέργων (Πίνακες 3.11 – 

3.12). Αυτό το εύρημα μπορεί να οφείλεται σε δύο υποθέσεις. Είτε πρόκειται 

για την περίπτωση της “προσαρμογής” στην ανεργία, σύμφωνα με την οποία 

οι άνεργοι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα διαχειρίζονται ψυχικά 

αποτελεσματικότερα την κατάσταση ανεργίας την οποία βιώνουν και έτσι 

αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα υγείας, είτε πρόκειται για θέμα των κρατικών 

και των πολιτιστικών πλαισίων της χώρας τα οποία αφορούν τους ανέργους. 

Μάλιστα, προηγούμενες μελέτες οι οποίες απέτυχαν να βρουν σχέση μεταξύ 

της ανεργίας και της υγείας στην Ολλανδία, αποδίδουν το γεγονός αυτό στο 

συνδυασμό της γενναιόδωρης πολιτικής στην αγορά εργασίας με την 

παράλληλη κοινωνική νόρμα η οποία διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των 

ανέργων (Schaufeli και Van Yperen, 1992). Όμως θα πρέπει να τονίσουμε 

ακόμη πως η παρατηρούμενη σχέση μπορεί να οφείλεται και στον ιδιαίτερα 

μικρό αριθμό παρατηρήσεων που διαθέτουμε για το δείγμα των ανέργων στην 

περίπτωση της Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό το τελευταίο 

συμπέρασμα μάλιστα υποστηρίζεται από όλη την συμπεριφορά και 

ερμηνευτικότητα του συγκεκριμένου υποδείγματος, αν εξετάσουμε τους 

στατιστικούς ελέγχους.  Ειδικότερα, για τις προαναφερόμενες τρεις χώρες, τα 
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ευρήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη δεδομένου 

του μικρού αριθμού παρατηρήσεων. 

Στην περίπτωση όπου εξετάζεται το δείγμα των απασχολούμενων η 

σχετική εισοδηματική θέση φαίνεται πως επηρεάζει με τον αναμενόμενο 

τρόπο τους δύο δείκτες υγείας, σε συμφωνία με τα προηγούμενα ευρήματά 

μας. Αντίθετα από ότι θα περίμενε κανείς, τα αποτελέσματα του δείκτη της 

σχετικής εισοδηματικής θέσης πάνω στην υγεία των ανέργων εξασθενούν 

σημαντικά και μάλιστα τα στατιστικά ποσοστημόρια είναι στατιστικά 

ασήμαντα στις περισσότερες χώρες. Ενώ περιμέναμε ότι ο δείκτης της 

σχετικής οικονομικής κατάστασης θα εξασκούσε ένα ισχυρό αρνητικό 

αντίκτυπο στην υγεία των ανέργων συγκριτικά με τους απασχολούμενους, 

παρόλα αυτά τα ευρήματά μας δεν επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτή. 

Πιθανόν τα παραπάνω αποτελέσματα να οφείλονται στο γεγονός ότι οι 

απασχολούμενοι είναι δυνατόν να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε 

ζητήματα που αφορούν τη σχετική εισοδηματική τους κατάσταση. Πιθανόν, 

επίσης, τα αποτελέσματα να επηρεάζονται από τη μη παρατηρούμενη 

ετερογένεια η οποία δεν ελέγχεται στα υποδείγματα μας. Τα υπόλοιπα 

ευρήματα αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών, κοινωνικών και 

εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών του είναι σε συμφωνία με τα βασικά μας 

υποδείγματα (Πίνακες 3.4 – 3.5). 

 

3.4. Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ του ιστορικού ανεργίας 

του ατόμου και της κατάστασης της υγείας του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην διάρκεια και τον αριθμό των παρελθοντικών περιόδων ανεργίας. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης πως το ιστορικό ανεργίας ασκεί ένα άμεσο και 

ισχυρό αρνητικό αποτέλεσμα στην υγεία του ατόμου, ανεξάρτητα από τα 

υπόλοιπα ατομικά δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά.  

Ειδικότερα, και η διάρκεια αλλά και ο αριθμός των παρελθοντικών 

περιόδων ανεργίας φαίνεται πως επιβαρύνουν την υγεία του ατόμου, 

δείχνοντας την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψην από τις σχετικές μελέτες η 

δυναμική φύση της σχέσης. Μάλιστα, η επίδραση του ιστορικού ανεργίας 

πάνω στην υγεία του ατόμου φαίνεται να δρα σωρευτικά, δεδομένου ότι το 
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πιο ισχυρό αποτέλεσμα εμφανίζεται για τα άτομα που αναφέρουν πολλαπλές 

περιόδους ανεργίας με τουλάχιστον μια από αυτές να είναι ετήσιας διάρκειας. 

Παρόλα, αυτά η ισχύς του αποτελέσματος της ανεργίας στην υγεία 

διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των χωρών δείχνοντας πως οι 

πολιτιστικοί, κοινωνικοί και θεσμικοί παράγοντες που λειτουργούν σε επίπεδο 

χώρας επηρεάζουν έντονα τη σχέση ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, το 

ισχυρότερο αποτέλεσμα του ιστορικού ανεργίας πάνω στην υγεία 

παρατηρείται για τους Έλληνες και ίσως η εξήγηση να δίνεται από τους 

υψηλούς ρυθμούς ανεργίας που παρατηρούνται στη χώρα μας, το ανελαστικό 

πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας συγκριτικά με κοινωνικά πιο 

“γενναιόδωρες” χώρες όπως η Ολλανδία, αλλά πιθανότατα και το πολιτισμικό 

περιβάλλον της χώρας το οποίο δεν προωθεί αρκετά αποτελεσματικά την 

ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των ανέργων. Ακόμη, η επίδραση του 

ιστορικού ανεργίας στην υγεία φαίνεται να εξασθενεί σημαντικά στις 

μεγαλύτερες ηλικίες, όπως πολλοί ερευνητές έχουν τονίσει και στο παρελθόν.  

Συνολικά, φαίνεται πως το ιστορικό ανεργίας αλλά και η σχετική 

οικονομική κατάσταση των ατόμων αποτελούν ισχυρούς προσδιοριστικούς 

παράγοντες της υγείας τους. Τα παραπάνω ευρήματα υποδεικνύουν πως η 

χάραξη διεπιστημονικών πολιτικών είναι απαραίτητη προκειμένου για την 

μείωση των ανισοτήτων υγείας μεταξύ πληθυσμών με διαφορετικά 

επαγγελματικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Από την μελέτη μας γίνεται 

φανερό πως η κοινωνικο-οικονομική θέση του ατόμου αλληλεπιδρά με την 

υγεία του καθόλη τη διάρκεια της ζωής και απαιτείται εξειδικευμένη 

διερεύνηση της δυναμικής φύσης της σχέσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να 

διευκρινιστούν με αξιοπιστία οι παράγοντες που συντελούν στις 

παρατηρούμενες ανισότητες υγείας. Ακόμη, η διακρατική σύγκριση οδηγεί 

στο συμπέρασμα πως το πολιτισμικό αλλά κυρίως το θεσμικό πλαίσιο των 

διαφόρων χωρών που εξετάζονται στην μελέτη, επιδρά σημαντικά 

μετριάζοντας, ή αντίθετα οξύνοντας, την ήδη παρατηρούμενη σχέση μεταξύ 

ατομικής κοινωνικο-οικονομικής θέσης και υγείας.  

Η σχέση μεταξύ της οικονομικής κατάστασης των ατόμων και της 

υγείας τους, αποτελεί ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στις σχετικές ερευνητικές 

μελέτες ενέχοντας σημαντικές διαστάσεις πολιτικής. Πολλές μελέτες έχουν 

ασχοληθεί με την επίδραση του εισοδήματος στην υγεία του ατόμου, 
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υιοθετώντας στις προσεγγίσεις τους εναλλακτικούς δείκτες της ατομικής 

οικονομικής κατάστασης, όπως αναλύθηκε εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 2. Στο 

Κεφάλαιο 4, επιχειρούμε να διερευνήσουμε περισσότερο τη σχέση μεταξύ 

οικονομικής κατάστασης και υγείας, με τη χρήση των απαραίτητων 

οικονομετρικών εργαλείων και με έμφαση στη δυναμική φύση της σχέσης 

ενδιαφέροντος.    
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4. Η Σχέση Οικονομικής Στέρησης και Υγείας στην Ε.Ε.: 

Μια MIMIC Προσέγγιση 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Η ερευνητική μελέτη που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3 

επικεντρώθηκε κυρίως στο αποτέλεσμα της ανεργίας στην υγεία ενός μεγάλου 

αριθμού ατόμων από 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, 

εντοπίσθηκαν ισχυρά άμεσα αποτελέσματα της σχετικής οικονομικής 

κατάστασης πάνω στην υγεία των μελών του δείγματος, αποτελώντας έτσι το 

ερέθισμα για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της φτώχειας και 

της υγείας, η οποία θα αποτελέσει και το βασικό αντικείμενο εξέτασης αυτού 

του Κεφαλαίου.   

Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας των κοινωνικο-οικονομικών 

διαστάσεων στην υγεία έχει επικεντρωθεί στη σχέση εισοδηματικής 

κατάστασης και υγείας σε ατομικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα από την 

επισκόπηση των σχετικών μελετών, όπως αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 2, είναι 

συνεπή μεταξύ τους και δείχνουν πως η χαμηλή εισοδηματική κατάσταση του 

ατόμου συσχετίζεται συστηματικά με αυξημένη νοσηρότητα. Μάλιστα, το 

εισόδημα και ο πλούτος φαίνεται να ασκούν την ισχυρότερη επίδραση πάνω 

στην υγεία του ατόμου συγκριτικά με τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία της 

ατομικής κοινωνικο-οικονομικής θέσης (Wagstaff και συν., 2001, Duncan και 

συν., 2002). Αυτά τα ευρήματα εμπεριέχουν σοβαρές επιπτώσεις αναφορικά 

με τη χάραξη μιας κρατικής κοινωνικής πολιτικής, η οποία πρέπει να 

στρέφεται στην επίτευξη πολλαπλών στόχων, όπως η μείωση των ανισοτήτων 

υγείας στον πληθυσμό, αλλά και η μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων ως 

παράγοντας που επιτείνει περαιτέρω τις ανισότητες υγείας.  

Κάποιοι ερευνητές ωστόσο αναφέρουν ότι το εισόδημα αποτελεί ατελή 

δείκτη της οικονομικής κατάστασης του ατόμου, δεδομένου ότι δεν είναι 

ενδεικτικό του βιοτικού επιπέδου και δεν καλύπτει όλες τις οικονομικές πηγές 

του ατόμου (Duncan και συν., 2002). Η φτώχεια, ή η οικονομική στέρηση του 

ατόμου όπως συχνά συναντάται στη βιβλιογραφία, είναι πιθανό να αποτελεί 

ένα πληρέστερο μέτρο του βιοτικού επιπέδου του ατόμου.  
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Συνήθως δύο τρόποι συναντώνται στη σχετική βιβλιογραφία για την 

κατασκευή ενός δείκτη φτώχειας σε μικροοικονομικό επίπεδο: (i) το εισόδημα 

του νοικοκυριού διηρεμένο με το εισόδημα το οποίο θεωρείται ως το “όριο 

φτώχειας” με βάση του υπολογισμούς των δημόσιων αρχών (Duncan και συν., 

2002, Strully, 2004), (ii) οι αποκρίσεις των συμμετεχόντων του δείγματος 

αναφορικά με το αν το εισόδημα τους είναι αρκετό για να καλύψουν τις 

βασικές τους ανάγκες (McDonough και Berglund, 2002). Ακόμη, συχνά ως 

δείκτες χαρακτηριστικοί του βιοτικού επιπέδου του νοικοκυριού συναντώνται 

δείκτες ενδεικτικοί της οικονομικής δυνατότητας του νοικοκυριού να 

αγοράσει ορισμένα αγαθά ή/ και ο εξοπλισμός του νοικοκυριού, όπως η 

ύπαρξη αρκετών δωματίων στο σπίτι, η ύπαρξη ζεστού νερού, κ.λπ. (Kuh και 

Wadsworth, 1993). 

Η σχετική βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ 

οικονομικής στέρησης και υγείας με τη χρήση των προαναφερόμενων δεικτών 

είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι λίγες όμως μελέτες εν γνώσει μας, που έχουν 

ασχοληθεί με τη διερεύνηση της σχέσης ενδιαφέροντος προβάλλουν στοιχεία 

υπέρ της ύπαρξης ενός δυναμικού, σωρευτικού και ισχυρού αρνητικού 

αποτελέσματος της φτώχειας σε διάφορες διαστάσεις υγείας (Goldman και 

συν., 1995, Lynch και συν., 1997, Duncan και συν., 2002, Strully, 2004), ενώ 

αντίθετα ο Oh (2001) σε μια σχετική μελέτη δεν κατάφερε να βρει στοιχεία 

υποστηρικτικά της ύπαρξης σχέσης μεταξύ της φτώχειας και της κατάστασης 

της υγείας του ατόμου.  

Σε αυτό το σημείο επιχειρούμε να πρωτοτυπήσουμε, διερευνώντας της 

σχέση μεταξύ της οικονομικής στέρησης σε επίπεδο νοικοκυριού και 

πολλαπλών διαστάσεων της υγείας του ατόμου, σε ένα δυναμικό υπόδειγμα 

ώστε να διερευνήσουμε κατά πόσο η φτώχεια επιδρά σωρευτικά στην υγεία. 

Η μελέτη επαναλαμβάνεται χωριστά για τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με στόχο να προχωρήσουμε σε διακρατικές συγκρίσεις. Επιπλέον, 

χρησιμοποιούμε Υποδείγματα Διαρθρωτικών Εξισώσεων ώστε να αντλήσουμε 

περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, υιοθετούμε την MIMIC (Multiple Indicators 

Multiple Causes) προσέγγιση, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει 

πληροφόρηση για τα έμμεσα-ενδιάμεσα αποτελέσματα τρίτων δεικτών τα 

οποία επεμβαίνουν και επηρεάζουν τη σχέση ενδιαφέροντος.  



 155 

 

4.2. Δεδομένα και Μεθοδολογία 

 

Τα δεδομένα προέρχονται από την European Community Household 

Panel (ECHP) βάση δεδομένων για τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Γαλλία (7.039 παρατηρήσεις), Δανία (2.833 παρατηρήσεις), Ελλάδα (7.647 

παρατηρήσεις), και Ολλανδία (5.234 παρατηρήσεις). Όπως προαναφέραμε, 

στόχος μας είναι να μελετήσουμε τα ερωτήματα που κάθε φορά μας 

ενδιαφέρουν για 5 χώρες της Ε.Ε., όμως η έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων για 

την Μεγάλη Βρετανία, για τους συγκεκριμένους δείκτες που μας ενδιαφέρουν, 

μας αναγκάζει να την αποκλείσουμε από το δείγμα μας.  

Η ερευνητική βάση δεδομένων ECHP όπως προαναφέραμε, 

παρακολουθεί ένα μεγάλο δείγμα ατόμων στις χώρες της Ευρώπης από το 

1994-2001. Στις οικονομετρικές εξειδικεύσεις της μελέτης μας, αντλούμε 

πληροφορίες για το ίδιο δείγμα ατόμων μόνο για τα έτη 1995 και 2001, βάση 

της διαθεσιμότητας των δεικτών ενδιαφέροντος και μετά από σύγκριση 

εναλλακτικών δυναμικών υποδειγμάτων (εξετάσαμε την οικονομετρική μας 

εξειδίκευση για εναλλακτικές χρονιές και παρουσιάζουμε το υπόδειγμα με την 

καλύτερη απόδοση μεταξύ εναλλακτικών υποδειγμάτων). Επιπλέον, η χρήση 

των συγκεκριμένων ετών μας βοηθά να απαντήσουμε στο ερώτημα του κατά 

πόσο το ιστορικό οικονομικής στέρησης του ατόμου σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο βάθος χρόνου (6 έτη) συσχετίζεται με την τρέχουσα κατάσταση 

της υγείας του. 

 

4.2.1. Εξαρτημένες μεταβλητές  

 

Τρεις εναλλακτικοί δείκτες υγείας χρησιμοποιούνται στην μελέτη, οι 

οποίοι εισαγάγονται χωριστά για τα έτη 1995 και 2001 αντίστοιχα. Ο πρώτος 

δείκτης υγείας είναι ο αυτοεκτιμώμενος δείκτης υγείας, όπου ομοίως με το 

προηγούμενο Κεφάλαιο, αντλείται από την ακόλουθη ερώτηση:  

 

“Πως εκτιμάτε την κατάσταση της υγείας σας σε γενικές γραμμές;”  
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Οι απαντήσεις ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες: (5: “πολύ κακή”, 4: 

“κακή”, 3: “μέτρια”, 2: “καλή”, 1: “πολύ καλή”). 

Ο δεύτερος δείκτης υγείας είναι η ύπαρξη ψυχικών ή σωματικών 

προβλημάτων υγείας βασιζόμενος στην ερώτηση:  

 

“Δυσκολεύεστε να πραγματοποιήσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες 

λόγω κάποιου σωματικού ή ψυχικού προβλήματος υγείας, κάποιας αρρώστιας 

ή κάποιας σωματικής αναπηρίας;”  

 

Με βάση την κατανομή των συμμετεχόντων σε κάθε πιθανή ερώτηση, 

κατασκευάστηκε μια μεταβλητή διπλής απόκρισης (binary response variable) 

με το “1” να συμβολίζει την παρουσία των προαναφερόμενων προβλημάτων 

υγείας και το “0” αντίστοιχα την απουσία ανάλογων προβλημάτων.  

Ως τρίτος δείκτης της κατάστασης της υγείας του ατόμου 

χρησιμοποιήθηκαν οι αποκρίσεις των μελών του δείγματος αναφορικά με τον 

αριθμό των νυχτών που πέρασαν στο νοσοκομείο τους τελευταίους 12 μήνες.  

 

“Αριθμός νυχτών που περάσατε στο νοσοκομείο τους τελευταίους 12 μήνες”  

 

Ο δείκτης αυτός κατασκευάστηκε επίσης χωριστά για τα έτη 1995 και 

2001.  

 

4.2.2. Ανεξάρτητες μεταβλητές  

  

 Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα που η παρούσα έρευνα προσπαθεί να 

απαντήσει: (i) υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του ιστορικού έκθεσης στην 

φτώχεια και της υγείας; (ii) ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μακροχρόνια 

έκθεση στην φτώχεια στο τρέχον επίπεδο υγείας; (iii) ποια είναι τα ενδιάμεσα 

μονοπάτια μέσω των οποίων η φτώχεια επιδρά στην υγεία; και τέλος, (iv) 

παρατηρούνται διαφορές στη σχέση μεταξύ φτώχειας και υγείας μεταξύ 

χωρών με διαφορετικά πολιτισμικά και θεσμικά πλαίσια λειτουργίας;  

Με βάση τα παραπάνω, κεντρική μεταβλητή ενδιαφέροντος είναι ο 

“δείκτης αναγκών” του νοικοκυριού. Ο “δείκτης αναγκών” κατασκευάστηκε 

ως ο λόγος του μηνιαίου εισοδήματος που τα άτομα δήλωσαν πως χρειάζονται 
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για να καλύψει το νοικοκυριό τις βασικές του ανάγκες ως προς το πραγματικό 

μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού. Ειδικότερα, το μηνιαίο εισόδημα που το 

νοικοκυριό χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του προέρχεται από τις 

αποκρίσεις των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα από την ερώτηση:  

 

“Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το χαμηλότερο καθαρό μηνιαίο εισόδημα που 

το νοικοκυριό σας χρειάζεται ώστε να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες;” 

 

Το αναφερόμενο εισόδημα που το νοικοκυριό χρειάζεται για να 

καλύψει τις βασικές του ανάγκες από την παραπάνω ερώτηση διαιρείται με το 

πραγματικό καθαρό μηνιαίο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού. Το πηλίκο 

αυτό μας δίνει το λεγόμενο “δείκτη αναγκών” του νοικοκυριού. Ο δείκτης 

υπολογίσθηκε αποκλειστικά για το έτος 1995, δεδομένου μας ενδιαφέρει να 

ελέγξουμε την μακροχρόνια επίδραση της οικονομικής στέρησης πάνω στην 

υγεία: 

 

Μηνιαίο Εισόδημα που το νοικοκυριό χρειάζεται για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες
 

ηνιαίο Συνολικό Εισόδημα του νοικοκυριούΜ
 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 (σελ. 57), η εμπειρική 

βιβλιογραφία συνήθως προσαρμόζει το εισόδημα του κάθε συμμετέχοντα 

προς το επίσημο όριο - «εισόδημα φτώχειας» που δίνεται από τις κρατικές 

αρχές και κατασκευάζει το δείκτη αναγκών (“income/ needs ratio”). Άλλοι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν τις αποκρίσεις των ατόμων αναφορικά με το αν 

αισθάνονται πως βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια (μια κατηγορική μορφή 

μεταβλητής, χωρίς να παρέχει συγκεκριμένα επίπεδα εισοδήματος). 

Δεδομένης της διαθεσιμότητας της συγκεκριμένης μεταβλητής από το ECHP 

όπου δίνει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα να δώσει ο ίδιος την εκτίμηση 

του για το εισόδημα που χρειάζεται το νοικοκυριό προκειμένου να καλύψει τις 

βασικές του ανάγκες, θελήσαμε να ελέγξουμε αν αυτή η μεταβλητή επηρεάζει 

επίσης την κατάσταση της υγείας του ατόμου σε συμφωνία με την 

προαναφερθείσα βιβλιογραφία. 

Ένας ακόμη δείκτης του βιοτικού επιπέδου του νοικοκυριού 

κατασκευάστηκε με βάση τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων σε ένα πλήθος 
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ερωτήσεων που αφορούν τις συνθήκες ζωής τους. Η βιβλιογραφία αναφέρει 

πως οι δείκτες του φυσικού περιβάλλοντος των ατόμων επιδρούν με 

σημαντικό τρόπο στην υγεία του (Evans και συν., 2001). Ειδικότερα, οι 

ερωτήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν είναι οι 

εξής: 

 

“Έχει το σπίτι μπανιέρα ή ντουζιέρα;”  

“Έχει το σπίτι εσωτερική τουαλέτα;” 

“Έχει το σπίτι ζεστό τρεχούμενο νερό;” 

“Έχει το σπίτι κάποιο εξωτερικό χώρο, όπως κήπο ή μπαλκόνι;” 

“Είναι το σπίτι σας αρκετά ευρύχωρο;” 

“Είναι η οικία σας ήσυχη;” 

“Η οικία σας είναι αρκετά φωτεινή ή ευήλια;” 

“Η οικία σας έχει επαρκείς συσκευές θέρμανσης;” 

“Η οικία σας έχει κάποιες οροφές που στάζουν;” 

“Η οικία σας έχει κάποιους τοίχους, πατώματα, κ.λπ. που χρήζουν επισκευής;” 

“Έχετε παρατηρήσει σκουριά στα κουφώματα των παραθύρων ή στα 

πατώματα;” 

“Θα λέγατε πως η περιοχή της κατοικίας σας χαρακτηρίζεται από μόλυνση ή 

από άλλα περιβαντολλογικά προβλήματα λόγως υψηλής κυκλοφορίας 

οχημάτων ή ύπαρξης, σε κοντινή απόσταση, κάποια βιομηχανικής 

εγκατάστασης ;” 

“Η περιοχή που μένετε χαρακτηρίζεται από εγκληματικότητα ή 

βανδαλισμούς;” 

 

 Οι πιθανές αποκρίσεις για όλες τις παραπάνω ερωτήσεις βάση της 

κατασκευής της έρευνας είναι δύο: “1: ναι” και “2: όχι”. Οι απαντήσεις στις 

παραπάνω ερωτήσεις διαμορφώθηκαν ανάλογα ώστε το “1” να υποδεικνύει 

καλύτερους όρους ζωής και το αντίθετο να υποδεικνύεται από το “0”. Έπειτα, 

οι απαντήσεις αθροίστηκαν και ο δείκτης του βιοτικού επιπέδου 

κατασκευάστηκε ως μια μεταβλητή διπλής απόκρισης με την μονάδα να 

υποδεικνύει άτομα με συνολικό σκορ αποκρίσεων τουλάχιστον αυτό του 

μέσου όρου, ενώ αντίθετα το μηδέν υποδεικνύει άτομα με σκορ απαντήσεων 

χαμηλότερο του μέσου όρου των απαντήσεων του δείγματος. Ο ίδιος δείκτης 
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δημιουργήθηκε χωριστά για τα έτη 1995 και 2001 αντίστοιχα, δεδομένου ότι 

εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές στο δείκτη του επιπέδου διαβίωσης 

μεταξύ των δύο ετών αναφοράς. 

 Ακόμη, δύο δημογραφικές μεταβλητές εισήχθησαν ως ερμηνευτικές 

μεταβλητές στο υπόδειγμα. Συγκεκριμένα, εισάγουμε ελέγχους για την ηλικία 

και το φύλο του συμμετέχοντα (“1: γυναίκα”, “0: άνδρας”) αποκλειστικά για 

το έτος 1995. Δεδομένης της ομοιογένειας των δύο δεικτών για το έτος 2001, 

μια που λόγω της φύσης τους ή μεταβάλλονται αναλογικά στο χρόνο ή δεν 

μεταβάλλονται καθόλου, θεωρήθηκε αρκετή η εισαγωγή του κάθε ένα από 

τους δύο δείκτες για ένα μόνο από τα δύο αντίστοιχα έτη.  

Η περιγραφική στατιστική των μεταβλητών και οι ονομασίες τους στις 

οικονομετρικές εκτιμήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1, ξεχωριστά για 

κάθε μια από τις τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

περιλαμβάνονται στην ανάλυση. Μια σύγκριση των μέσων όρων των δεικτών 

υγείας για τα έτη 1995 και 2001 αντίστοιχα, δείχνει πως σε όλες τις υπό 

εξέταση χώρες η υγεία του δείγματος έχει μειωθεί στο πέρασμα του χρόνου. 

Εξαίρεση σε αυτή την εικόνα αποτελεί η Ελλάδα και η Ολλανδία για ένα μόνο 

δείκτη υγείας, το δείκτη ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, όπου παρατηρούμε 

ένα μειωμένο μέσο όρο μεταξύ των ετών 1995 και 2001 αντίστοιχα. Σε γενικές 

γραμμές λοιπόν φαίνεται πως η υγεία του δείγματος μας έχει μειωθεί. Αυτό το 

γεγονός μπορεί να αποδοθεί σε ποικίλους λόγους. Η πιο προφανής εξήγηση 

είναι η παρατηρούμενη δημογραφική γήρανση των πληθυσμών η οποία 

αναμένεται να οδηγεί σε χειροτέρευση των όρων υγείας (μεγαλύτερη 

συζήτηση παρουσιάζεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας σελ. 73). Άλλοι 

πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι η εμφάνιση έντονου άγχους και 

ψυχοσωματικών ασθενειών από το σύγχρονο τρόπο ζωής (για παράδειγμα βλ. 

σελ. 98) και οι επακόλουθα, η υιοθέτηση αρνητικού τρόπου ζωής και 

συνηθειών λόγω των έντονων ρυθμών ζωής (για παράδειγμα, οι van der Wilk 

Jansen (2005) αναφέρουν πως παρατηρείται αύξηση της συχνότητας 

εμφάνισης κάποιων ανθυγιεινών συνηθειών στις χώρες της Ε.Ε. όπως για 

παράδειγμα η μειωμένη φυσική άσκηση, η κακή διατροφή και η αύξηση της 

συχνότητας παχυσαρκίας). 
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Πίνακας 4.1. Μέσοι των μεταβλητών  

 

Μεταβλητές Όνομα  Γαλλία Δανία Ελλάδα Ολλανδία 

Ηλικία (1995) AGE2 44,26 43,07 46,96 43,96 

Φύλο (1995)  SEX2 0,47 0,48 0,46 0,46 

Δ. Βιοτικού 
Επιπέδου (1995) 

HOUSE2 0,74 0,79 0,49 0,71 

Δ. Βιοτικού 
Επιπέδου (2001) 

HOUSE8 0,61 0,82 0,57 0,75 

Δ. Αναγκών 
(1995) NDRAT2 0,99 0,83 1,78 0,80 

Αυτοεκτιμώμενη 
Υγεία (1995) SAHS2 2,30 1,70 1,87 2,06 

Ύπαρξη Προβλ. 
Υγείας (1995) CHRON2 0,19 0,26 0,16 0,23 

Αρ. Νυκτών στο 
Νοσοκομείο 
(1995) 

INHOSP2 0,87 0,78 0,81 0,71 

Αυτοεκτιμώμενη 
Υγεία (2001) SAHS8 2,49 1,95 1,91 2,22 

Ύπαρξη Προβλ. 
Υγείας (2001) CHRON8 0,26 0,38 0,19 0,30 

Αρ. Νυκτών στο 
Νοσοκομείο 
(2001) 

INHOSP8 1,16 1,17 0,66 0,23 

Παρατηρήσεις  7.039 2.833 7.647 5.234 

 

Αντίθετη εικόνα παρατηρείται στη διαχρονική σύγκριση των δύο 

δεικτών του επιπέδου διαβίωσης, με εξαίρεση όμως τη Γαλλία. Ειδικότερα, 

στην περίπτωση της Δανίας, της Ελλάδας και της Ολλανδίας παρατηρούμε μια 

αύξηση στο μέσο όρο στο δείκτη του επιπέδου διαβίωσης μεταξύ των ετών 

1995 και 2001 αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει πως έχει βελτιωθεί η σχετική 

κατάσταση των νοικοκυριών στο δείγμα αναφορικά με τις συνθήκες 

διαβίωσης τους για τις προαναφερόμενες χώρες. Η αντίθετη εικόνα 

παρατηρείται για το δείγμα της Γαλλίας, όπου βλέπουμε πως η σχετική θέση 

των νοικοκυριών μειώνεται το 2001 συγκριτικά με το 1995, δεδομένης της 

παρατηρούμενης μείωσης στο μέσο όρο.  

Ο μέσος όρος του δείκτη αναγκών του νοικοκυριού διαφέρει σημαντικά 

μεταξύ των χωρών. Στη Γαλλία ο δείκτης πλησιάζει αρκετά την μονάδα 

δείχνοντας πως το μέσο άτομο στο δείγμα καταφέρνει να καλύψει τις βασικές 

του ανάγκες με το εισόδημα που λαμβάνει. Αντίθετα, στην περίπτωση της 
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Δανίας και της Ολλανδίας ο δείκτης υπολείπεται αρκετά της μονάδας, 

δηλώνοντας έτσι πως το εισόδημα υπερκαλύπτει τις βασικές ανάγκες του 

νοικοκυριού. Το αντίθετο σενάριο παρατηρείται στην περίπτωση της Ελλάδας 

όπου ο δείκτης αναγκών του νοικοκυριού ξεπερνά κατά πολύ τη μονάδα, 

φανερώνοντας πως ο μέσος όρος των νοικοκυριών των μελών του δείγματος 

κερδίζουν ένα εισόδημα το οποίο απέχει του εισοδήματος που χρειάζονται για 

να καλύψουν τις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού τους.  

  

4.2.3. To MIMIC Υπόδειγμα  

 

Κατασκευάζουμε ένα δυναμικό υπόδειγμα για να ελέγξουμε τη σχέση 

μεταξύ οικονομικής στέρησης και υγείας σε διαφορετικά έτη, στα πλαίσια της 

θεωρίας των MIMIC υποδειγμάτων. Τα Υποδείγματα Διαρθρωτικών 

Εξισώσεων (structural equation modeling) στη γενική τους μορφή 

αποτελούνται από ένα σύστημα γραμμικών διαρθρωτικών εξισώσεων. Στο 

σύστημα των εξισώσεων αυτών, περιλαμβάνονται είτε απευθείας μετρήσιμες 

μεταβλητές, είτε μη-παρατηρούμενες (latent) μεταβλητές, οι οποίες όμως 

υποθέτουμε ότι σχετίζονται ή καλύτερα, ενδείκνυνται από τις πρώτες 

(Kiiskinen, 2002). 

Τα MIMIC υποδείγματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην εκτίμηση 

υποδειγμάτων τα οποία περιλαμβάνουν latent μεταβλητές, σφάλματα 

μέτρησης στις παρατηρήσιμες μεταβλητές, ή προβλήματα ταυτόχρονης και 

ενδογενούς σχέσης μεταξύ των δεικτών ενδιαφέροντος. Έτσι, τα υποδείγματα 

αυτά έχουν το πλεονέκτημα ότι παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση όχι 

μόνο για την άμεση σχέση μεταξύ των εξωγενών και των ενδογενών 

μεταβλητών ενδιαφέροντος, αλλά και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων που 

επηρεάζουν τη σχέση, καθώς και των σφαλμάτων στην μέτρηση των 

μεταβλητών, συγκριτικά με τα πιο συντηρητικά υποδείγματα που συνήθως 

συναντάμε σε αυτή την ερευνητική περιοχή (Maruyama, 1998). 

Το υπόδειγμα MIMIC αποτελεί μια υποκατηγορία υποδειγμάτων στα 

πλαίσια της θεωρίας των Υποδειγμάτων Διαρθρωτικών Εξισώσεων. Η 

κεντρική ιδέα στα υποδείγματα αυτά είναι ότι υποδειγματοποιούμε τις latent 

μεταβλητές σε ένα σύστημα εξισώσεων, όπου οι τελευταίες προσεγγίζεται από 

τους παρατηρούμενους δείκτες (multiple indicators, οι ενδογενείς 
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μεταβλητές) και επηρεάζεται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες (multiple 

causes, δηλ. οι εξωγενείς δείκτες). Το υπόδειγμα αποτελείται από δύο μέρη 

και περιλαμβάνει δύο κατηγορίες εξισώσεων: (i) το διαρθρωτικό υπόδειγμα 

(structural equation model), το οποίο καθορίζει τη σχέση μεταξύ της latent 

μεταβλητής και των εξωγενών προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, και 

(ii) το υπόδειγμα μέτρησης (measurement model), το οποίο υποδειγματοποιεί 

τη σχέση μεταξύ της  latent μεταβλητής υγείας και των παρατηρούμενων 

δεικτών υγείας, δηλ. καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι latent μεταβλητές 

ενδείκνυνται από τους παρατηρούμενους δείκτες.  

 Στο MIMIC υπόδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε υποθέτουμε ότι οι 

εξωγενείς μεταβλητές δεν παρουσιάζουν σφάλματα μέτρησης. Με βάση τα 

δεδομένα μας έχουμε δύο διανύσματα για τις latent μεταβλητές υγείας για τα 

έτη 1995 και 2001, οι οποίες ονομάζονται HEALTH2 (η1 ) και HEALTH8 (η2 ) 

αντίστοιχα. Οι διαρθρωτικές εξισώσεις λοιπόν παρουσιάζουν τη σχέση μεταξύ 

των διανυσμάτων latent υγείας iη  (με i : 1995 και 2001 αντίστοιχα), αλλά και 

τη σχέση τους με τα διανύσματα των ανεξάρτητων μεταβλητών, ως εξής:  

 

HEALTH γ AGE γ SEX γ HOUSE γ NDRAT ζ11 12 13 14 12 2 2 2 2= + + + +                                 (4.1) 

= + +

+ + +

HEALTH β HEALTH γ AGE γ SEX

                      γ NDRAT γ HOUSE ζ
21 22 23

24 25 2

8 2 2 2

2 8
                                                 (4.2) 

 

Ομοίως, έχουμε έξι y  διανύσματα μεταβλητών υγείας, τα οποία 

αφορούν τα τρία μέτρα υγείας για τα έτη 1995 και 2001 αντίστοιχα. Οι 

εξισώσεις μέτρησης για τις y  μεταβλητές, με τους υποδείκτες 2 και 8 να 

συμβολίζουν τα έτη 1995 και 2001 αντίστοιχα, είναι: 

 

SAHS λ HEALTH ε       λ =-1    11 1 112 2 ,= +                                                               (4.3) 

CHRON λ HEALTH ε21 22 2= +                                                                                (4.4) 

INHOSP λ HEALTH ε31 32 2= +                                                                               (4.4) 

SAHS λ HEALTH λ HEALTH ε    λ =-1    41 42 4 418 8 2 ,= + +                                   (4.5) 

CHRON λ HEALTH λ HEALTH ε51 52 58 8 2= + +                                                  (4.6) 

INHOSP λ HEALTH λ HEALTH ε61 62 68 8 2= + +                                                 (4.7) 
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 Στις εξισώσεις μέτρησης για τις y  μεταβλητές επιτρέπουμε στα 

διαρθρωτικά σφάλματα να συσχετίζονται μεταξύ τους. Οι συσχετίσεις μεταξύ 

των σφαλμάτων μεταβάλλονται στα εναλλακτικά οικονομετρικά υποδείγματα 

μεταξύ των χωρών, μέσα από την επιλογή για την κάθε χώρα εκείνων των 

εξισώσεων μέτρησης που ερμηνεύουν καλύτερα το δείγμα μας. Προκειμένου 

για την ταυτοποίηση των συστημάτων των διαρθρωτικών εξισώσεων και 

δεδομένης της μη-ύπαρξης τιμών για τις latent μεταβλητές, ο ένας από τους 

συντελεστές ijλ  περιορίζεται να ισούται με το -1, το οποίο αποτελεί μια κοινή 

πρακτική επίλυσης ανάλογων υποδειγμάτων (Loehlin, 1992, Maruyama, 1998, 

Kiiskinen, 2002). Επιλέξαμε να εξισώσουμε τον συντελεστή του 

αυτοεκτιμώμενου δείκτη υγείας για κάθε μια από τους δύο μη-

παρατηρούμενους δείκτες, δεδομένης της ισχυρής του συσχέτισης με πολλά 

μέτρα υγείας και της ευρείας αποδοχής του ως ένας αξιόπιστος δείκτης από 

τους ερευνητές. Λόγω της κατανομής των τιμών στο δείκτη αυτοεκτιμώμενης 

υγείας οι σχετικοί συντελεστές περιορίζονται να ισούνται με -1, έτσι ώστε μια 

αύξηση στην “πραγματική” κατάσταση της υγείας να συσχετίζεται με μια 

αύξηση στον αυτοεκτιμώμενο δείκτη υγείας, για κάθε ένα από τα δύο χρόνια 

που εξετάζονται. Περισσότερα στοιχεία αναφορικά με το δείκτη 

αυτοεκτιμώμενης υγείας παρουσιάστηκαν στην επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας του Κεφαλαίου 2.  

Ο Kiiskinen (2002) παρουσιάζει μια αναλυτική περιγραφή του τρόπου 

επίλυσης των συστημάτων αυτών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο βασικός 

τρόπος επίλυσής τους αρχικά αγνοεί τους παραμέτρους του διαρθρωτικού 

υποδείγματος (εξισώσεις 4.1 και 4.2) και προχωρά στην επίλυση των 

υποδειγμάτων μέτρησης (εξισώσεις 4.3 έως και 4.7). Με βάση τον t-κανόνα 

μια ικανή αλλά όχι επαρκής συνθήκη για την ταυτοποίηση του υποδείγματος 

είναι: 

 

t p q p q1/2( )( 1)< + + +                                                                                            (4.8)                                

 

 όπου p : είναι ο αριθμός των y  μεταβλητών και q : είναι ο αριθμός των 

x  μεταβλητών. Ουσιαστικά η σχέση 4.8 δηλώνει ότι ο αριθμός των άγνωστων 
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παραμέτρων (t ) στο υπόδειγμα, οι οποίες δεν είναι περιορισμένες ή 

σταθερές, πρέπει να είναι μικρότερος από τον αριθμό των εξισώσεων στο 

σύστημα. Στην περίπτωση ενός MIMIC υποδείγματος όπου δεν υποθέτουμε 

την ύπαρξη προβλημάτων μέτρησης στις μεταβλητές x  μια επαρκής συνθήκη 

για ταυτοποίηση είναι p 2≥  και q 1≥  (Kiiskinen, 2002).  

Σε περιπτώσεις όπου όλες ή κάποιες από τις μεταβλητές είναι 

κατηγορικές, είθισται να χρησιμοποιούνται οι μήτρες αυτοσυσχέτισης αντί για 

τις μήτρες διακύμανσης – συνδιακύμανσης (Lynch, 2000). Κι εμείς στη 

συγκεκριμένη μελέτη, βάση της σχετικής εμπειρικής βιβλιογραφίας, 

υιοθετούμε την μέθοδο εκτίμησης των Weighted Least Squares λόγω ακριβώς 

αυτής της ποιοτικής διάστασης των δεδομένων και της παρέκλισης τους από 

τις υποθέσεις της κανονικής κατανομής (Jöreskog και Sörbom, 2001). 

Ειδικότερα, οι Jöreskog και Sörbom (2001, σελ. 239), κατασκευαστές του 

προγράμματος LISREL το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση τέτοιων 

υποδειγμάτων, αναφέρουν πως στην περίπτωση που κάποιες ή όλες οι 

μεταβλητές είναι κατηγορικές θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 

Weighted Least Squares (έναντι της εναλλακτικής μεθόδου της Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας) με την εκτίμηση μιας weighted μήτρας η οποία είναι 

αντίστροφη της asymptotic covariance μήτρας των Polychoric ή Polyserial 

correlation μητρών του δείγματος. Διαφορετικά, όπως οι Jöreskog και Sörbom 

υποστηρίζουν, μέσα από τη σύγκριση εκτιμήσεων εναλλακτικών συστημάτων 

διαρθρωτικών εξισώσεων με κατηγορικές μεταβλητές (σύγκριση μεταξύ των 

μεθόδων της ML και της WLS), παραβιάζοντας την υπόθεση της μη-

κανονικότητας των δεδομένων μας και υιοθετώντας την Maximum Likelihood 

μέθοδο, θα καταλήξουμε σε υποεκτιμημένες εκτιμήσεις για τα chi-square και 

τα standard errors. Εξάλλου, η απόδοση των WLS βελτιώνεται όσο αυξάνεται 

το δείγμα και στην περίπτωση μας, έχουμε για όλες τις χώρες έναν αρκετά 

μεγάλο αριθμό δείγματος. Όπως προαναφέραμε, για την οικονομετρική 

εξειδίκευση των διαρθρωτικών εξισώσεων MIMIC χρησιμοποιείται το 

οικονομετρικό πακέτο LISREL το οποίο ασχολείται εξειδικευμένα με σχετικά 

Υποδείγματα Διαθρωτικών Εξισώσεων. 
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4.3. Αποτελέσματα  

 

 Τα ευρήματα από την επίλυση του MIMIC υποδείγματος γίνονται 

περισσότερο κατανοητά με τη χρήση της λεγόμενης “Ανάλυσης των 

Μονοπατιών”. Ειδικότερα, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η χρήση 

διαγραμμάτων μονοπατιών (path diagrams) τα οποία παρουσιάζουν ευκρινώς 

τις διαρθρωτικές εξισώσεις, τις εξισώσεις μέτρησης, τους εκτιμημένους 

συντελεστές και τις αυτοσυσχετίσεις μεταξύ των δεικτών. Τα Διαγράμματα 

Μονοπατιών (4.1–4.6) για κάθε μια από τις τέσσερις χώρες αντίστοιχα, 

παρουσιάζονται στο τέλος του Κεφαλαίου 4. Οι μεταβλητές οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στην μελέτη παρουσιάζονται με αγγλικούς χαρακτήρες 

ώστε να υπάρχει μια συνέπεια με τα Διαγράμματα Μονοπατιών, τα οποία 

εισήχθησαν απευθείας από το οικονομετρικό πακέτο LISREL και δεν 

επιδέχονται διαμόρφωσης.  

Ο Πίνακας 4.2 δείχνει τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για τους 

συντελεστές ijλ  βάση των εξισώσεων μέτρησης 4.3–4.7. Ουσιαστικά, οι 

συντελεστές ijλ  μας δείχνουν κατά πόσο η πραγματική “μη-μετρήσιμη” 

ατομική κατάσταση υγείας επηρεάζει τους παρατηρούμενους δείκτες υγείας. 

Με εξαίρεση τον δείκτη αυτοκετιμώμενης υγείας του οποίου ο συντελεστής 

θεωρείται ως σταθερός, τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ιδιαίτερα συνεπή 

δείχνοντας πως η μη-παρατηρούμενη υγεία επηρεάζει ισχυρά τους δύο 

εναπομείναντες δείκτες υγείας προς τις αναμενόμενες κατευθύνσεις.  

Ειδικότερα, για όλες τις χώρες και για τα δύο υπό εξέταση έτη, η σχέση 

μεταξύ της latent υγείας και του δείκτης ύπαρξης συγκεκριμένων 

προβλημάτων υγείας είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική, δείχνοντας 

πως μια χειροτέρευση στην πραγματική κατάσταση της υγείας του ατόμου 

επηρεάζει αρνητικά και με ισχυρό τρόπο τον δείκτη της ύπαρξης 

προβλημάτων υγείας.  

Ομοίως, η σχέση μεταξύ του δείκτη ενδονοσοκομειακής περίθαλψης 

(αριθμός νυχτών στο νοσοκομείο) και της latent υγείας είναι αρνητική, 

δείχνοντας πως μια χειροτέρευση της latent κατάστασης της υγείας του 

ατόμου συσχετίζεται με μια αύξηση στη χρήση ενδονοσοκομειακής 

περίθαλψης από τα άτομα. Ωστόσο, η σχέση ενδιαφέροντος δεν είναι 
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στατιστικά σημαντική στην περίπτωση της Ολλανδίας για το έτος 1995. 

Δηλαδή, η επίδραση του δείκτη ενδονοσοκομειακήσπερίθαλψης πάνω στην 

τρέχουσα μη παρατηρούμενη υγεία των μελών του δείγματος εμφανίζεται ως 

θετική αλλά στατιστικά ασήμαντη. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κάποια 

ερωτήματα για τη χρήση του δείκτη της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης ως 

αξιόπιστο μέτρο της ατομικής κατάστασης της υγείας.  

 

Πίνακας 4.2. Εκτιμημένοι Συντελεστές, Επίδραση της “Latent” Υγείας στους 

Παρατηρούμενους Δείκτες Υγείας y , MIMIC υπόδειγμα – Εξισώσεις Μέτρησης  

Latent “Πραγματική” Κατάσταση Υγείας, Έτη 1995 κ’ 2001, λ - συντελεστές 

Γαλλία Δανία Ελλάδα Ολλανδία 
y - 

μεταβλητές 

HEALTH  
2 

HEALTH 
8 

HEALTH  
2 

HEALTH 
8 

HEALTH  
2 

HEALTH 
8 

HEALTH  
2 

HEALTH 
8 

SAHS8 - -1,00 - -1,00 - -1,00 - -1,00 

CHRON8 - 
-1,32 

(-31,34) - 
-0,72 

(-16,47) - 
-0,80 

(-37,99) - 
-0,95 

(-24,93) 

INHOSP8 - 
-1,10 

(-5,46) 
- 

-0,21 
(-2,56) 

- 
-0,18 

(-7,81) 
- 

-0,20 
(-4,41) 

SAHS2 -1,00 - -1,00 - -1,00 - -1,00 - 

CHRON2 
-1,31 

(-30,14) 
- 

-0,74 
(-15,51) 

- 
-0,74 

(-36,43) 
- 

-0,94 
(-23,92) 

- 

INHOSP2 
-0,71 

(-4,78) - 
-0,15 

(-1,92) - 
-0,13 

(-6,95) - 
0,05 

(0,54) - 

Παρατηρήσεις  7.039 2.833 7.647 5.234 

* Στις παρενθέσεις κάτω από τους εκτιμούμενους συντελεστές αναφέρονται οι t-στατιστικές. 

 

Ο Πίνακας 4.3 παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των δύο latent δεικτών 

υγείας (εκτιμημένος συντελεστή β), όπως αυτή εμφανίζεται στη διαρθρωτική 

εξίσωση 4.2. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, η σχέση μεταξύ της latent υγείας για 

το έτος 1995 και της latent υγείας για το έτος 2001 είναι ιδιαίτερα ισχυρή και 

θετική για όλες τις υπό εξέταση χώρες. Το εύρημα αυτό καταδεικνύει τη 

δυναμική φύση της σχέσης, δεδομένου ότι η παρελθοντική κατάσταση υγείας 

συνεχίζει να επηρεάζει την κατάσταση της υγείας του ατόμου και στο μέλλον, 

ακόμη και έξι χρόνια μετά.  
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Πίνακας 4.3. Εκτιμημένοι Συντελεστές, Επίδραση της “Latent” Υγείας του 

1998 στη “Latent” Υγεία του 2001, MIMIC υπόδειγμα – Διαρθρωτικές 

Εξισώσεις   

Latent “Πραγματική” Κατάσταση Υγείας για το Έτος 2001, 
β - συντελεστές 

Γαλλία Δανία Ελλάδα Ολλανδία 

 
y - 
μεταβλητές 

HEALTH2 HEALTH2 HEALTH2 HEALTH2 

HEALTH8 
0.88 

(10,53) 
0,52 

(2,72) 
0,42 

(3,52) 
0,65 

(6,76) 

Παρατηρήσεις  7.039 2.833 7.647 5.234 

* Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι t-στατιστικές. 

   

 Ο Πίνακας 4.4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

εκτίμηση των διαρθρωτικών εξισώσεων 4.1 και 4.2 για τους δύο αντίστοιχα 

latent δείκτες υγείας, αναφορικά με την επίδραση των ατομικών 

δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών ( γ - 

συντελεστές).  

 Η βασική  σχέση ενδιαφέροντος στην μελέτη αυτή είναι η σχέση 

μεταξύ του ιστορικού οικονομικών δυσχερειών (φτώχεια) και της τρέχουσας 

κατάστασης υγείας. Ο δείκτης των οικονομικών δυσχερειών συμβολίζεται με 

NDRAT2. Παρατηρούμε πως οι σχέσεις ενδιαφέροντος είναι αρνητικές για 

όλες τις χώρες, με εξαίρεση την περίπτωση της Δανίας και της Ολλανδίας, 

όπου η σχέση μεταξύ τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και υγείας. Η 

γενική εικόνα των εκτιμήσεων μας δείχνει πως μια αύξηση στο λόγο του 

“δείκτη αναγκών”, η οποία υποδηλώνει πως είτε μειώνεται το εισόδημα του 

νοικοκυριού είτε αυξάνεται το επίπεδο του εισοδήματος που χρειάζεται το 

νοικοκυριό για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, επηρεάζει αρνητικά την 

κατάσταση της υγείας του ατόμου, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Όμως, 

η τρέχουσα σχέση μεταξύ φτώχειας και υγείας εμφανίζεται να είναι θετική 

αλλά στατιστικά ασήμαντη στην περίπτωση της Δανίας και της Ολλανδίας. 

Αντίθετα, η σχέση ενδιαφέροντος παραμένει σταθερή στο χρόνο στην 

περίπτωση της Γαλλίας και της Ελλάδας. Υποθέτουμε πως η εικόνα αυτή στην 

Ολλανδία και τη Δανία είναι πιθανόν να οφείλεται σε μεροληψία, λόγω της μη 

εισαγωγής στο υπόδειγμα κάποιων μη παρατηρούμενων ατομικών 

χαρακτηριστικών, τα οποία επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας του 
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ατόμου, αλλά επίσης συσχετίζονται και με τις παρατηρούμενες εξωγενείς 

μεταβλητές, με αποτέλεσμα να οδηγούν σε μεροληπτικά αποτελέσματα 

(omitted variable bias). 

 

Πίνακας 4.4. Εκτιμημένοι Συντελεστές της Επίδρασης των Ατομικών 

Χαρακτηριστικών στους “Latent” Δείκτες Υγείας, MIMIC υπόδειγμα  - 

Διαρθρωτικές Εξισώσεις   

 

Latent “Πραγματική” Κατάσταση Υγείας, Έτη 1995 κ’ 2001, γ - συντελεστές 

Γαλλία Δανία Ελλάδα Ολλανδία 

 
x - 
μεταβλητές 

HEALTH  
2 

HEALTH 
8 

HEALTH  
2 

HEALTH 
8 

HEALTH  
2 

HEALTH 
8 

HEALTH  
2 

HEALTH 
8 

AGE2 
-0,36 

(-26,62) 
-0,09 

(-3,18) 
-0,41 

(-15,30) 
-0,21 

(-2,58) 
-0,65 

(-29,83) 
-0,42 

(-8,03) 
-0,32 

(-20,42) 
-0,14 

(-4,46) 

SEX2 
0,02 

(4,75) 
-0,04 

(-3,57) 
0,08 

(3,32) 
0,05 

(2,13) 
0,09 

(7,38) 
0,03 

(2,10) 
0,11 

(6,50) 
0,05 

(2,36) 

HOUSE2 
0,20 

(22,73) - 
-0,05 

(-5,16) - 
0,13 

(9,82) - 
0,11 

(6,12) - 

HOUSE8 - 
0,02 

(1,40) 
- 

-0,07 
(-6,94) 

- 
0,10 

(6,67) 
- 

0,02 
(1,70) 

NDRAT2 
-0,15 

(-19,84) 
-0.01 

(-3,51) 
0,03 

(0,78) 
-0,07 

(-4,50) 
-0,07 

(-4,50) 
-0,03 

(-2,33) 
0,18 

(1,18) 
-0,01 

(-1,50) 

Παρατηρήσεις  7.039 2.833 7.647 5.234 

* Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι t-στατιστικές. 

 

  Ομοίως, ο δείκτης του επιπέδου διαβίωσης για τα έτη 1995 και 2001 

(HOUSE2 και HOUSE8 αντίστοιχα) φαίνεται να επιδρά με τον αναμενόμενο 

τρόπο πάνω στην τρέχουσα latent κατάσταση της υγείας του ατόμου. 

Ειδικότερα, ο δείκτης διαβίωσης για το 1995 συσχετίζεται θετικά και 

στατιστικά σημαντικά με την υγεία για όλες τις υπό εξέταση χώρες, 

υποδηλώνοντας πως μια βελτίωση στη σχετική θέση του ατόμου αναφορικά 

με τις συνθήκες διαβίωσης του μπορεί να προκαλέσει ευεργετικές επιδράσεις 

στην υγεία. Ομοίως, παρατηρείται η ίδια σχέση για το έτος 2001, με εξαίρεση 

την περίπτωση της Γαλλίας και της Δανίας. Ειδικότερα η συσχέτιση μεταξύ 

της τρέχουσας σχετικής θέσης του ατόμου αναφορικά με τις συνθήκες 

διαβίωσης του και της κατάστασης της υγείας του, είναι θετική αλλά 

στατιστικά ασήμαντη στην περίπτωση της Γαλλίας. Μάλιστα στη Δανία και 

για τα δύο υπό εξέταση έτη, η σχετική θέση του επιπέδου διαβίωσης 
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συσχετίζεται αρνητικά με την τρέχουσα κατάσταση υγείας, σε αντίθεση με τα 

ευρήματα για τις υπόλοιπες χώρες.  

 Οι δημογραφικοί δείκτες επηρεάζουν την υγεία σε συμφωνία με 

προηγούμενες μελέτες. Ειδικότερα, φαίνεται πως η υγεία χειροτερεύει με την 

αύξηση της ηλικίας. Το εύρημα αυτό είναι ισχυρό για όλες τις υπό μελέτη 

χώρες. Ακόμη, οι γυναίκες φαίνεται να εμφανίζουν χειρότερη κατάσταση 

υγείας συγκριτικά με τους άνδρες του δείγματος, και πάλι για όλες τις υπό 

εξέταση χώρες. Οι ανισότητες στην υγεία μεταξύ των δύο φύλων είναι 

ιδιαίτερα έντονες όπως προαναφέραμε και στο Κεφάλαιο 2 και τα 

αποτελέσματα αυτά είναι συνεπή με τα ευρήματα των σχετικών εμπειρικών 

ερευνών. Μια μικρή διαφοροποίηση παρουσιάζεται μόνο στην περίπτωση τη 

Γαλλίας για το έτος 2001, όπου εμφανίζονται οι άνδρες να πλήττονται 

περισσότερο σε όρους υγείας συγκριτικά με τις γυναίκες. 

Ο Πίνακας 4.5 εμφανίζει τα αποτελέσματα αναφορικά με τις 

εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των δημογραφικών και οικονομικών 

μεταβλητών ( x -μεταβλητές). Οι συσχετίσεις που εκτιμώνται διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα και επιλέγεται η εισαγωγή εκείνων των συσχετίσεων στο κάθε 

υπόδειγμα που αυξάνουν την ερμηνευτικότητά του, δίνοντας παράλληλα 

έμφαση στις συσχετίσεις μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών. Οι συσχετίσεις 

μεταξύ των εξωγενών δεικτών εμφανίζονται στη μήτρα Φ  (βάση του 

συμβολισμού που συναντάται στα Υποδείγματα Διαρθρωτικών Εξισώσεων). 

Μια πρώτη ματιά στον Πίνακα 4.5 δείχνει πως, για όλες τις χώρες, οι 

σημαντικότερες συσχετίσεις παρατηρούνται κυρίως μεταξύ των οικονομικών 

δεικτών. Αυτό το εύρημα συνεισφέρει στην ήδη γνωστή βιβλιογραφία, με 

βάση την οποία οι δείκτες κοινωνικο-οικονομικής θέσης παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα πολύπλοκες και αλληλοεπηρεαζόμενες σχέσεις μεταξύ τους 

δυσκολεύοντας την διερεύνηση της σχέσης τους με την υγεία.  

Μια σχέση που φαίνεται να ισχύει γενικά για όλες τις χώρες είναι η 

ισχυρή και θετική συσχέτιση των δύο δεικτών της σχετικής θέσης του ατόμου 

όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης για τα δύο έτη, 1995 και 2001 

αντίστοιχα. Ομοίως, παρουσιάζεται μια ισχυρή και αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ των δύο προαναφερόμενων δεικτών σχετικής θέσης και του “δείκτη 

αναγκών” στην περίπτωση της Δανίας και της Ελλάδας. Το συμπέρασμα που 

βγαίνει από αυτό το Πίνακα επιβεβαιώνει την εμπειρική βιβλιογραφία, μια 
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που φαίνεται η πολυπλοκότητα των υπό εξέταση σχέσεων, καθώς 

παρατηρούνται έντονες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών 

ενδιαφέροντος και μάλιστα είναι δυναμικές μέσα στο χρόνο.  

 

Πίνακας 4.5. Εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των x - μεταβλητών,  

MIMIC υπόδειγμα – Εξισώσεις Μέτρησης     

 

Εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των x - μεταβλητών, Μήτρα Φ( )ξ  

Γαλλία Δανία Ελλάδα Ολλανδία 
 
x - 
μεταβλητές 

HOUSE  
 8 

 HOUSE  
2 

HOUSE   
8 

 HOUSE 
2 

NDRAT 
2 

HOUSE 
2 

AGE2 - - - - - - 

SEX2 - - - - - - 

HOUSE2 - - - - - - 

HOUSE8 - 
0,08 

(69,14) - 
0,55 

(38,88) 
-0,19 

(-26,57) 
0,53 

(7,64) 

NDRAT2 
0,51 

(28,56) 
-0,01 

(-1,19) 
-0,08 

(-10,96) 
-0,24 

(-37,82) - - 

Παρατηρήσεις  7.039 2.833 7.647 5.234 

* Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι t-στατιστικές. 

 

Ομοίως με προηγούμενα, οι Πίνακες 4.6-4.9 παρουσιάζουν τις 

εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των διαρθρωτικών σφαλμάτων των 

ενδογενών μεταβλητών ( y -μεταβλητές). Και πάλι, οι συσχετίσεις που 

εκτιμώνται διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επιλέγονται με τα ίδια κριτήρια 

που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Οι συσχετίσεις αυτές περιέχονται, με βάση 

την ορολογία των Υποδειγμάτων Διαρθρωτικών Εξισώσεων, στην μήτρα Θ .  
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Πίνακας 4.6. Εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των διαρθρωτικών σφαλμάτων (ε ) 

των y - μεταβλητών για τη Γαλλία, MIMIC υπόδειγμα  – Εξισώσεις Μέτρησης   

Εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των ε , Μήτρα Θ( )ε  

Γαλλία 
 
y - 
μεταβλητές 

SAHS8 CHRON8 INHOSP8 SAHS2 CHRON2 INHOSP2 

SAHS8 
0,82 

(47,29) - - - - - 

CHRON8 
0,51 

(33,72) 
0,69 

(37,47) 
- - - - 

INHOSP8 - 
-0,06 
(-1,27) 

0,78 
(9,93) 

- - - 

SAHS2 
0,36 

(26,85) 
0,31 

(19,49) - 
0,85 

(52,19) - - 

CHRON2 
0,34 

(20,33) 
0,43 

(29,01) 
-0,10 

(-2,57) 
0,55 

(36,90) 
0,75 

(43,29) - 

INHOSP2 - 
-0,01 

(-0,34) - 
0,18 

(3,06) 
0,04 

(1,63) 
0,92 

(28,00) 

Παρατηρήσεις  7.039 

* Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι t-στατιστικές. 

 

 

Πίνακας 4.7. Εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των διαρθρωτικών σφαλμάτων (ε ) 

των y - μεταβλητών για τη Δανία, MIMIC υπόδειγμα – Εξισώσεις Μέτρησης     

Εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των ε , Μήτρα Θ( )ε  

Δανία 
 
y - 

μεταβλητές 
SAHS8 CHRON8 INHOSP8 SAHS2 CHRON2 INHOSP2 

SAHS8 
0,82 

(47,29) 
- - - - - 

CHRON8 
0,51 

(33,72) 
0,69 

(37,47) - - - - 

INHOSP8 - 
-0,06 
(-1,27) 

0,78 
(9,93) - - - 

SAHS2 
0,36 

(26,85) 
0,31 

(19,49) - 
0,85 

(52,19) - - 

CHRON2 
0,34 

(20,33) 
0,43 

(29,01) 
-0,10 

(-2,57) 
0,55 

(36,90) 
0,75 

(43,29) - 

INHOSP2 - 
-0,01 

(-0,34) 
- - 

0,04 
(1,63) 

0,92 
(28,00) 

Παρατηρήσεις  2.833 

* Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι t-στατιστικές. 
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Πίνακας 4.8. Εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των διαρθρωτικών σφαλμάτων (ε ) 

των y - μεταβλητών για την Ελλάδα, MIMIC υπόδειγμα – Εξισώσεις Μέτρησης    

Εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των ε , Μήτρα Θ( )ε  

Ελλάδα 
 
y - 
μεταβλητές 

SAHS8 CHRON8 INHOSP8 SAHS2 CHRON2 INHOSP2 

SAHS8 
0,50 

(16,22) - - - - - 

CHRON8 
0,49 

(28,13) 
0,68 

(38,87) 
- - - - 

INHOSP8 - 
0,12 

(8,97) 
0,98 

(80,91) 
- - - 

SAHS2 
0,19 

(8,59) 
0,24 

(14,10 - 
0,51 

(16,90) - - 

CHRON2 
0,23 

(13,45) 
0,31 

(17,78) 
0,06 

(14,15) 
0,49 

(29,82) 
0,73 

(43,90) - 

INHOSP2 - 
0,04 

(4,44) - - 
0,12 

(10,07) 
0,99 

(84,87) 

Παρατηρήσεις  7.647 

* Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι t-στατιστικές. 

 

Πίνακας 4.9. Εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των διαρθρωτικών σφαλμάτων (ε ) 

των y - μεταβλητών για την Ολλανδία, MIMIC υπόδειγμα – Εξισώσεις Μέτρησης   

Εκτιμημένες συσχετίσεις μεταξύ των ε , Μήτρα Θ( )ε  

Ολλανδία 
  
y - 
μεταβλητές 

SAHS8 CHRON8 INHOSP8 SAHS2 CHRON2 INHOSP2 

SAHS8 
0,86 

(46,98) 
- - - - - 

CHRON8 
0,66 

(45,07) 
0,88 

(53,24) 
- - - - 

INHOSP8 - 
0,10 

(10,76) 
0,99 

(70,80) - - - 

SAHS2 
0,43 

(27,73) 
0,41 

(23,97) - 
0,88 

(49,50) - - 

CHRON2 
0,41 

(22,71) 
0,58 

(36,98) 
0,05 

(5,88) 
0,63 

(37,49) 
0,89 

(54,19) - 

INHOSP2 - 
0,13 

(8,46) - - 
0,15 

(9,24) 
1,00 

(72,12) 

Παρατηρήσεις  5.234 

* Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι t-στατιστικές. 
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Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει με βάση αυτούς τους Πίνακες 

είναι πως υπάρχει μια ισχυρή και συνεπής συσχέτιση μεταξύ των 

εναλλακτικών δεικτών υγείας. Εξαίρεση σε αυτό το εύρημα, αποτελεί η 

ασθενής συσχέτιση και μάλιστα προς την αντίθετη κατεύθυνση από την 

αναμενόμενη, μεταξύ των δεικτών ενδονοσοκομειακής περίθαλψης και των 

υπολειπόμενων δεικτών υγείας στην περίπτωση της Γαλλίας και της Δανίας. 

Σε συνέχεια με το εύρημα της ασθενούς συσχέτισης μεταξύ του δείκτη 

ενδονοσοκομειακής περίθαλψης και της latent ατομικής κατάστασης υγείας, 

που συζητήσαμε προηγούμενα, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως αυτός ο 

δείκτης δεν αποτελεί ένα αξιόπιστο μέτρο της κατάστασης της υγείας του 

ατόμου, πιθανόν λόγω της φύσης του και της στενής του σχέσης με την 

ατομική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. 

 Τέλος, ο Πίνακας 4.10 παρουσιάζει τα έμμεσα αποτελέσματα των 

ατομικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των ατόμων πάνω στους δύο 

εναλλακτικούς δείκτες μη-παρατηρούμενης υγείας. Αυτό ακριβώς το σημείο 

αποτελεί και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης MIMIC 

υποδειγμάτων και εν, γένει Υποδειγμάτων Διαρθρωτικών Εξισώσεων, αφού 

μας δίνουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε τους παράγοντες που 

επεμβαίνουν στις βασικές σχέσεις ενδιαφέροντος επηρεάζοντας την 

απευθείας σχέση μεταξύ των μεταβλητών.  

Οι έννοιες των άμμεσων και έμμεσων αποτελεσμάτων (direct και 

indirect effects) γίνονται καλύτερα κατανοητές με τη χρήση των 

Διαγραμμάτων Μονοπατιών (4.1-4.4) τα οποία παρουσιάζονται στο τέλος της 

μελέτης. Στα διαγράμματα αυτά, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες αναφορικά με 

τους συμβολισμούς των μεταβλητών. Οι μεταβλητές x  και y  εσωκλείονται 

μέσα σε ορθογώνια κουτιά. Οι latent μη-παρατηρούμενες μεταβλητές (η ) 

περικλείονται από ελλειπτικά ή κυκλικά σχήματα. Τα σφάλματα ε  και δ  

εμφανίζονται στα διαγράμματα με ένα βέλος σε ευθεία, αλλά δεν 

εσωκλείονται σε σχήματα. Τα μονής κατεύθυνσης βέλη συμβολίζουν την 

άμμεση επίδραση μιας μεταβλητής σε μια άλλη. Τα διπλή κατεύθυνσης βέλη 

που συνδέουν δυο μεταβλητές υποδεικνύουν την ύπαρξη μιας συσχέτισης 

μεταξύ των, χωρίς όμως να φανερώνουν μια άμμεση αιτιώδης επίδραση της 

μιας προς την άλλη. Συνήθως τα πρώτα εμφανίζονται ως ευθείες γραμμές, ενώ 

τα τελευταία είναι κυρτά (Jöreskog και Sörbom, 2001). Τα κυρτά βέλη διπλής 
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κατεύθυνσης χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν μια συσχέτιση μεταξύ 

δύο μεταβλητών όταν δεν έχουμε πλήρη πληροφόρηση για την αιτιώδη σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών ή όταν η σχέση δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί πριν την 

εκτίμηση του υποδείγματος. Η εισαγωγή τέτοιων σχέσεων συσχέτισης μεταξύ 

των μεταβλητών δεν αφαιρεί βαθμούς ελευθερίας από το υπόδειγμα 

(Maruyama, 1998). Τέλος, το βέλος διπλής κατεύθυνσης με κυρτό σχήμα 

μεταξύ των διαρθρωτικών όρων δείχνει την συνδιακύμανση τους. 

Ειδικότερα, ως “άμμεσο αιτιώδες αποτέλεσμα” (πάντα υπό την 

υπόθεση ότι το υπόδειγμα που κατασκευάσαμε είναι σωστά ταυτοποιημένο) 

εννοούμε το αποτέλεσμα μιας μεταβλητής προς μια άλλη, το οποίο 

συμβολίζεται με ένα βέλος σε ευθεία γραμμή. Για παράδειγμα, στο Διάγραμμα 

4.3 για την Ελλάδα, το βέλος που συνδέει το δείκτη αναγκών (NDRAT2) με τη 

latent κατάσταση υγείας (HEALTH8) υποδηλώνει ένα άμμεσο αποτέλεσμα 

της πρώτης μεταβλητής προς την τελευταία. Ουσιαστικά, τα άμεσα 

αποτελέσματα είναι ακριβώς οι υπό εκτίμηση συντελεστές, οι οποίοι τελικά 

εκτιμώνται από την οικονομετρική εξειδίκευση των MIMIC υποδειγμάτων. 

Με τη σειρά του ένα “έμμεσο αιτιώδες αποτέλεσμα” προκύπτει όταν 

μια μεταβλητή επηρεάζει μια δεύτερη και η δεύτερη επηρεάζει με τη σειρά 

της μια τρίτη. Σε αυτή την περίπτωση η πρώτη μεταβλητή ασκεί ένα έμμεσο 

αποτέλεσμα στην τρίτη μεταβλητή, ανεξαρτήτως αν επίσης ασκεί και ένα 

άμμεσο αποτέλεσμα (με ένα απευθείας βέλος να συνδέει τις δυο τους). Τα 

έμμεσα αποτελέσματα υπολογίζονται ως το γινόμενο των δύο συντελεστών 

που ουσιαστικά δημιουργούν αυτό το μονοπάτι από την πρώτη προς την τρίτη 

μεταβλητή (Maruyama, 1998).  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση του Διαγράμματος 

της Ελλάδας (Διάγραμμα 4.3) είναι η σχέση μεταξύ του “δείκτη αναγκών” 

(NDRAT2) και της latent κατάστασης υγείας για το έτος 2001 (HEALTH8). 

Έτσι, ενώ ο “δείκτης αναγκών” φαίνεται να ασκεί ένα “άμμεσο αιτιώδες 

αποτέλεσμα” στην υγεία (-0,07), ασκεί παράλληλα και ένα μερικό “έμμεσο 

αιτιώδες αποτέλεσμα” μέσω της επίδρασης του στην κατάσταση υγείας του 

ατόμου το έτος 1995 (HEALTH2) (-0,03). Όμως επίσης μεταξύ αυτού του 

έμμεσου αποτελέσματος μεσολαβεί η άμεση επίδραση της τρέχουσας 

κατάστασης υγείας (HEALTH2) προς την μελλοντική κατάσταση υγείας 

(HEALTH8). Το συνολικό έμμεσο αυτό αποτέλεσμα λοιπόν από το δείκτη 
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αναγκών (NDRAT2) προς την μελλοντική κατάσταση υγείας (HEALTH8) 

υπολογίζεται ως εξής:  

γ β∗ = − ∗ = −14 21 0 03 0 42 0 012, , ,   

 Στον Πίνακα 4.10 παρατηρούμε αυτά τα “μερικά έμμεσα” (partial 

indirect effects) αποτελέσματα από τα ατομικά δημογραφικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά πάνω στην μελλοντική κατάσταση της υγείας των μελών του 

δείγματος. Βέβαια, σε περιπτώσεις όπως αυτή, όπου οι μεταβλητές δεν 

αποτιμώνται στις ίδιες μονάδες μέτρησης, συστήνεται να μην προχωρούμε σε 

αριθμητικές εκτιμήσεις των επιδράσεων που παρατηρούνται. 

 

Πίνακας 4.10. Τα έμμεσα αποτελέσματα των x - μεταβλητών στη μη-

παρατηρούμενη “πραγματική” κατάσταση υγείας (η ), MIMIC υπόδειγμα     

Latent “Πραγματική” Κατάσταση Υγείας, Έτος 2001 

Γαλλία Δανία Ελλάδα Ολλανδία 

 
x - 
μεταβλητές 

HEALTH8 HEALTH8 HEALTH8 HEALTH8 

AGE2 
-0,31 

(-10,44) 
-0,21 

(-2,87) 
-0,27 

(-3,50) 
-0,20 

(-6,57) 

SEX2 
0,02 
(1,71) 

0,04 
(2,12) 

0,04 
(3,20) 

0,07 
(4,67) 

HOUSE2 
0,17 

(10,38) 
-0,02 

(-2,41) 
0,06 

(3,38) 
0,07 

(6,23) 

HOUSE8 - - - - 

NDRAT2 
-0,14 

(-10,42) 
0,09 

(2,52) 
-0,03 
(2,74) 

-0,01 
(-1,16) 

Παρατηρήσεις  7.039 2.833 7.647 5.234 

* Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι t-στατιστικές. 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10 ενισχύουν την 

πεποίθηση των ερευνητών ότι η σχέση μεταξύ κοινωνικο-οικονομικής θέσης 

και υγείας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, με πολλαπλές έμμεσες επιδράσεις μη-

παρατηρούμενων παραγόντων να επεμβαίνουν στη σχέση ενδιαφέροντος. 

Ειδικότερα, στη δική μας περίπτωση, γίνεται ξεκάθαρο πως η παρελθούσα 

οικονομική κατάσταση του ατόμου όχι μόνο ασκεί μια απευθείας επίδραση 

στην υγεία του σε μελλοντικές χρονικές περιόδους αλλά ασκεί και μια ισχυρή 

επίδραση μέσω της επίδρασης στους τρέχοντες δείκτες υγείας. 
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Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, υπολογίζονται και τα έμμεσα 

αποτελέσματα της μη-παρατηρούμενης υγείας πάνω στους προσεγγίσιμους 

ατομικούς δείκτες υγείας. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.11. Ομοίως με προηγούμενα, παρατηρούμε πως οι παρατηρούμενοι 

δείκτες υγείας του ατόμου δεν σχετίζονται μόνο με την τρέχουσα latent 

κατάσταση της υγείας του ατόμου, αλλά επηρεάζονται εξίσου ισχυρά και από 

την κατάσταση της υγείας του ατόμου σε προηγούμενες χρονικές περιόδους 

(health state dependence). 

 

Πίνακας 4.11. Τα έμμεσα αποτελέσματα των η - μεταβλητών στους 

δείκτες υγείας ( y ), MIMIC υπόδειγμα         

Latent “Πραγματική” Κατάσταση Υγείας, Έτος 2001 

Γαλλία Δανία Ελλάδα Ολλανδία 

 
y - 
μεταβλητές 

HEALTH2 HEALTH2 HEALTH2 HEALTH2 

SAHS8 
-0,88 

(-10,53) 
-0,52 

(-2,72) 
-0,42 

(-3,52) 
-0,65 

(-6,76) 

CHRON8 
-1,16 

(-10,50) 
-0,38 

(-2,70) 
-0,33 

(-3,48) 
-0,62 

(-6,73) 

INHOSP8 
-0,97 

(-5,02) 
-0,11 

(-1,84) 
-0,07 

(-3,26) 
-0,13 

(-3,70) 

SAHS2 - - - - 

CHRON2 - - - - 

INHOSP2 - - - - 

Παρατηρήσεις  7.039 2.833 7.647 5.234 

* Στις παρενθέσεις κάτω από τους εκτιμούμενους συντελεστές αναφέρονται οι t-στατιστικές. 

 

 Τέλος, ο Πίνακας 4.12 παρουσιάζει τις τιμές των στατιστικών ελέγχων 

για την απόδοση των MIMIC υποδειγμάτων, για κάθε μια από τις έξι υπό 

μελέτη χώρες. Ο Maruyama (1998) παρουσιάζει μια σε βάθος ανάλυση των 

δεικτών απόδοσης των Υποδειγμάτων Διαρθρωτικών Εξισώσεων. Βάση της 

ανάλυσης του, οι δείκτες διαχωρίζονται σε Απόλυτους Δείκτες (Absolute 

Indexes), σε Σχετικούς Δείκτες (Relative Indexes) και σε Προσαρμοσμένους 

Δείκτες (Adjusted Indexes).  
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Οι Απόλυτοι Δείκτες εξετάζουν το ερώτημα του κατά πόσο το σφάλμα ή 

η μη-ερμηνευόμενη διακύμανση, έπειτα από την εφαρμογή του υποδείγματος 

είναι σημαντική. Ουσιαστικά, απαντούν στο ερώτημα του πόσο καλά το 

υπόδειγμα ερμηνεύει τα δεδομένα μας. Σε αυτή την κατηγορία 

περιλαμβάνονται οι δείκτες Chi – Square, Root Mean Square Residual (RMR), 

Goodness of Fit Index (GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI).  

Το Chi – Square εξετάζει τη συνολική απόδοση του υποδείγματος και 

κατανέμεται με μέσο ίσο με τους βαθμούς ελευθερίας, οπότε η διαίρεση του 

δείκτη Chi – Square με τους βαθμούς ελευθερίας του υποδείγματος δίνει και 

ένα δείκτη της απόδοσης του τελευταίου. Ένα βασικό μειονέκτημα του δείκτη 

αυτού είναι ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο μέγεθος του δείγματος. 

Ειδικότερα, επειδή ο έλεγχος Chi – Square υπολογίζεται ως x N F= −2 2( 1)* , 

με F: τη συνάρτηση που θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε και N: τον αριθμό 

των παρατηρήσεων, άρα όσο αυξάνεται ο αριθμός του δείγματος αυξάνεται 

και η συγκεκριμένη στατιστική. 

Ο λόγος x df2 /  εξετάζει το απόλυτο μέγεθος των σφαλμάτων και με 

βάση την κατανομή του x2 , μια ιδανική απόδοση του υποδείγματος (“fit”) θα 

δηλώνεται όταν ο λόγος αυτός είναι ίσος με τη μονάδα. Ο δείκτης Root Mean 

Square Error of Approximation (RMSEA) είναι η τετραγωνική ρίζα των μέσων 

τετραγωνισμένων διαφορών μεταξύ των στοιχείων των εκτιμώμενων και των 

παρατηρούμενων μητρών. Ο δείκτης Goodness of Fit Index (GFI) εξετάζει το 

σχετικό ποσοστό των διακυμάνσεων και συνδιακυμάνσεων που λαμβάνονται 

από το μοντέλο και κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. Όσο αυτές οι δύο συγκλίνουν 

τόσο ο δείκτης πλησιάζει την μονάδα.  

 Οι Σχετικοί Δείκτες εξετάζουν κατά πόσο ερμηνεύει το μοντέλο μας τα 

δεδομένα συγκριτικά με άλλα εναλλακτικά μοντέλα. Ο δείκτης Normed Fit 

Index (NFI) ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ουσιαστικά συγκρίνει μεταξύ του 

εκτιμώμενου υποδείγματος μας και ενός ακόμη εναλλακτικού υποδείγματος 

για το ίδιο δείγμα του πληθυσμού, με το εναλλακτικό υπόδειγμα να είναι 

συνήθως το baseline/null υπόδειγμα. Επειδή επηρεάζεται από τη στατιστική 

x2 , είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο μέγεθος του δείγματος και έχει χαμηλή 

απόδοση σε μικρά δείγματα. Παρόλα αυτά, επειδή κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1, 

θεωρείται ως ιδιαίτερα ελκυστικός δείκτης από τους ερευνητές. Γενικά, 
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προτείνεται πως εμφανίζεται μια καλή απόδοση του υπόδειγματος όταν οι 

τιμές του δείκτη NFI είναι υψηλότερες του 0,90.  

Τέλος, οι Προσαρμοσμένοι Δείκτες εξετάζουν κατά πόσο το εκτιμώμενο 

υπόδειγμα συνδυάζει απόδοση και parsimony. Χαρακτηριστικός τέτοιος 

δείκτης είναι ο Comparative Fit Index (CFI), οποίος κυμαίνεται μεταξύ 0 και 

1.  

 Με βάση τις τιμές των δεικτών που αναλύθηκαν προηγούμενα, τα 

υποδείγματα που εφαρμόσαμε στην μελέτη μας, φαίνεται να ερμηνεύουν 

ικανοποιητικά τα δεδομένα για κάθε μια από τις τέσσερις χώρες. Μερικές 

σημαντικές αποκλίσεις από τη μονάδα, παρατηρούνται για το λόγο x df2 /  

στην περίπτωση της Γαλλίας και της Ελλάδας. Δεδομένης όμως της υψηλής 

ευαισθησίας του δείκτη στο μέγεθος του δείγματος, συνίσταται ο δείκτης 

αυτός να λαμβάνεται υπόψην με επιφύλαξη. Παράλληλα οι υπόλοιποι έλεγχοι 

δείχνουν ότι τα εκτιμημένα υποδείγματα μας παρουσιάζουν μια ασυνήθιστα 

υψηλή εφαρμογή. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί στην ερμηνεία 

τους όμως, καθώς γνωρίζουμε πως επηρεάζονται από το μέγεθος του 

δείγματος και στην περίπτωση αυτή εμείς χρησιμοποιούμε ένα αρκετά μεγάλο 

βαθμό πληροφόρησης. 

 

Πίνακας 4.12. Στατιστικοί Έλεγχοι της Απόδοσης των MIMIC 

Υποδειγμάτων (Goodness of Fit Statistics)     

Στατιστικοί Έλεγχοι της Απόδοσης των MIMIC Υποδειγμάτων  
Έλεγχοι  

Γαλλία  Δανία  Ελλάδα  Ολλανδία  

Chi - Square 
87,62 

(P=0,000) 
36,27 

(P=0,363) 
64,22 

(P=0,001) 
33,85 

(P=0,571) 

Degrees of 
Freedom 

42 34 34 36 

Root Mean 
Square Error of 
Approximation 
(RMSEA) 

0,014 0,049 0,011 0,000 

Normed Fit 
Index (NFI) 

0,991 1,000 1,000 1,000 

Comparative Fit 
Index (CFI) 

1,000 1,000 1,000 1,000 

Goodness of Fit 
Index (GFI) 

1,000 1,000 1,000 1,000 

Adjusted 
Goodness of Fit 
Index (AGFI) 

1,000 1,000 1,000 1,000 
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4.4. Συμπεράσματα  

  

 Η μελέτη που μόλις παρουσιάστηκε έχει ως στόχο τη διερεύνηση της 

σχέσης μεταξύ του ιστορικού οικονομικών δυσχερειών (ή της φτώχειας) και 

εναλλακτικών δεικτών υγείας σε μια διακρατική σύγκριση έξι χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για δύο έτη, 1995 και 2001 αντίστοιχα. Για την 

οικονομετρική εξειδίκευση υιοθετούνται τα MIMIC υποδείγματα τα οποία 

έχουν το πλεονέκτημα ότι υποδειγματοποιούν σε ένα σύστημα διαρθρωτικών 

εξισώσεων τη μη-παρατηρούμενη, πραγματική κατάσταση της υγείας του 

ατόμου (latent) και ακόμη, υποδειγματοποιούν τα έμμεσα αποτελέσματα των 

ανεξάρτητων δημογραφικών και οικονομικών δεικτών πάνω στους δείκτες 

υγείας.   

 Παρατηρείται ένα ισχυρό αποτέλεσμα του δείκτη της οικονομικής 

δυσχέρειας για το έτος 1995 τόσο στο τρέχον όσο και στο μελλοντικό επίπεδο 

υγείας του ατόμου (για το έτος 2001). Ομοίως, και οι υπόλοιποι δημογραφικοί 

και οικονομικοί δείκτες που εισάγονται στο υπόδειγμα επηρεάζουν με τον 

αναμενόμενο τρόπο την υγεία του πληθυσμού.   

 Η έρευνα μας καταφέρνει επιπλέον να ρίξει φως σε δύο μεθοδολογικά 

ζητήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον των ερευνητών, αναφορικά με τη 

σχέση μεταξύ της ατομικής κοινωνικο-οικονομικής τάξης και της υγείας. 

Αφενός μεν η σχέση μεταξύ των δύο μη-παρατηρούμενων δεικτών υγείας για 

τα έτη 1995 και 2001 εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή, σε συμφωνία με 

προηγούμενες έρευνες. Όπως είναι αναμενόμενο, η κατάσταση της υγείας του 

ατόμου επηρεάζεται από το ιστορικό της υγείας του καθόλη τη διάρκεια της 

ζωής του. Ακόμη, παρατηρούνται έντονες συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών 

οικονομικής κατάστασης για διαφορετικές χρονικές περιόδους 

καταδεικνύοντας πως το επιβαρυμένο παρελθόν φτώχειας μπορεί να δράσει 

ανασταλτικά στη βελτίωση του οικονομικού επιπέδου του ατόμου σε 

μετέπειτα στάδια της ζωής του.  

Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αποκαλύπτονται όταν εξετάζονται τα 

έμμεσα αποτελέσματα των ατομικών οικονομικών χαρακτηριστικών στους 

δείκτες μη-παρατηρούμενης υγείας και αντίστοιχα, τα έμμεσα αποτελέσματα 

των τελευταίων πάνω στους ενδογενείς δείκτες υγείας. Τα ευρήματα για την 

πρώτη περίπτωση δείχνουν πως οι διάφοροι δείκτες της ατομικής κοινωνικο-
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οικονομικής θέσης αλληλοεπηρεάζονται και επεμβαίνουν στη σχέση μεταξύ 

φτώχειας και υγείας. Ομοίως, και οι latent δείκτες υγείας φαίνεται να 

επηρεάζουν τις παρατηρούμενες μεταβλητές υγείας όχι μόνο με άμεσα αλλά 

και με έμμεσα αποτελέσματα. Φαίνεται λοιπόν πως η σχέση μεταξύ φτώχειας 

και υγείας σε ατομικό επίπεδο είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη σχέση και όπως 

αναλύθηκε και στο Κεφάλαιο 2 χρειάζεται περαιτέρω ενδελεχής διερεύνηση 

των παραγόντων που επεμβαίνουν στη σχέση ενδιαφέροντος προκειμένου να 

οδηγηθούμε σε κάποια αξιόπιστα συμπεράσματα για τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της υγείας των πληθυσμών.  

Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί (Κεφ. 5) θα προχωρήσουμε στην 

εμπειρική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του ατομικού κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου και της ατομικής χρήσης υπηρεσιών υγείας. Το 

αντικείμενο της έρευνας αυτής διαφοροποιείται αρκετά από τις ερευνητικές 

μελέτες που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, παρόλα αυτά κρίνεται απαραίτητη 

η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της χρήσης υπηρεσιών 

υγείας από τα άτομα λόγω της στενής της αλληλεπίδρασης με την ατομική 

κατάσταση υγείας.  
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Διάγραμμα Μονοπατιών 4.1. Το MIMIC Υπόδειγμα για τη Γαλλία 
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Διάγραμμα Μονοπατιών 4.2. Το MIMIC Υπόδειγμα για τη Δανία 
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Διάγραμμα Μονοπατιών 4.3. Το MIMIC Υπόδειγμα για την Ελλάδα 
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Διάγραμμα Μονοπατιών 4.4. Το MIMIC Υπόδειγμα για την Ολλανδία 
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5. Μια Μελέτη των Ατομικών Κοινωνικο-οικονομικών 

Προσδιοριστικών Παραγόντων της Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας με 

Έμφαση στα Αποτελέσματα του Χαμηλού Εισοδήματος, των Ωρών 

Εργασίας και της Ανεργίας 3 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Στα δύο Κεφάλαια που προηγήθηκαν παρουσιάστηκαν δύο αντίστοιχα 

ερευνητικές μελέτες των προσδιοριστικών παραγόντων της ατομικής 

κατάστασης της υγείας, με έμφαση στα αποτελέσματα της ανεργίας και του 

χαμηλού εισοδήματος. Η εμπειρική εργασία που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 

5, διαφοροποιείται από τις προηγούμενες μελέτες και εξετάζει τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της ατομικής χρήσης υπηρεσιών υγείας. Η 

ερευνητική αυτή περιοχή συνδέεται στενά με το ερευνητικό αντικείμενο των 

διαστάσεων στην υγεία, λόγω της στενής αλληλοσυσχέτισης της ατομικής 

υγείας με τη χρήση υπηρεσιών υγείας.  

Ειδικότερα, η ανάλυση της βιβλιογραφίας των κοινωνικο-οικονομικών 

διαστάσεων στη διαμόρφωση της ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, 

όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2, προσφέρει ένα πλήθος στοιχείων 

αναφορικά με την ύπαρξη “οριζόντιας ανισότητας” (horizontal inequity) στην 

πρόσβαση των ατόμων στις υπηρεσίες υγείας, με βάση τα ατομικά κοινωνικο-

οικονομικά τους χαρακτηριστικά (Van der Heyden και συν., 2003).  

Το εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγγελματική κατάσταση 

του ατόμου φαίνεται να αποτελούν από τους ισχυρότερους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας (Gravelle και συν., 

2003). Επιπλέον, κοινό εύρημα της πλειοψηφίας των σχετικών μελετών είναι 

το γεγονός πως η υγεία του ατόμου αποτελεί τον ισχυρότερο ίσως 

προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας στο σύνολο των 

ατομικών δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών του χαρακτηριστικό 

(Coulton και Frost, 1982, Cameron και συν., 1988).  

                                                           
3 Μια διαφοροποιημένη έκδοση του Κεφαλαίου 5 έχει παρουσιαστεί στο “6th European Conference on 
Health Economics”, Βουδαπέστη, Ουγγαρία, 2006, με τίτλο “ Individual Socioeconomic Effects on the 
Demand for Health Care Services in E.U. Countries”. Παράλληλα, αποτελεί άρθρο υπό δημοσίευση στο 
περιοδικό Health Services Management Research (συγγραφείς: Economou, A., Nikolaou, A., 
Theodossiou, I.). 
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Ειδικότερα, φαίνεται πως τα άτομα χαμηλότερης εισοδηματικής 

κατάστασης, σε μεγαλύτερες ηλικίες, με προβλήματα υγείας και χωρίς 

ασφάλιση υγείας είναι αυτά που καταναλώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των 

δημοσίων δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη (Schofield, 2000). 

  Ένα σημείο διαφωνίας μεταξύ των ερευνητών αποτελεί η υιοθέτηση 

της κατάλληλης οικονομετρικής προσέγγισης για την υποδειγματοποίηση των 

διαστάσεων στην ατομική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. Κάποιοι ερευνητές 

υποθέτουν ότι το άτομο είναι ο μοναδικός παράγοντας ο οποίος διαμορφώνει 

την ατομική του ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. Μια σχετικά πρόσφατη όμως 

τάση, σε αυτή την εμπειρική περιοχή, δείχνει πως η διαδικασία διαμόρφωσης 

της ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από 

το άτομο αλλά και από παράγοντες της πλευράς της προσφοράς υπηρεσιών 

υγείας (υγειονομικούς παράγοντες). Στην τελευταία αυτή προσπάθεια, 

υιοθετούνται τα οικονομετρικά υποδείγματα δύο σταδίων τα οποία φαίνεται 

να ερμηνεύουν αποτελεσματικότερα τη διαδικασία σχηματισμού της ατομικής 

ζήτησης και μάλιστα προβάλλουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία 

(Pohlmeier και Ulrich, 1995, Winkelmann, 2004).  

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις παραπάνω μελέτες είναι 

πως τα ατομικά χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά κατά το πρώτο 

στάδιο της επαφής με την μονάδα υγείας ενώ αντίθετα στο δεύτερο στάδιο 

εξασθενούν σημαντικά σε ισχύ (Pohlmeier και Ulrich, 1995, Gerdtham, 1997, 

Winkelmann, 2004). Ανεξάρτητα πάντως της οικονομετρικής προσέγγισης 

που υιοθετείται, οι δείκτες υγείας συνεχίζουν να ασκούν το ισχυρότερο 

αποτέλεσμα στην ατομική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας.  

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της ατομικής ζήτησης υγείας σε μια διακρατική 

σύγκριση τεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής. Προκειμένου να δώσουμε μια 

απάντηση όσον αφορά την καταλληλότερη οικονομετρική υποδειγματοποίηση 

της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας, υιοθετούμε και τις δύο εναλλακτικές 

προσεγγίσεις (υποδείγματα ενός και δύο σταδίων αντίστοιχα) ώστε να 

εξετάσουμε την ερμηνευτική ικανότητα του καθενός.  

Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σχέση μεταξύ των ωρών  

εργασίας και της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας, η οποία θεωρούμε πως 

δεν έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής στο συγκεκριμένο ερευνητικό χώρο. Μια 
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εμπειρική μελέτη η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή της 

Schofield (1996), η οποία εξετάζει τη σχέση μεταξύ ωρών εργασίας και 

ζήτησης υπηρεσιών υγείας σε ένα δείγμα ατόμων στην Αυστραλία, 

χρησιμοποιώντας όμως μόνο κάποια εργαλεία περιγραφικής στατιστικής. 

Εμείς στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε αν και με ποιο τρόπο ο 

χρόνος που αφιερώνεται στην αγορά εργασίας  επηρεάζει την ατομική ζήτηση 

για υπηρεσίες υγείας θεωρώντας πως είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει 

διερευνηθεί επαρκώς εμπειρικά. Για αυτό το λόγο, η κεντρική σχέση 

ενδιαφέροντος στην παρούσα μελέτη είναι, μεταξύ άλλων περισσότερο 

παραδοσιακών σχέσεων, η σχέση μεταξύ ωρών εργασίας και ζήτησης 

υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, εισαγάγονται έλεγχοι στην οικονομετρική μας 

εξειδίκευση για ένα πλήθος ατομικών, κοινωνικών και οικονομικών 

χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων το επίπεδο του εισοδήματος και η 

επαγγελματική κατάσταση του ατόμου. 

 

5.2. Μεθοδολογία και Δεδομένα 

 

5.2.1. Τα δεδομένα  

 

Τα δεδομένα προέρχονται και πάλι από την βάση δεδομένων European 

Community Household Panel survey (ECHP). Η βάση αυτή προσφέρει ένα 

μεγάλο πλήθος πληροφοριών για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την περίοδο 1994-2001.  

 Χρησιμοποιούμε ένα balanced pooled δείγμα για όλα τα έτη της 

έρευνας, δηλαδή περιλαμβάνουμε στην μελέτη μας όλα τα άτομα για τα οποία 

υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για όλα τα έτη από το 1994 έως και το 2001. 

Δεδομένου του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την επίδραση των 

χαρακτηριστικών της εργασίας στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας και 

προκειμένου να έχουμε ένα ομοιογενές σχετικά δείγμα, μόνο τα άτομα ηλικίας 

άνω των 18 ετών συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα μας.  

 Με βάση τους περιορισμούς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε στην 

ανάλυση μας δείγματα για τις τέσσερις από τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που μας ενδιαφέρουν (η Γαλλία εξαιρείται λόγω μη διαθέσιμης 

πληροφόρησης για τον ένα δείκτη ατομικής χρήσης υπηρεσιών υγείας). Έτσι 
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λοιπόν το δείγμα μας διαμορφώνεται ως εξής: 18.280 για τη Δανία, 39.368 για 

την Ελλάδα, 26.460 για την Ολλανδία και 39.640 για την Μεγάλη Βρετανία. Ο 

μικρός αριθμός του δείγματος για την Ολλανδία συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

χώρες οφείλεται στο γεγονός πως η ανάλυση περιορίζεται στα έτη 1994-1997, 

λόγω της έλλειψης πληροφόρησης για κεντρικές μεταβλητές ενδιαφέροντος 

για τα υπόλοιπα χρόνια της έρευνας.  

Η οικονομετρική ανάλυση είναι η ίδια για όλες τις χώρες και 

επαναλαμβάνεται χωριστά για κάθε μια από αυτές, ώστε να προχωρήσουμε 

σε διακρατικές συγκρίσεις όσον αφορά την διαμόρφωση της ατομικής 

ζήτησης υπηρεσιών υγείας υπό διαφορετικά νομοθετικά, πολιτιστικά και 

θεσμικά πλαίσια.   

Δύο εναλλακτικοί δείκτες της ατομικής χρήσης υπηρεσιών υγείας 

κατασκευάζονται, ώστε να ελέγξουμε διαφορές στην επίδραση των ατομικών 

χαρακτηριστικών σε διαφορετικής φύσεως δείκτες κατανάλωσης υπηρεσιών 

υγείας. Οι δύο δείκτες κατασκευάζονται με βάση τις αποκρίσεις των 

συμμετεχόντων και είναι οι εξής: 

 

(i) Ο αριθμός των νυχτών που ο συμμετέχων πέρασε στο νοσοκομείο κατά 

τους τελευταίους 12 μήνες.  

 

(ii) Ο αριθμός των επισκέψεων σε ιατρούς, οφθαλμολόγους και 

οδοντίατρους που ο συμμετέχων πραγματοποίησε τους τελευταίους 12 μήνες.  

 

Η πρώτη μεταβλητή έχει το χαρακτηριστικά της count μεταβλητής 

δεδομένου του περιορισμού των απαντήσεων σε μη-αρνητικούς ακέραιους 

αριθμούς, του μεγάλου αριθμού των μηδενικών απαντήσεων, της 

παρατηρούμενης κύρτωσης (skewness) προς τα δεξιά και ακόμη, της 

υπερβολικής διασποράς (overdispersion) των απαντήσεων που παρατηρείται 

για όλες υπό εξέταση τις χώρες. Η κατανομή των παρατηρήσεων (σε 

συχνότητες) παρουσιάζεται στα Γραφήματα 5.1-5.4 για κάθε εξεταζόμενη 

χώρα αντίστοιχα. Παράλληλα, έλεγχοι για την ύπαρξη κύρτωσης και 

διασποράς στη συγκεκριμένη μεταβλητή απέρριψαν την υπόθεση της 

κανονικής κατανομής (χρησιμοποιήθηκε το skewness-kyrtosis test το οποίο 
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είναι διαθέσιμο στο οικονομετρικό πρόγραμμα STATA και είναι παραπλήσιο 

του ελέγχου Jarque-Bera). 

 

Γράφημα 5.1. Κατανομή της Συχνότητας των Παρατηρήσεων του 

Δείκτη Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης, Δανία 
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Γράφημα 5.2. Κατανομή της Συχνότητας των Παρατηρήσεων του 

Δείκτη Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης, Ελλάδα 
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Γράφημα 5.3. Κατανομή της Συχνότητας των Παρατηρήσεων του 

Δείκτη Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης, Ολλανδία 
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Γράφημα 5.4. Κατανομή της Συχνότητας των Παρατηρήσεων του 

Δείκτη Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης, Μεγάλη Βρετανία 
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Η δεύτερη ενδογενής μεταβλητή που αφορά τον αριθμό των 

επισκέψεων σε ειδικούς ιατρούς είναι μια ποιοτική κατηγορική μεταβλητή με 

ταξινομημένη σειρά απαντήσεων (ordered response categorical variable). Οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι ταξινομημένες ως εξής: “1: καμία 

φορά”, “2: 1-2 φορές”, “3: 3-5 φορές”, “4: 6-9 φορές”, “5: 10 φορές ή 

περισσότερες”. Η μεταβλητή αυτή προτιμάται δεδομένου ότι μας δίνει 

πληροφόρηση για τον συνολικό αριθμό επισκέψεων σε γενικούς αλλά και 

ειδικούς ιατρούς για όλα τα χρόνια της έρευνας.  

Είναι προφανές πως ενώ η μεταβλητή της ενδονοσοκομειακής 

περίθαλψης αφορά περισσότερο επείγοντα περιστατικά υγείας, αντίθετα ο 

δείκτης των επισκέψεων σε ειδικούς γιατρούς περιλαμβάνει και τη χρήση 

προληπτικών υπηρεσιών υγείας. Αναμένεται λοιπόν η επίδραση των ατομικών 

κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών να εμφανίζεται ως ισχυρότερη στην 

περίπτωση του δεύτερου δείκτη υγείας.  

 Οι βασικές εξωγενώς ορισμένες μεταβλητές ενδιαφέροντος είναι οι 

δείκτες που αφορούν την επαγγελματική κατάσταση του ατόμου. Το 

ενδιαφέρον μας εστιάζεται σε δύο διαφορετικά αποτελέσματα της 

επαγγελματικής κατάστασης στην ατομική ζήτηση. Όμοιες οικονομετρικές 

προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για να εξετάσουμε αρχικά τη σχέση μεταξύ 

ανεργίας και ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας και έπειτα 

επαναλαμβάνουμε την ανάλυσή μας για να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ των 

ωρών εργασίας και της ατομικής ζήτησης. Στην πρώτη περίπτωση 

χρησιμοποιούνται ψευδομεταβλητές για την επαγγελματική κατάσταση του 

ατόμου, δηλ. κατά πόσο το άτομο είναι απασχολούμενος, άνεργος ή εκτός 

εργατικού δυναμικού.  

Στην δεύτερη περίπτωση, εισαγάγονται έλεγχοι για τέσσερις  

ψευδομεταβλητές με βάση τις οποίες το δείγμα, για τον πληθυσμό της κάθε 

χώρας, διαχωρίζεται στα άτομα που εργάζονται για περισσότερο από 40 ώρες 

την εβδομάδα (υπερωρίες), στα άτομα που εργάζονται 30-40 ώρες την 

εβδομάδα, στα άτομα που εργάζονται για λιγότερες από 30 ώρες την 

εβδομάδα, στους άνεργους και τέλος, στα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού. 

Ο πληθυσμός των ανέργων αποτελεί τον πληθυσμό αναφοράς και η 

συγκεκριμένη ψευδομεταβλητή παραλείπεται από τις οικονομετρικές 

εξειδικεύσεις. 
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Ένας σημαντικός αριθμός ατομικών δημογραφικών (ηλικία, φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση), κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών 

(εισόδημα, εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική κατάσταση, 

χαρακτηριστικά κατοικίας και τόπου διαμονής, κοινωνικοποίηση) και 

χαρακτηριστικών υγείας (αυτοεκτιμώμενη κατάσταση της συνολικής υγείας, 

απουσία συγκεκριμένων προβλημάτων φυσικής και ψυχικής υγείας) 

εισαγάγονται στις οικονομετρικές εξειδικεύσεις. Το ατομικό εισόδημα 

αποπληθωρίζεται χρησιμοποιώντας τους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή με βάση 

το έτος 2000 για κάθε χώρα, που παρέχονται από τη βάση δεδομένων του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, Economic 

Indicators).  

Τέλος, ψευδομεταβλητές για τα έτη και τις περιοχές (σε επίπεδο 

χώρας) εισαγάγονται στα οικονομετρικά υποδείγματα. Εξαίρεση αποτελούν η 

Δανία και η Ολλανδία για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες 

αναφορικά με την κατανομή του δείγματος ανά περιοχές. Οι ορισμοί των 

μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στην μελέτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 

5.1 και οι μέσοι των μεταβλητών παρουσιάζονται αντίστοιχα στον Πίνακα 5.2.  

 

Πίνακας 5.1. Ορισμός των μεταβλητών 

 

Μεταβλητές Ορισμοί 

Ενδ. Περίθαλψη  Αριθμός Νυχτών στο Νοσοκομείο τους τελευταίους 12 μήνες  

Ενδ. Περιθ. (ναι) 
Ψευδομεταβλητή Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης (1: ο συμμετέχων έχει περάσει 
τουλάχιστον μια νύχτα στο νοσοκομείο τους τελευταίους 12 μήνες, 0: καμία νύχτα) 

Γιατροί 
Αριθμός των επισκέψεων σε ιατρό, οδοντίατρο ή οφθαλμολόγο του τελευταίους 12 
μήνες (1: καμία, 2: 1-2 φορές, 3: 3-5 φορές, 4: 6-9 φορές, 5: 10 ή περισσότερες φορές) 

Ηλικία Ηλικία σε έτη (/100)   

Ηλικία2 Ηλικία στο τετράγωνο 

Γυναίκες  Ψευδομεταβλητή Φύλου (1: γυναίκα, 0: άνδρας) 

Πανδρ.  Ψευδομεταβλητή Οικογενειακής Κατάστασης 1 (1: πανδρεμένος/ η, 0: άλλο) 

Διαζ./Χηρ. 
Ψευδομεταβλητή Οικογενειακής Κατάστασης 2 (1: διαζευγμένος/ η ή χήρος/α, 0: 
άλλο) (για την Ολλανδία οι διαζευγμένοι εντάσσονται στην κατηγορία των 
παντρεμένων βάση κατασκευής της έρευνας) 

Αδέσμ. 
Ψευδομεταβλητή Οικογενειακής Κατάστασης 3  (1: Αδέσμευτος/ η, 0: άλλο), 
παραλείπεται από τις εξισώσεις  

Δ. Κοινων.1 
Δείκτης Κοινωνικοποίησης 1 (1: ο συμμετέχων είναι μέλος σε διάφορες κοινωνικές, 
αθλητικές, πολιτικές οργανώσεις, κ.λπ., 0: άλλο) 

Δ. Κοινων.2 
Δείκτης Κοινωνικοποίησης 2 (1: ο συμμετέχων δεν είναι μέλος σε διάφορες 
κοινωνικές, αθλητικές, πολιτικές οργανώσεις, κ.λπ., 0: άλλο), παραλείπεται από τις 
εξισώσεις  
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Πίνακας 5.1. Ορισμός των μεταβλητών (συνεχίζεται) 

 

Μεταβλητές Ορισμοί 

Δ. Κοινων.3  
Δείκτης Κοινωνικοποίησης 3 (1: ο συμμετέχων δεν απάντησε στην ερώτηση του Δείκτη 
Κοινωνικοποίησης, 0: άλλο), εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της Μ. Βρετανίας 
λόγω του μεγάλου αριθμού μη-αποκρίσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα 

Αν. Εκπ. 
Ψευδομεταβλητή Εκπαιδευτικού Επιπέδου 1 (1: ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο, 0: 
άλλο) 

Μεσ. Εκπ. 
Ψευδομεταβλητή Εκπαιδευτικού Επιπέδου 2 (1: μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο, 0: 
άλλο) 

Κατ. Εκπ. 
Ψευδομεταβλητή Εκπαιδευτικού Επιπέδου 3 (1: κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, 0: 
άλλο), παραλείπεται από τις εξισώσεις   

Άνεργοι  
Ψευδομεταβλητή Επαγγελματικής Κατάστασης 1 (1: άνεργος/ η, 0: άλλο), 
παραλείπεται από τις εξισώσεις των ωρών εργασίας  

Ανενεργοί 
Ψευδομεταβλητή Επαγγελματικής Κατάστασης 1 (1: εκτός εργατικού δυναμικού, 0: 
άλλο) (περιλαμβάνει άτομα που εργάζονται είτε για εξάσκηση, είτε χωρίς μισθό, 
σπουδαστές, συνταξιούχους)  

Απασχ. 
Ψευδομεταβλητή Επαγγελματικής Κατάστασης 1 (1: απασχολούμενος/ η, 0: άλλο), 
παραλείπεται από τις εξισώσεις της επαγγελματικής κατάστασης του συμμετέχοντα 

Εργασία 30- 
Ψευδομεταβλητή Ωρών Εργασίας 1 (1: ο συμμετέχων εργάζεται για λιγότερο από 30 
ώρες/εβδομάδα, 0: άλλο) 

Εργασία 30-40 
Ψευδομεταβλητή Ωρών Εργασίας 1 (1: ο συμμετέχων εργάζεται για λιγότερο από 30 
ώρες/εβδομάδα, 0: άλλο) 

Εργασία 40+ 
Ψευδομεταβλητή Ωρών Εργασίας 1 (1: ο συμμετέχων εργάζεται για λιγότερο από 30 
ώρες/εβδομάδα, 0: άλλο) 

Εισόδημα 

Επίπεδο Εισοδήματος κατά Άτομο (υπολογίζεται ως το εισόδημα του νοικοκυριού 
προσαρμοσμένο για το κάθε άτομο με βάση το μέγεθος του νοικοκυριού, διαιρεμένο 
με το 100.000 για τη Δανία, την Ολλανδία και την Ελλάδα και με το 1.000 για την την 
Μεγάλη Βρετανία) (το εισόδημα είναι αποπληθωρισμένο με το Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή με έτος βάσης το 2000 και εκφράζεται σε εθνικές μονάδες) 

Εισόδημα2 Εισόδημα στο τετράγωνο 

Μόλυνση 
Δείκτης Συνθηκών στην Περιοχή Κατοικίας (1: αν η περιοχή διαμονής παρουσιάζει 
προβλήματα περιβαλλοντικής μόλυνσης ή άλλου είδους σχετικά προβλήματα, 0: δεν 
παρουσιάζει τέτοια προβλήματα) 

Υγρασία 
Δείκτης Συνθηκών Διαβίωσης (1: αν η κατοικία παρουσιάζει προβλήματα υγρασίας 
στους τοίχους, τα θεμέλια, κ.λπ., 0: δεν παρουσιάζει τέτοια προβλήματα) 

Αυτ. Υγεία Αυτοεκτιμώμενος δείκτης υγείας (1=καλή/πολύ καλή, 0: μέτρια/κακή/πολύ κακή) 

Απ. Προβλ. 
Υγείας  

Ψευδομεταβλητή απουσίας συγκεκριμένων προβλημάτων φυσικής και ψυχικής 
κατάστασης της υγείας (1: απουσία τέτοιων προβλημάτων, 0: παρουσία τέτοιων 
προβλημάτων) 

Χρόνος  
Ψευδομεταβλητές για τα Έτη 1994-2001 (για την Ολλανδία 1994-1997), η 
ψευδομεταβλητή για το έτος 1994 παραλείπεται από τις εξισώσεις  

GRπεριοχή1 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 1 για την Ελλάδα (1: ο συμμετέχων ζει στη Νότια Ελλάδα, 
0: αλλού) 

GRπεριοχή2 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 2 για την Ελλάδα (1: ο συμμετέχων ζει στην Κεντρική 
Ελλάδα, 0: αλλού) 

GRπεριοχή3 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 3 για την Ελλάδα (1: ο συμμετέχων ζει στην περιοχή της 
Αττικής, 0: αλλού) 

GRπεριοχή4 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 4 για την Ελλάδα (1: ο συμμετέχων ζει στα Νησιά του 
Αγαίου ή στην Κρήτη, 0: αλλού), παραλείπεται από τις εξισώσεις  
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Πίνακας 5.1. Ορισμός των μεταβλητών (συνεχίζεται) 

 

Μεταβλητές Ορισμοί 

UKπεριοχή1 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 1 για την Μεγάλη Βρετανία (1: ο συμμετέχων ζει στη North 
England, 0: αλλού) 

UKπεριοχή2 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 2 για την Μεγάλη Βρετανία (1: ο συμμετέχων ζει στην 
περιοχή Yorkshire και Humberside, 0: αλλού) 

UKπεριοχή3 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 3 για την Μεγάλη Βρετανία (1: ο συμμετέχων ζει στην 
περιοχή East Midlands, 0: αλλού)  

UKπεριοχή4 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 4 για την Μεγάλη Βρετανία (1: ο συμμετέχων ζει στην 
περιοχή East Anglia, 0: αλλού) 

UKπεριοχή5 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 5 για την Μεγάλη Βρετανία (1: ο συμμετέχων ζει στην 
περιοχή South East, 0: αλλού) 

UKπεριοχή6 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 6 για την Μεγάλη Βρετανία (1: ο συμμετέχων ζει στην 
περιοχή South West, 0: αλλού) 

UKπεριοχή7 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 7 για την Μεγάλη Βρετανία (1: ο συμμετέχων ζει στην 
περιοχή West Midlands, 0: αλλού) 

UKπεριοχή8 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 8 για την Μεγάλη Βρετανία (1: ο συμμετέχων ζει στην 
περιοχή North West, 0: αλλού) 

UKπεριοχή9 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 9 για την Μεγάλη Βρετανία (1: ο συμμετέχων ζει στην 
περιοχή Wales, 0: αλλού) 

UKπεριοχή10 
Ψευδομεταβλητή Περιοχής 10 για την Μεγάλη Βρετανία (1: ο συμμετέχων ζει στην 
περιοχή Scotland, 0: αλλού), παραλείπεται από τις εξισώσεις  

* Ψευδομεταβλητές ανά περιοχή δεν είναι διαθέσιμες για την Δανία και την Ολλανδία. 
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Πίνακας 5.2. Μέσοι των μεταβλητών 
  

Μεταβλητές Δανία Ελλάδα Ολλανδία Μεγ. Βρετανία 

 Ενδ. Περίθαλψη  0,99 0,72 0,80 0,61 

 Ενδ. Περιθ. (ναι) 0,09 0,06 0,08 0,09 

 Γιατροί 3,09 2,59 2,06 2,32 

 Ηλικία (/100) 0,48 0,50 0,46 0,48 

 Γυναίκες  0,52 0,53 0,53 0,55 

 Πανδρ.  0,63 0,77 0,70 0,66 

 Διαζ./Χηρ. 0,16 0,10 0,12 0,17 

 Δ. Κοινων.1 0,66 0,10 0,45 0,63 

 Μόλυνση 0,05 0,16 0,13 0,06 

 Υγρασία 0,06 0,13 0,10 0,07 

 Αν. Εκπ. 0,31 0,12 0,17 0,39 

 Μεσ. Εκπ. 0,43 0,23 0,59 0,13 

 Άνεργοι  0,05 0,04 0,08 0,02 

 Ανενεργοί 0,29 0,47 0,38 0,37 

 Εργασία 30- 0,08 0,07 0,11 0,12 

 Εργασία 30 - 40 0,43 0,22 0,31 0,22 

 Εργασία 40+ 0,16 0,20 0,11 0,18 

 Εισόδημα  12,17 1,80 0,02 1,02 

 Αυτ. Υγεία 0,76 0,74 0,75 0,72 

 Απ. Προβλ. Υγείας 0,79 0,84 0,79 0,90 

 Παρατηρήσεις  18.280 39.368 26.460 39.640 

* Το εισόδημα είναι διαιρεμένο με 100.000 για τη Δανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία και με 
1.000 για την Μεγάλη Βρετανία. 

 

5.2.2. Μεθοδολογία  

 

Η οικονομετρική μεθοδολογία που υιοθετείται είναι όμοια για όλες τις 

χώρες ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διακρατικές συγκρίσεις. Οι 

δείκτες ζήτησης των υπηρεσιών υγείας, όπως για παράδειγμα ο αριθμός των 

νυχτών που το άτομο έχει περάσει μέσα στο νοσοκομείο, κατατάσσονται στην 

κατηγορία των count μεταβλητών. Τέτοια δεδομένα χαρακτηρίζονται από 
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υψηλή ασυμμετρία στην κατανομή των παρατηρήσεων προς τα δεξιά 

(skewness) αφού ένα μεγάλο κομμάτι των συμμετεχόντων αναφέρουν 

μηδενικές εισόδους στα νοσοκομεία (βλ. επίσης σελ. 188-190). Επιπλέον, 

τέτοιες μεταβλητές εκ φύσεως περιορίζονται να είναι θετικές ή ίσες με το 

μηδέν (Jones, 2003, 2007).  

Σε τέτοιες περιπτώσεις υιοθετούνται τεχνικές οικονομετρικής 

εξειδίκευσης count υποδειγμάτων. Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία των 

δύο εναλλακτικών υποθέσεων, αναφορικά με το κατά πόσο η ατομική ζήτηση 

διαμορφώνεται αποκλειστικά από το άτομο (ένα στάδιο) ή είναι μια 

διαδικασία που αποτελείται από δύο διαφορετικά στάδια, χρησιμοποιούνται 

δύο οικονομετρικά υποδείγματα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά των δύο 

υποθέσεων αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν, ένα random effects negative binomial 

υπόδειγμα και ένα υπόδειγμα hurdle δύο-σταδίων χρησιμοποιούνται 

αντίστοιχα για την υποδειγματοποίηση του δείκτη ενδονοσοκομειακής 

περίθαλψης.  

Όταν ελέγχουμε την υπόθεση της διαμόρφωσης της ατομικής ζήτησης 

σε ένα στάδιο χρησιμοποιούμε το υπόδειγμα negative binomial model το 

οποίο προτείνεται ως περισσότερο αξιόπιστο από το Poisson υπόδειγμα, 

δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψην του τον αριθμό των υπερβολικών μηδενικών 

στις απαντήσεις του δείγματος (excess zeros) και τον υψηλό βαθμό διασποράς 

που χαρακτηρίζει τα δεδομένα (Jones, 2003). Στις οικονομετρικές 

εξειδικεύσεις των negative binomial υποδειγμάτων, η μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια κατανέμεται με βάση τη gamma κατανομή. Ειδικότερα, 

ακολουθώντας την παρουσίαση του Jones (2003) για να παρουσιάσουμε το 

negative binomial υπόδειγμα, θέτουμε t=1 και τότε η βασική εξίσωση του 

Poisson υποδείγματος είναι η εξής: 

 

i iλ y
ii i iP y e λ y y−= =( ) / !,        0,1,2,....                                                                     (5.1) 

 

όπου  η συνάρτηση 5.1 μας δίνει την πιθανότητα να παρατηρήσουμε 

ένα count των iy  events σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να 

παρατηρήσουμε το αποτέλεσμα ( y ) σε συνάρτηση με κάποιους εξωγενείς 

δείκτες ( x ), τότε υποθέτουμε πως: 
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i i i iλ E y x x β= =( | ) exp( )                                                                                           (5.2) 

 

Το  Poisson υπόδειγμα υποθέτει πως ο μέσος είναι ίσος με τη 

διακύμανση και ειδικότερα: 

 

i i i i iλ E y x Var y x= =( | ) ( | )                                                                                       (5.3) 

 

Στην πραγματικότητα, το σύνηθες φαινόμενο στις μελέτες της 

ατομικής χρήσης υπηρεσιών υγείας, παρατηρείται το φαινόμενο του 

overdispersion ( i i i iE y x Var y x<( | ) ( | ) ) το οποίο όμως δεν λαμβάνει υπόψην 

του το Poisson υπόδειγμα (Jones, 2003). Αντίθετα, το negative binomial 

υπόδειγμα επιτρέπει την ύπαρξη overdispersion στην εξαρτημένη μεταβλητή 

υποθέτοντας ότι: 

 

i i i i ix β μ x β η E η+ = =exp( ) [exp( )] ,          ( ) 1                                                           (5.4) 

 

Όπου το iη  είναι ο διαρθρωτικός όρος και κατανέμεται με βάση τη 

gamma κατανομή. Τότε η εξίσωση του negative binomial υποδείγματος έχει 

ως εξής: 

 

i iψ y
i i i i i i i i i i iP y y ψ ψ y ψ λ ψ λ λ ψ= + + + +( ) {Γ( )/Γ( )Γ( 1)}( /( )) ( /( ))                   (5.5) 

 

 Η Γ (.) είναι η gamma συνάρτηση και ο όρος iψ  αναφέρεται ως ο όρος 

“precision”, για τον οποίο ισχύει: 

 

kψ α λ α= (1/ ) ,           >0                                                                                            (5.6)                               

 

Με βάση τη σχέση 5.6, θα ισχύει: 

 

kE y λ Var y λ αλ −= = + 2( )       και      ( )                                                                      (5.7) 
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 Αν υποθέσουμε ότι k = 1  τότε θα λάβουμε το negative binomial 

υπόδειγμα τύπου Ι, όπου η διακύμανση είναι ανάλογη ως προς τον μέσο βάση 

της σχέσης 5.7. Αν υποθέσουμε ότι k = 0  τότε εκτιμούμε το negative binomial 

υπόδειγμα τύπου ΙΙ, όπου η διακύμανση είναι συνάρτηση δευτέρου βαθμού 

ως προς τον μέσο. Ακόμη, αν θέσουμε τον όρο overdispersion α = 0 , τότε 

εκτιμούμε το Poisson υπόδειγμα. Η μέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας 

χρησιμοποιείται ευρέως για την εκτίμηση των υποδειγμάτων αυτών. 

Ειδικότερα, εμείς υιοθετούμε ένα random effects negative binomial 

υπόδειγμα τύπου 2, ώστε παράλληλα να εκμεταλλευθούμε την επιπλέον 

πληροφόρηση από το χρονολογικό στοιχείο των δεδομένων μας. Η 

εναλλακτική λύση των fixed-effects υποδειγμάτων δεν υιοθετείται στην 

παρούσα ανάλυση, αφού τα υποδείγματα αυτά αφαιρούν τους σταθερούς στο 

χρόνο δείκτες και σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να θυσιάσουμε ένα 

μεγάλο μέρος των παρατηρήσεων για τέτοιες μεταβλητές (π.χ. φύλο, 

εκπαιδευτικό επίπεδο, κ.λπ.).  

 Μια μεγάλη μερίδα των ερευνητών ισχυρίζεται πως η υιοθέτηση 

υποδειγμάτων ενός σταδίου όπως είναι τα Poisson ή τα negative binomial 

υποδείγματα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικών πληροφοριών, ενώ 

αντίθετα η χρήση των οικονομετρικών υποδειγμάτων δύο σταδίων hurdle 

προσφέρει επιπρόσθετη ευελιξία (Winkelmann, 2004). Το υπόδειγμα hurdle 

δύο σταδίων υποθέτει πως η διαδικασία διαμόρφωσης της ατομικής ζήτησης 

για υπηρεσίες υγείας αποτελείται από δύο ξεχωριστά στάδια. Το πρώτο 

στάδιο είναι γνωστό ως το στάδιο της “απόφασης συνάντησης” και αφορά την 

απόφαση του ατόμου να απευθυνθεί στην μονάδα υγείας για πρώτη φορά, 

ενώ το δεύτερο στάδιο τα οποίο είναι η “απόφαση συχνότητας” και αφορά τη 

διάρκεια παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Βέβαια, στην περίπτωση των δεικτών ατομικής ζήτησης υπηρεσιών 

υγείας (και περισσότερο για το δείκτη των νυχτών διαμονής στο νοσοκομείο) 

παρουσιάζεται το μειονέκτημα ότι δε έχουμε αναλυτικότερη πληροφόρηση 

για τη διάρκεια των επισκέψεων για κάθε συγκεκριμένο sickness spell. Αυτό 

σημαίνει ότι στην περίπτωση που εκτιμούμε τα δύο στάδια, δεν γνωρίζουμε 

κατά πόσο π.χ. η δεύτερη νύχτα διαμονής στο νοσοκομείο είναι ανεξάρτητη 

από την πρώτη και δεν αφορούν το ίδιο sickness spell. Επιπλέον, ειδικότερα 

για την περίπτωση του δείκτη ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, τα δύο στάδια 
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δεν διαχωρίζονται με τη στενή έννοια αναφορικά με τις αποφάσεις του 

ατόμου και των γιατρών, ακριβώς λόγω της φύσης της ενδονοσοκομειακής 

περίθαλψης η οποία υποδηλώνει σοβαρής φύσεως περιστατικά υγείας, κατά 

κύριο λόγο. Επομένως, ενώ αναμένουμε πως κατά την εκτίμηση των δύο 

σταδίων υγείας, τα αποτελέσματα θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για το 

πρώτο στάδιο θεωρούμε πως για το δεύτερο στάδιο χρειάζεται πληροφόρηση 

και για άλλους παράγοντες πέραν των ατομικών κοινωνικο-οικονομικών 

περιστατικών, για τους οποίους όμως δεν διαθέτουμε πληροφόρηση. 

Επομένως θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου θα πρέπει να 

αναλύονται με επιφύλαξη λόγω μεροληψίας από την μη εισαγωγή 

ερμηνευτικών δεικτών που κανονικά θα πρέπει να εισαχθούν στο υπόδειγμα.   

Η πιθανότητα για το κάθε ένα από αυτά τα δύο στάδια θεωρείται ότι 

διαμορφώνεται από ξεχωριστές διαδικασίες (distinct probability processes) 

P και P1 2( )  ( )  (Jones, 2003). Σε συνέχεια με τα παραπάνω και με βάση τον 

Jones (2003) η συνάρτηση Log Likelihood για το hurdle υπόδειγμα είναι: 

 

y y

y y y

Log L P y x P y x P y x y

P y x P y x P y x y

Log L Log L

= >

= > >

= − > + > + > =

⎧ ⎫ ⎧ ⎫
= − > + > + > =⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎩ ⎭ ⎩ ⎭

= +

∑ ∑

∑ ∑ ∑

1 1 2
0 0

1 1 2
0 0 0

1 2

 log[1 ( 0 )] {log[ ( 0 )] { ( , 0)]}

          log[1 ( 0 )] {log[ ( 0 )] {log[ ( , 0)]  

                                                                                                             (5.8)
 

Με βάση τη εξίσωση 5.8 γίνεται προφανές πως τα δύο στάδια μπορούν 

να εκτιμηθούν ξεχωριστά. Συνήθως, το υπόδειγμα δύο σταδίων περιλαμβάνει 

ένα binary υπόδειγμα (logit ή probit) με την ενδογενή μεταβλητή να έχει τη 

μορφή ψευδομεταβλητής, διαχωρίζοντας μεταξύ μηδενικών και θετικών 

απαντήσεων Log L1(  )  και ένα υπόδειγμα truncated-at-zero count (Poisson ή 

negative binomial) υπόδειγμα, αποκλειστικά για τις θετικές απαντήσεις 

Log L2(  )  (Pohlmeier και Ulrich, 1995, Jones, 2003, 2007).  

Υιοθετούμε το logit υπόδειγμα για να υποδειγματοποιήσουμε το πρώτο 

στάδιο της διαμόρφωσης της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας, ενώ για το 

δεύτερο στάδιο χρησιμοποιούμε το truncated-at-zero negative binomial 

υπόδειγμα τύπου 2 υπό την υπόθεση ότι το άτομο έχει ήδη λάβει την απόφαση 

να επισκεφθεί τον ιατρό. Υποθέτουμε πως τα διαρθρωτικά σφάλματα 
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κατανέμονται ανεξάρτητα μεταξύ τους και ακόμη, ότι κατανέμονται 

κανονικά. Παρόλα αυτά, μελέτες έχουν δείξει πως ακόμη και αν χαλαρώσει η 

υπόθεση της ανεξαρτησίας των διαρθρωτικών όρων δεν είναι απαραίτητο πως 

καταλήγουμε σε μια βελτίωση του υποδείγματος (Winkelmann, 2004). Κατά 

την εκτίμηση του hurdle υποδείγματος δυστυχώς δεν μπορούμε να λάβουμε 

υπόψην μας την παρατηρούμενη ετερογένεια, όπως κάναμε κατά την 

εκτίμηση του υποδείγματος υπό την υπόθεση της ύπαρξης ενός σταδίου 

χρησιμοποιώντας τα random effects δεδομένου ότι το STATA που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των υποδειγμάτων δεν μας δίνει αυτή τη 

δυνατότητα για τα truncated count υποδείγματα. 

 Η κατηγορική φύση της ενδογενούς μεταβλητής των επισκέψεων στο 

γιατρό απαιτεί τη χρήση ποιοτικών υποδειγμάτων και έτσι αποκλίνουμε από 

την θεωρία των count οικονομετρικών εξειδικεύσεων. Δυστυχώς η φύση των 

απαντήσεων δεν μας επιτρέπει να υποδειγματοποιήσουμε τη ζήτηση για 

ιατρούς διαχωριζόμενη σε δύο στάδια. Έτσι ένα random effects interval 

υπόδειγμα χρησιμοποιείται για να διερευνήσουμε τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες του αριθμού των επισκέψεων σε ειδικούς ιατρούς. Το υπόδειγμα 

random effects interval υπόδειγμα είναι της μορφής: 

 

it it it

it it i

y x β ε i n t

ε ν u

∗ = + = =

= +

' ,          1,...,            1,...8
                                                           (5.9) 

 

όπου ity : είναι ο αριθμός των επισκέψεων σε ιατρούς, οδοντίατρους 

και οφθαλμίατρους τους τελευταίους 12 μήνες για το i άτομο, ενώ ity∗  είναι η 

“πραγματική – μη παρατηρούμενη” (latent) τιμή της ity . Η σχέση μεταξύ της 

παρατηρούμενης τιμής της ζήτησης υπηρεσιών υγείας ity  και της 

πραγματικής, μη-παρατηρούμενης ζήτησης ity∗  είναι η ακόλουθη: 
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it it

it it

it it

it it
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y αν y

y αν y

y αν y
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∗
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∗
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= < ≤

= < ≤

= < ≤

= < < +∞

1                      0

2               0 2

3               2 5

4               5 9

5               9

                                                                                (5.10)                                

 

Το interval υπόδειγμα αποτελεί μια παραλλαγή του ordered probit 

υποδείγματος όταν τα σημεία αναφοράς (cut points) jμ j j, 1,..., 1= −  είναι 

γνωστοί παράμετροι οι οποίοι δεν χρειάζεται να εκτιμηθούν από το υπόδειγμα 

παράλληλα με τους συντελεστές β . Σε αυτή την περίπτωση οι εκτιμήσεις που 

λαμβάνουμε για τους συντελεστές β , όταν χρησιμοποιούμε το interval  

υπόδειγμα έναντι του ordered probit υποδείγματος είναι περισσότερο 

efficient (Jones, 2003).  

Ακόμη, itx : το διάνυσμα των εξωγενών μεταβλητών και itε : είναι τα 

διαρθρωτικά σφάλματα τα οποία αποτελούνται από το στοιχείο itν  τα οποία 

κυμαίνονται ανεξάρτητα στο χρόνο (t) και μεταξύ των ατόμων (i) και από το 

συστατικό iu  το οποίο είναι ένα ατομικό random effect και επομένως 

διαφέρει μεταξύ των ατόμων αλλά είναι σταθερό στο χρόνο. Τέλος, 

υποθέτουμε ότι ο διαρθρωτικός όρος  itε  δεν συσχετίζεται με τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές itx . 

 

5.3. Αποτελέσματα 

 

5.3.1. Η Σχέση μεταξύ του Δείκτη Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης 

και της Ατομικής Επαγγελματικής Κατάστασης  

 

Ο Πίνακας 5.3. παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ordered probit 

negative binomial υποδειγμάτων αναφορικά με τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ατομικής ζήτησης για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, σε κάθε 

μια από τις τέσσερις υπό εξέταση χώρες της Ε.Ε. Σε επόμενο στάδιο, η 

ανάλυση επαναλαμβάνεται υιοθετώντας το Υπόδειγμα των Δύο Σταδίων. Τα 
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αποτελέσματα για το Πρώτο Στάδιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4. ενώ τα 

αποτελέσματα για το Δεύτερο Στάδιο στον Πίνακα 5.5. αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 5.3. Η Σχέση μεταξύ Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης και 

Επαγγελματικής Κατάστασης, Random Effects Negative Binomial 

Υπόδειγμα Ενός Σταδίου    

  

Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη (Αριθμός Νυχτών) 
Μεταβλητές 

Δανία Ελλάδα Ολλανδία Μεγ. Βρετανία  

 Ηλικία (/100)      -7,86 ***     -1,64 *** -8,31 *** -10,11 *** 

 Ηλικία2       6,46 ***   1,52 * 7,72 *** 8,78 *** 

 Γυναίκες       0,12 **     -0,20 *** 0,17 *** 0,40 *** 

 Πανδρ.         0,34 ***       0,65 *** 0,53 *** 0,44 *** 

 Διαζ./Χηρ.        0,47 ***        0,61 *** 0,57 *** 0,30 *** 

 Δ. Κοινων.1 0,03 0,11        -0,08 * -0,05 

 Μόλυνση 0,01 -0,06         -0,12 -0,08 

Υγρασία             -0,09        0,12 ***         -0,01 -0,05 

 Αν. Εκπ.    0,16 **        0,20 ***          0,12 0,10 *** 

 Μεσ. Εκπ.              0,08        0,15 ** 0,16 *** -0,02 

 Άνεργοι      0,26 *** 0,20          0,15 * 0,15 

 Ανενεργοί     0,63 ***         0,20 *** 0,22 *** -0,48 *** 

 Εισόδημα    0,02 ** -0,01         6,04  0,06 

 Εισόδημα2            -0,00           -0,002     -0,002 -0,00 

 Αυτ. Υγεία  -0,94 ***         -1,56 ***        -0,81 *** -0,94 *** 

 Απ. Προβλ.  
 Υγείας  

 -0,33 ***        -0,93 ***        -0,62 *** -0,40 *** 

Σταθερά   -1,12 ***        -9,38 *** -1,52 *** 0,54 *** 

Ψευδ. Ετών Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ψευδ. Περιοχών Όχι  Ναι Όχι Ναι 

Wald χ2 

(Prob>χ2)  
787,12 
(0,00) 

2739,01 
(0,00) 

1156,40 
(0,00) 

1745,21 
(0,00) 

Log Likelihood  -10471,47 -16207,70 -13400,93 -20674,61 

LR test vs pooled 
(Prob>= χ2) 

66,26 
(0,00) 

10,74 
(0,01) 

21,97 
(0,00) 

179,28 
(0,00) 

Παρατηρήσεις  18.280 39.368 26.460 39.640 

* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Το εισόδημα είναι διαιρεμένο με το 100.000 για τη Δανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία και με το 1.000 
για την Μεγάλη Βρετανία. 
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Πίνακας 5.4. Η Σχέση μεταξύ Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης και 

Επαγγελματικής Κατάστασης, Logit Υπόδειγμα, “Απόφαση 

Συνάντησης”  

  

Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη (Ψευδ. Θετικού Αριθμού Νυχτών) 
Μεταβλητές 

Δανία Ελλάδα Ολλανδία Μεγ. Βρετανία 

 Ηλικία (/100)      -8,10 ***  -1,73 *       -9,11 *** -10,66 *** 

 Ηλικία2        6,69 ***   1,64 *        8,47 *** 0,34 *** 

 Γυναίκες        0,13 **    -0,20 ***        0,20 *** 0,42 *** 

 Πανδρ.         0,36 ***      0,68 ***         0,57 *** 0,46 *** 

 Διαζ./Χηρ.        0,49 ***     0,64 ***        0,60 *** 0,32 *** 

 Δ. Κοινων.1 0,03             0,12    -0,08 *        -0,04 

 Μόλυνση 0,03           -0,04 -0,01         -0,10 

 Υγρασία             -0,09    0,12 ** -0,12          0,06 

 Αν. Εκπ.    0,15 **     0,22 *** 0,14          0,11 ** 

 Μεσ. Εκπ.              0,07    0,17 **        0,18 ***        -0,01 

 Άνεργοι    0,30 **            0,22     0,16 *        0,15 

 Ανενεργοί     0,66 ***    0,20 ***        0,20 ***         -0,51 *** 

 Εισόδημα    0,03 **       -0,002 6,51          0,07 

 Εισόδημα2           -0,00         0,002       -0,002        -0,00 

 Αυτ. Υγεία  -1,00 ***   -1,49 ***     -0,85 ***        -0,98 *** 

 Απ. Προβλ.  
 Υγείας   -0,38 ***   -0,98 ***      -0,65 ***        -0,45 *** 

Σταθερά            0,01       -1,22 *** -0,11 0,60 *** 

Ψευδ. Ετών Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ψευδ. 
Περιοχών Όχι  Ναι Όχι  Ναι 

Wald χ2 

(Prob>χ2) 
817,77 
(0,00) 

2656,10 
(0,00) 

1148,63 
(0,00) 

1807,35 
(0,00) 

Log Likelihood  -5294,99 -7650,30 -6791,14 -10996,05 

Pseudo R2 0,07 0,17 0,07 0,07 

Παρατηρήσεις  18.280 39.368 26.460 39.640 

* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Το εισόδημα είναι διαιρεμένο με το 100.000 για τη Δανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία και με το 
1.000 για την Μεγάλη Βρετανία. 
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Πίνακας 5.5. Η Σχέση μεταξύ Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης και 

Επαγγελματικής Κατάστασης, Truncated-at-Zero Negative Binomial 

Υπόδειγμα, “Απόφαση Συχνότητας” 

   

Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη (μόνο για θετικό αριθμό) 

Μεταβλητές 
Δανία Ελλάδα Ολλανδία Μεγ. Βρετανία 

 Ηλικία (/100)          7,11 *** 1,42 2,26     -2,06 *** 

 Ηλικία2         -5,25 *** -1,04 -0,93       3,53 *** 

 Γυναίκες  -0,11 -0,03      -0,21 ** 0,08 

 Πανδρ.         -0,46 ***        -0,40 *** -0,17 0,04 

 Διαζ./Χηρ.        -0,63 ***      -0,37 *** -0,05      0,18 ** 

 Δ. Κοινων.1  0,05       -0,18 *** -0,07 -0,06 

 Μόλυνση -0,12      -0,18 ** -0,08 -0,07 

 Υγρασία      -0,39 ** 0,07 -0,02 -0,06 

 Αν. Εκπ. -0,05      -0,36 *** -0,09 -0,04 

 Μεσ. Εκπ. 0,06 0,01 0,05 -0,08 

 Άνεργοι  0,02 0,09 0,12 0,15 

 Ανενεργοί        0,43 *** -0,02 0,13    -0,11 * 

 Εισόδημα            -0,02  0.01    -30,89 *** -0,01 

 Εισόδημα2           -0,00 -0,00      0,005 *** -0,00 

 Αυτ. Υγεία     -0,52 ***       -0,32 ***       -0,43 ***       -0,62 *** 

 Απ. Προβλ.  
 Υγείας      -0,45 ***       -0,24 ***       -0,43 ***       -0,28 *** 

 Σταθερά             0,06          7.28 ***        2,08 ***         2,20 *** 

 Ψευδ. Ετών Όχι  Ναι Όχι  Ναι 

 Ψευδ.      
 Περιοχών 

Ναι Ναι Ναι Ναι 

 Wald χ2 

 (Prob>χ2) 
231,89 
(0,00) 

201,41 
(0,00) 

268,70 
(0,00) 

708,83 
(0,00) 

 Pseudo R2 0,02 0,01 0,02 0,04 

 Log Likelihood  -5160,57 -8.161,26 -6.474,03 -9403,01 

LR test vs Poisson 
 (Prob>= χ2) 

91986,97 
(0,00) 

135852,6 
(0,00) 

106005,1 
(0,00) 

111743,8 
(0,00) 

 Παρατηρήσεις  1.721 2.416 2.095 3.510 

* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Το εισόδημα είναι διαιρεμένο με το 100.000 για τη Δανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία και με το 
1.000 για την Μεγάλη Βρετανία. 
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Τα αποτελέσματα των σχετικών εμπειρικών ερευνών καταδεικνύουν 

πως οι άνεργοι αναφέρουν αυξημένη χρήση των υπηρεσιών υγείας συγκριτικά 

με τους απασχολούμενους (Mathers και Schofield, 1998, Gravelle και συν., 

2003). Η εξήγηση που δίνεται από τις σχετικές μελέτες για την 

παρατηρούμενη θετική συσχέτιση μεταξύ ανεργίας και αυξημένης ζήτησης 

υπηρεσιών υγείας βασίζεται στα αυξημένα προβλήματα υγείας που 

αντιμετωπίζουν οι άνεργοι (Harris και συν., 1998).  

Το υπόδειγμα ζήτησης υπηρεσιών υγείας ενός σταδίου (Πίνακας 5.3) 

επιβεβαιώνει τα ευρήματα της βιβλιογραφίας για μόνο δύο από τις τέσσερις 

χώρες υπό εξέταση (Δανία, Ολλανδία). Αντίθετα η σχέση ενδιαφέροντος είναι 

στατιστικά ασήμαντη παρότι θετική στην περίπτωση της Ελλάδας και της 

Μεγάλης Βρετανίας.  

Στη συγκριτική ανάλυση με το Υπόδειγμα Δύο Σταδίων (Πίνακας 6.4 

για το Πρώτο Στάδιο και Πίνακας 6.5 για το Δεύτερο Στάδιο) παρατηρούμε 

πως τα αποτελέσματα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά. Ειδικότερα, κατά το 

πρώτο στάδιο της απόφασης επικοινωνίας με την υγειονομική μονάδα, τα 

αποτελέσματα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ ανεργίας και χρήσης 

υπηρεσιών υγείας είναι σε συμφωνία με τα προαναφερόμενα. Αντίθετα, στο 

δεύτερο στάδιο της διάρκειας επαφής με την υγειονομική μονάδα, η οποία 

επηρεάζεται έντονα και από παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς, 

παρατηρούμε ότι η σχέση μεταξύ ανεργίας και συχνότητας – διάρκειας της 

θεραπείας είναι στατιστικά ασημαντική για όλες τις χώρες υπό εξέταση.  

Επιπλέον, η βιβλιογραφία υποστηρίζει πως τα άτομα εκτός της αγοράς 

εργασίας αναφέρουν μια αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας συγκριτικά με 

όλες τις υπόλοιπες ομάδες του εργατικού δυναμικού (Schofield, 1996). Τα 

αποτελέσματα της μελέτης μας είναι σε συμφωνία με τα παραπάνω, με το 

αποτέλεσμα πάνω στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας να εμφανίζεται ισχυρότερο 

συγκριτικά με το αντίστοιχο αποτέλεσμα της ανεργίας. Ειδικότερα, στο 

υπόδειγμα ενός σταδίου και για όλες τις χώρες, με εξαίρεση την Μεγάλη 

Βρετανία, φαίνεται πως τα ανενεργά μέλη του εργατικού δυναμικού 

αναφέρουν αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας συγκριτικά με τους 

απασχολούμενους. Στην Μεγάλη Βρετανία όμως, παρατηρούμε την ακριβώς 

αντίθετη σχέση, με τα άτομα που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού να 
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αναφέρουν μειωμένη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας συγκριτικά με τους 

απασχολούμενους. 

Τα αποτελέσματα παραμένουν όμοια και κατά την μελέτη του πρώτου 

σταδίου της διαμόρφωσης της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, καταδεικνύοντας 

τα άτομα εκτός αγοράς εργασίας εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να 

έρθουν σε επαφή με τις ενδονοσοκομειακές μονάδες υγείας σε όλες τις χώρες 

(με εξαίρεση και πάλι την περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας). Η σχέση 

ενδιαφέροντος εξασθενεί σημαντικά όταν μελετάται το δεύτερο στάδιο, της 

έντασης της θεραπείας που το άτομο λαμβάνει, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί 

η πρώτη επαφή με την μονάδα υγείας. Ειδικότερα, και για την περίπτωση της 

Δανίας, παρατηρούμε αυξημένες πιθανότητες τα άτομα εκτός εργατικού 

δυναμικού να λαμβάνουν μεγαλύτερης διάρκειας και έντασης 

ενδονοσοκομειακή θεραπεία συγκριτικά με τους απασχολούμενους. Αντίθετα, 

στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας η σχέση εμφανίζεται να είναι 

αρνητική, υποδηλώνοντας πως τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού 

παρουσιάζουν μειωμένες πιθανότητες να λαμβάνουν θεραπεία μεγαλύτερης 

διάρκειας.  

 Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ατομικής εισοδηματικής 

κατάστασης και της χρήσης υπηρεσιών υγείας δεν εμφανίζεται όσο συνεπής 

θα περιμέναμε με βάση τις εμπειρικές προσεγγίσεις που έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί από άλλους ερευνητές (Billings και συν., 1993, Windmeijer 

και Santos Silva, 1997). Οι έλεγχοι για την ύπαρξη μιας μη-γραμμικής σχέσης 

μεταξύ του εισοδήματος και της ζήτησης υπηρεσιών υγείας δεν 

επαληθεύονται για καμία χώρα. Μάλιστα, μόνο στην περίπτωση της Δανίας, 

στο υπόδειγμα ενός σταδίου ζήτησης υπηρεσιών υγείας, παρατηρείται μια 

θετική συσχέτιση μεταξύ ενδονοσοκομειακής περίθαλψης και επιπέδου 

εισοδήματος, υποδηλώνοντας πως ο αριθμός των νυχτών που το άτομο 

περνάει μέσα στο νοσοκομείο αυξάνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο του 

εισοδήματός του, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες η σχέση είναι στατιστικά 

ασήμαντη.  

Τα ίδια ευρήματα παρατηρούνται και όταν μελετάται το υπόδειγμα δύο 

σταδίων και ειδικότερα, το πρώτο στάδιο της επαφής με την υγειονομική 

μονάδα. Τα αποτελέσματα για μια ακόμη φορά διαφοροποιούνται σημαντικά 

όταν εξετάζεται η σχέση ενδιαφέροντος στο δεύτερο στάδιο, της έντασης της 
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θεραπείας που το άτομο λαμβάνει. Σε αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε μια 

μια γραμμική και ειδικότερα, κυρτή συσχέτιση μεταξύ εισοδήματος και 

ενδονοσοκομειακής περίθαλψης για το δείγμα της Ολλανδίας, η οποία 

υποδηλώνει πως ενώ η ατομική ζήτηση μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα, 

όμως έπειτα από κάποιο επίπεδο εισοδήματος η σχέση βαίνει αυξανόμενη.  

Ο δείκτης της ύπαρξης περιβαλλοντικής μόλυνσης στην περιοχή 

κατοικίας των μελών του δείγματος δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα της διαμόρφωσης της ατομικής ζήτησης για 

ενδονοσοκομειακή περίθαλψη σε κανένα από τα εναλλακτικά οικονομετρικά 

υποδείγματα που υιοθετούνται. Μια εξαίρεση διαφαίνεται στο υπόδειγμα του 

δευτέρου σταδίου (Πίνακας 5.5), όπου στην περίπτωση του δείγματος της 

Ελλάδας, η ύπαρξη μόλυνσης στην περιοχή κατοικίας συσχετίζεται με 

μειωμένη πιθανότητα να λάβει το άτομο μεγάλης διάρκειας θεραπεία στο 

νοσοκομείο. Αυτό το εύρημα δεν είναι αυτό που θα αναμέναμε για το 

συγκεκριμένο δείκτη αλλά πιθανόν να υπάρχει μεροληψία στη σχέση λόγω μη 

παρατηρούμενης ετερογένειας που την επηρεάζει, ή ακόμη, μπορεί η ύπαρξη 

περιβαλλοντικής μόλυνσης να συνδέεται με μικρότερης διάρκειας θεραπεία 

λόγω της ιατρικής φύσης των προβλημάτων που πιθανόν προκαλεί στα μέλη 

του δείγματος που αναφέρουν την ύπαρξη μόλυνσης στην περιοχή κατοικίας 

τους.  

Ομοίως, ο δεύτερος δείκτης διαβίωσης που αφορά την ύπαρξη 

υγρασίας στην οικία του συμμετέχοντα φαίνεται να επηρεάζει αυξητικά τη 

ζήτηση για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη στην περίπτωση της Ελλάδας. Η 

ίδια θετική σχέση παρατηρείται και όταν εξετάζεται το πρώτο στάδιο της 

επικοινωνίας με τον υγειονομικό φορέα, ενώ αντίθετα η επίδραση του 

συγκεκριμένου δείκτη στην ένταση – διάρκεια της λαμβανόμενης θεραπείας 

(δεύτερο στάδιο) φαίνεται να είναι επιβαρυντική μόνο στην περίπτωση της 

Δανίας. 

 Ένα ιδιαίτερα συνεπές αποτέλεσμα που παρουσιάζεται κατά τις 

οικονομετρικές εξειδικεύσεις, αφορά την επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης 

στην ατομική ζήτηση υπηρεσιών υγείας για όλα τα εναλλακτικά 

οικονομετρικά υποδείγματα. Σύμφωνα με το θεωρητικό υπόδειγμα του 

Grossman (1972), το επίπεδο της εκπαίδευσης του ατόμου αυξάνει την 

αποδοτικότητα των εισροών στην συνάρτηση παραγωγής κεφαλαίου υγείας 
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και επομένως, μειώνει την ατομική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. Παρόλα 

αυτά, τα ευρήματα της μελέτης μας δεν υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση. Το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των μελών του δείγματος συσχετίζεται θετικά και 

στατιστικά σημαντικά με την ατομική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας σε όλες τις 

χώρες που μελετούμε. Ειδικότερα, φαίνεται πως το να ανήκει το άτομο στις 

ανώτερες ή μεσαίες εκπαιδευτικές βαθμίδες συσχετίζεται με μια αύξηση στον 

αναμενόμενο αριθμό των νυχτών ενδονοσοκομειακής περίθαλψης συγκριτικά 

με τα άτομα της χαμηλότερης εκπαιδευτικής τάξης, σε συμφωνία με τα 

ευρήματα των Van der Heyden και συν. (2003). Παρόλα αυτά ο Grossman 

(2003) ισχυρίζεται πως η εμπειρικά παρατηρούμενη θετική συσχέτιση 

οφείλεται σε μη-παρατηρούμενους παράγοντες που σχετίζονται με την μη-

αποδοτικότητα της αγοράς υπηρεσιών υγείας και επηρεάζουν τη φύση της 

σχέσης εκπαίδευσης – ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το οποίο αναφέρει αφορά τη συσχέτιση μεταξύ του ατομικού 

εκπαιδευτικού επιπέδου και του βαθμού της υγειονομικής ασφάλισης, η οποία 

οδηγεί σε υπερεκτιμημένους συντελεστές της εκπαίδευσης στην ατομική 

ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Παρόλα αυτά, όταν μελετούμε το δεύτερο στάδιο 

της διαμόρφωσης της ατομική ζήτησης, παρατηρούμε μια αρνητική σχέση 

ενδιαφέροντος μόνο για την Ελλάδα, η οποία υποδηλώνει πως η αύξηση του 

εκπαιδευτικού επιπέδου του ατόμου συσχετίζεται με μείωση στη διάρκεια της 

ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, κάτι που μερικώς πιθανόν να επιβεβαιώνει 

τις θεωρητικές προβλέψεις του  Grossman (1972, 2003). Αντίθετα, κατά τη 

μελέτη του δευτέρου σταδίου, σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και 

ζήτησης υπηρεσιών υγείας του ατόμου, είναι στατιστικά ασήμαντη για τις 

υπόλοιπες τρεις χώρες.  

Η εμπειρική βιβλιογραφία, όπως αυτή αναλύθηκε εκτεταμένα στο 

Κεφάλαιο 2, αναφέρει την ύπαρξη μιας ευεργετικής επίδρασης της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης του ατόμου στην κατάσταση της υγείας του και 

αναμένεται πως μια τέτοια σχέση θα αντανακλάται σε μειωμένη ζήτηση για 

υπηρεσίες υγείας. Παρόλα αυτά, η παρούσα μελέτη δεν καταφέρνει να 

προσφέρει ανάλογα στοιχεία. Στο υπόδειγμα ενός σταδίου και στο υπόδειγμα 

του πρώτου σταδίου της εξέτασης των προσδιοριστικών παραγόντων της 

ατομικής ζήτησης, εντοπίζονται ανάλογα ευρήματα μόνο για την Ολλανδία. 

Ειδικότερα, η ένταξη του ατόμου σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες φαίνεται να 
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συσχετίζεται με μειωμένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας (υπόδειγμα ενός σταδίου) 

και με μειωμένη πιθανότητα να επικοινωνήσει το άτομο με τις υγειονομικές 

μονάδες (πρώτο στάδιο). Επιπλέον, όταν εξετάζεται το δεύτερο στάδιο της 

διαμόρφωσης της ατομικής ζήτησης, φαίνεται πως η κοινωνική ένταξη του 

ατόμου σε ανάλογες ομάδες συσχετίζεται με μια μείωση της αναμενόμενης 

διάρκειας της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης που αυτό λαμβάνει, όμως το 

εύρημα αυτό παρατηρείται μόνο για την Ελλάδα.  

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η έντονη κοινωνικοποίηση του ατόμου 

επιδρά ευεργετικά στην ζήτηση υπηρεσιών υγείας μέσω δύο μονοπατιών. Από 

την μια πλευρά, είναι πιθανό ότι το άτομο λαμβάνει την απαραίτητη στήριξη 

και φροντίδα που χρειάζεται σε περιόδους ασθένειας από το κοινωνικό του 

περιβάλλον (Joseph και Cloutier, 1990) και από την άλλη, είναι πιθανόν η 

έντονη κοινωνικοποίηση του να δρα ευεργετικά σε ποικίλους 

ψυχοσωματικούς δείκτες υγείας προκαλώντας μειωμένη νοσηρότητα και 

επομένως και μειωμένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας (Goldman και συν., 1995, 

Gardner και Oswald, 2002).  

Ομοίως λοιπόν περιμένουμε πως θα βρούμε ότι η οικογενειακή 

κατάσταση των ατόμων θα επηρεάζει τη χρήση υπηρεσιών υγείας και 

ειδικότερα, θα συντελεί στην μείωση της ζήτησης για τα πανδρεμένα μέλη του 

δείγματος σε σύγκριση με τα μέλη του δείγματος που ζουν μόνα τους. 

Αντίθετα, τα ευρήματα της μελέτης μας φανερώνουν πως τα πανδρεμένα μέλη 

του δείγματος χαρακτηρίζονται από αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας 

ενδονοσοκομειακής φύσεως. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται από αυξημένες 

πιθανότητες να επικοινωνήσουν με ενδονοσοκομειακές μονάδες υγείας, 

συγκριτικά με τα ανύπανδρα μέλη των δειγμάτων μας. Όμως, για αυτά τα 

μέλη του πληθυσμού μειώνεται η αναμενόμενη διάρκεια της θεραπείας που 

λαμβάνουν, συγκριτικά με τους ανύπανδρους, καταδεικνύοντας ένα κάποιο 

ευεργετικό αντίκτυπο του γάμου στην ατομική  ζήτηση υπηρεσιών υγείας 

(όμως το τελευταίο αυτό αποτέλεσμα εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση της 

Δανίας και της Ελλάδας).  

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατομών παρατηρούμε πως 

ασκούν επίσης μια ισχυρή επίδραση στην διαμόρφωση της ζήτησής τους για 

υπηρεσίες υγείας. Ειδικότερα, στα υπόδειγματα ενός σταδίου, παρατηρείται 

μια ισχυρή και συνεπής μεταξύ των χωρών, μη-γραμμική σχέση της ηλικίας με 
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την ατομική ζήτηση. Ειδικότερα, όσο αυξάνεται η ηλικία του ατόμου 

μειώνεται η ατομική ζήτηση για ενδοσοκομειακή περίθαλψη περίπου μέχρι τη 

μέση ηλικία και ειδικότερα, μέχρι την ηλικία των 60 ετών για τη Δανία, των 54 

ετών για τα άτομα της Ελλάδας και της Ολλανδίας και των 58 ετών για το 

δείγμα της Μεγάλης Βρετανίας. Έπειτα όμως από τη μέση ηλικία, η ατομική 

χρήση υπηρεσιών υγείας φαίνεται να βαίνει αυξανόμενη. Ανάλογα ευρήματα 

έχουν βρεθεί και σε προηγούμενες σχετικές μελέτες, ανεξαρτήτως του δείκτη 

ζήτησης υπηρεσιών υγείας που οι ερευνητές υιοθετούν κάθε φορά (Cameron 

και συν., 1988, Deb, 2001).  

Τα παραπάνω ευρήματα είναι συνεπή και στην περίπτωση που 

εξετάζεται το πρώτο στάδιο της διαμόρφωσης της ατομικής ζήτησης για 

υπηρεσίες υγείας, ενώ όταν αναλύονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

διάρκειας της λαμβανόμενης θεραπείας (δεύτερο στάδιο) τα αποτελέσματα 

της σχέσης ενδιαφέροντος δεν είναι ιδιαίτερα σταθερά και δεν οδηγούν σε 

ένα ενιαίο και ισχυρό συμπέρασμα.  

 Η διερεύνηση της διαμόρφωσης της ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες 

υγείας με βάση το φύλο οδηγεί σε κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα. 

Ομοίως με την ανάλυση των προηγούμενων παραγόντων, τα ευρήματα είναι 

όμοια όταν αναλύονται τα υποδείγματα του ενός σταδίου και του πρώτου 

σταδίου. Για την ακρίβεια, εμφανίζεται ένας αυξημένος αναμενόμενος 

αριθμός ενδονοσοκομειακής περίθαλψης (ένα στάδιο) και μια υψηλότερη 

πιθανότητα να επικοινωνήσουν με την υγειονομική μονάδα (πρώτο στάδιο) οι 

γυναίκες σε αντίθεση με τους άνδρες, στην περίπτωση της Δανίας, της 

Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Το αντίθετο παρατηρείται στην 

περίπτωση της Ελλάδας. Όταν εξετάζεται το δεύτερο στάδιο της διάρκειας 

της λαμβανόμενης θεραπείας, τα αποτελέσματα που μόλις αναφέρθηκαν 

διαφοροποιούνται σημαντικά. Ειδικότερα, παρατηρούμε μια σημαντική 

σχέση για τις γυναίκες μόνο της Ολλανδίας όπου παρατηρείται μια μειωμένη 

διάρκεια ενδονοσοκομειακής περίθαλψης για τις γυναίκες συγκριτικά με τους 

άνδρες. Η σχέση ενδιαφέροντος εμφανίζεται στατιστικά ασήμαντη για τις 

υπόλοιπες υπό εξέταση χώρες. 

Όπως και προηγούμενες μελέτες έχουν υπογραμμίσει, τα ευρήματά 

μας καταδεικνύουν με συνέπεια πως η κατάσταση της υγείας του ατόμου 

αποτελεί τον πιο ισχυρό προσδιοριστικό παράγοντα της ατομικής του ζήτησης 
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για υπηρεσίες υγείας (Cameron και συν., 1988). Και οι δύο δείκτες οι οποίοι 

εισαγάγονται στις οικονομετρικές εξειδικεύσεις εμφανίζουν ένα ισχυρό και 

αναμενόμενο αποτέλεσμα στην ατομική ζήτηση, συνεπές μεταξύ χωρών και 

εναλλακτικών οικονομετρικών υποδειγμάτων. Ειδικότερα, οι δείκτες της 

αυτοεκτιμώμενης υγείας αλλά και της απουσίας συγκεκριμένων προβλημάτων 

υγείας συσχετίζονται αρνητικά με την ατομική ζήτηση στο υπόδειγμα ενός 

σταδίου, καταδεικνύοντας πως η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του 

ατόμου συσχετίζεται με μείωση της ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. 

Τα αποτελέσματα του υποδείγματος του πρώτου σταδίου δείχνουν πως μια 

βελτίωση στην ατομική υγεία συσχετίζεται με μικρότερη πιθανότητα να έρθει 

το άτομο σε επικοινωνία με την υγειονομική μονάδα. Αντίστοιχα, τα 

ευρήματα του υποδείγματος για το δεύτερο στάδιο δείχνουν πως η βελτίωση 

της κατάστασης της υγείας του ατόμου συσχετίζεται θετικά με την μείωση 

στην αναμενόμενη διάρκεια της θεραπείας που λαμβάνει, υπό την υπόθεση 

πως έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη επαφή με τις πρωτοβάθμιες 

υπηρεσίες υγείας.  

 

5.3.2. Η Σχέση μεταξύ του Δείκτη Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης 

και των Ωρών Εργασίας   

 

Ένα ερώτημα που προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία και στο 

οποίο δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή, είναι αν και με ποιο τρόπο, οι 

ώρες που αφιερώνονται στην αγορά εργασίας από το άτομο επηρεάζουν την 

κατανάλωση υπηρεσιών υγείας. Είναι πιθανό το άτομο να μειώσει τη ζήτησή 

του για υπηρεσίες υγείας ώστε να απελευθερώσει ελεύθερο χρόνο τον οποίο 

να αφιερώσει στην αγορά εργασίας. Επομένως, αναμένουμε ότι η επιμήκυνση 

του ωραρίου απασχόλησης θα επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση των υπηρεσιών 

υγείας από το άτομο που απασχολείται με αυξημένο ωράριο.  

Προκειμένου να διερευνήσουμε την αξιοπιστία της υπόθεσης αυτή 

υιοθετούμε τα δύο εναλλακτικά οικονομετρικά υποδείγματα τα οποία 

εφαρμόστηκαν και προηγούμενα και ειδικότερα, το υπόδειγμα του ενός 

σταδίου (Πίνακας 5.6) και το υπόδειγμα των δύο σταδίων (Πίνακες 5.7 – 5.8). 

Τα υποδείγματα τα οποία εκτιμώνται σε αυτή την υποενότητα είναι όμοια με 

αυτά που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες υποενότητες, με μόνη διαφορά 
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την εισαγωγή ψευδομεταβλητών για τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης στη 

θέση των ψευδομεταβλητών της επαγγελματικής κατάστασης.  

Οι υπόλοιπες εξωγενείς μεταβλητές που αφορούν τα δημογραφικά, 

κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του ατόμου, είναι οι ίδιες που 

εισήχθησαν και στις προηγούμενες οικονομετρικές εξειδικεύσεις. Τα 

ευρήματα αναφορικά με την επίδραση των παραπάνω δεικτών στην ατομική 

ζήτηση υπηρεσιών υγείας δεν διαφέρουν σημαντικά από τα ευρήματα των 

οικονομετρικών εξειδικεύσεων που παρουσιάστηκαν προηγούμενα. Για την 

ακρίβεια, οι σχέσεις ενδιαφέροντος παραμένουν οι ίδιες με πολύ μικρές 

μεταβολές τόσο στους εκτιμώμενους συντελεστές όσο και στην στατιστική 

τους σημαντικότητα.  

Το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος σε αυτή την υποενότητα είναι η 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των ωρών που απασχολείται εβδομαδιαίως το 

άτομο και της ζήτησής του για υπηρεσίες υγείας. Όταν εξετάζουμε τα 

ευρήματα του υποδείγματος ενός σταδίου (Πίνακας 5.6), παρατηρούμε ότι τα 

άτομα που εργάζονται για περισσότερο από 40 ώρες εβδομαδιαίως 

εμφανίζουν ένα μειωμένο αναμενόμενο αριθμό ενδονοσοκομειακής 

περίθαλψης συγκριτικά με τα άνεργα μέλη του δείγματος. Αυτό σημαίνει πως 

η υπερωριακή εργασία συσχετίζεται με μειωμένη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας 

και αυτό το εύρημα εμφανίζεται ισχυρό για όλες τις χώρες υπό εξέταση.  

Ομοίως, τα αποτελέσματα δείχνουν πως το να απασχολείται το άτομο 

στην εργασία του για 30-40 ώρες εβδομαδιαίως συσχετίζεται με μια μείωση 

στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, όμως το εύρημα αυτό παρατηρείται μόνο στην 

περίπτωση της Δανίας και της Ολλανδίας. Αντίθετα, τα ευρήματα για τα 

άτομα που απασχολούνται μερικώς και ειδικότερα για λιγότερο από 30 ώρες 

την εβδομάδα, δεν είναι αρκετά ξεκάθαρα, με τη σχέση ενδιαφέροντος να 

παρουσιάζει έντονες μεταβολές ανάλογα με την εκάστοτε χώρα που 

εξετάζεται κάθε φορά. 
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Πίνακας 5.6. Η Σχέση μεταξύ Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης και 

Ωρών Εργασίας, Random Effects Negative Binomial, Υπόδειγμα 

Ενός Σταδίου    

  

Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη (Αριθμός Νυκτών) 
Μεταβλητές 

Δανία Ελλάδα Ολλανδία Μεγ. Βρετανία  

 Ηλικία (/100)      -7,81 ***     -1,58 *     -8,22 ***   -10,11 *** 

 Ηλικία2       6,41 ***      1,48 *       7,56 ***      8,79 *** 

 Γυναίκες     0,01 *        -0,20 ***           0,03      0,33 *** 

 Πανδρ.         0,34 ***          0,66 ***       0,52 ***       0,43 *** 

 Διαζ./Χηρ.        0,48 ***          0,61 ***       0,58 ***        0,31 *** 

 Δ. Κοινων.1 0,04   0,11          -0,08 * -0,05 

 Μόλυνση 0,01 -0,06          -0,01 -0,09 

Υγρασία          -0,08        0,12 **           -0,11  0,05 

 Αν. Εκπ.      0,16 **        0,20 ** 0,13        0,11 *** 

 Μεσ. Εκπ.           0,07        0,15 **         0,15 *** -0,01 

 Εργασία 30- -0,24 *      -0,32 **     0,17 * 0,05 

 Εργασία 30 - 40 -0,22 * -0,10        -0,27 *** -0,13 

 Εργασία 40+     -0,46 ***      -0,26 **      -0,69 ***        -0,29 *** 

 Ανενεργοί           0,36 ***          -0,01 0,06          0,36 *** 

 Εισόδημα     0,03 **          -0,01 4,66 -0,10 

 Εισόδημα2         -0,00           0,00        -0,001 -0,00 

 Αυτ. Υγεία     0,94 ***         -1,46 ***      -0,81 ***       -0,94 *** 

 Απ. Προβλ.  
 Υγείας      -0,33 ***        -0,93 ***      -0,61 ***       -0,41 *** 

Σταθερά   -0,82 ***        -2,37 ***       -1,26 ***        -0,34 *** 

Ψευδ. Ετών Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ψευδ. Περιοχών Όχι  Ναι Όχι  Ναι 

Wald χ2 

(Prob>χ2)  
789,97 
(0,00) 

2742,12 
(0,00) 

1173,87 
(0,00) 

1753,32 
(0,00) 

Log Likelihood  10468,14 -16205,21 -13374,19 -20662,83 

LR test vs pooled 
(Prob>= χ2) 

165,67 
(0,00) 

10,69 
(0,00) 

22,05 
(0,00) 

178,85 
(0,00) 

Παρατηρήσεις  18.280 39.368 26.460 39.640 

* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Το εισόδημα είναι διαιρεμένο με το 100.000 για τη Δανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία και με το 
1.000 για την Μεγάλη Βρετανία. 

 



 214 

Πίνακας 5.7. Η Σχέση μεταξύ Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης και 

Ωρών Εργασίας, Logit Υπόδειγμα, “Απόφαση Συνάντησης”   

 

Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη (Ψευδ. Θετικού Αριθμού Νυχτών) 
Μεταβλητές 

Δανία Ελλάδα Ολλανδία Μεγ. Βρετανία 

 Ηλικία (/100)      -8,06 ***    -1,63 *       -8,99 ***   -10,75 *** 

 Ηλικία2        6,64 ***      1,61 *        8,27 ***      9,38 *** 

 Γυναίκες        0,11 **      -0,20 *** 0,05      0,35 *** 

 Πανδρ.         0,36 ***        0,68 ***        0,56 ***       0,45 *** 

 Διαζ./Χηρ.        0,50 ***        0,64 ***         0,61 ***        0,32 *** 

 Δ. Κοινων.1 0,05              0,13    -0,09 * -0,04 

 Μόλυνση 0,03            -0,04 -0,02 -0,09 

 Υγρασία             -0,09     0,12 ** -0,12  0,06 

 Αν. Εκπ.    0,14 *       0,22 *** 0,14        0,11 *** 

 Μεσ. Εκπ.              0,06      0,17 **         0,77 *** -0,01 

 Εργασία 30-   -0,27 *    -0,33 **     0,18 * 0,07 

Εργασία 30 - 40     -0,25 **            -0,13       -0,29 *** -0,13 

 Εργασία 40+       -0,50 ***            -0,27 *       -0,70 ***        -0,28 *** 

 Ανενεργοί              0,36 ***            -0,02 0,05          0,39 *** 

  Εισόδημα       0,03 **            -0,01 4,94  0,10 

  Εισόδημα2            -0,00             0,00           -0,001 -0,00 

 Αυτ. Υγεία      -1,00 ***      -1,49 ***       -0,84 ***       -0,98 *** 

 Απ. Προβλ.  
 Υγείας      -0,38 ***      -0,98 ***       -0,63 ***       -0,45 *** 

Σταθερά              0,29       -1,01 *** 0,16       0,79 *** 

Ψευδ. Ετών Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ψευδ. Περιοχών Όχι  Ναι Όχι Ναι 

Wald χ2 

(Prob>χ2) 
824,58 
(0,00) 

2869,14 
(0,00) 

1141,71 
(0,00) 

1799,03 
(0,00) 

Log Likelihood  -5291,58 -7648,40 -6765,25 -10985,06 

Pseudo R2 0,07 0,17 0,08 0,07 

Παρατηρήσεις  18.280 39.368 26.460 39.640 

* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Το εισόδημα είναι διαιρεμένο με το 100.000 για τη Δανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία και με το 1.000 
για την Μεγάλη Βρετανία. 
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Πίνακας 5.8. Η Σχέση μεταξύ Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης και 

Ωρών Εργασίας, Truncated-at-Zero Negative Binomial Υπόδειγμα, 

“Απόφαση Συχνότητας”  

  

Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη (μόνο για θετικό αριθμό) 

Μεταβλητές 
Δανία Ελλάδα Ολλανδία Μεγ. Βρετανία 

 Ηλικία (/100) 6,90 1,47   2,32   -1,90 ** 

 Ηλικία2    -5,14 * -1,06 -0,98      3,37 *** 

 Γυναίκες  -0,16 -0,02      -0,21 **   -0,11 ** 

 Πανδρ.  -0,43        -0,41 *** -0,16 0,04 

 Διαζ./Χηρ. -0,60      -0,38 *** -0,04      0,18 ** 

 Δ. Κοινων.1 0,04       -0,19 *** -0,08 -0,06 

 Μόλυνση -0,38      -0,18 ** -0,02 -0,07 

 Υγρασία -0,15 0,07 -0,06 -0,07 

 Αν. Εκπ. -0,05      -0,32 *** -0,05 0,02 

 Μεσ. Εκπ. 0,06 0,02 0,01 -0,08 

Εργασία 30- 0,07     -0,34 ** 0,16 -0,10 

Εργασία 30 - 40 0,05  0,02 -0,04 -0,06 

Εργασία 40+ -0,43 -0,14       -0,48 ** -0,27 

 Ανενεργοί 0,43 -0,11 0,01 -0,03 

 Εισόδημα  -0,03  0.01       -34,02 *** 0,001 

 Εισόδημα2 -0,00         -0,004         0,01 ** -0,00 

 Αυτ. Υγεία -0,53       -0,32 ***         -0,41 ***       -0,62 *** 

 Απ. Προβλ.  
 Υγείας  

  -0,45 *       -0,24 ***        -0,44 ***       -0,28 *** 

 Σταθερά  0,13         2,56 ***         2,22 ***        2,33 *** 

 Ψευδ. Ετών Ναι  Ναι Ναι  Ναι 

 Ψευδ.      
 Περιοχών 

Όχι Ναι Όχι Ναι 

 Wald χ2 

 (Prob>χ2) 
238,76 
(0,00) 

209,82 
(0,00) 

275,18 
(0,00) 

715,98 
(0,00) 

 Pseudo R2 0,02 0,01 0,02 0,04 

 Log Likelihood  -5157,14 -8157,06 -6470,80 -9399,44 

LR test vs Poisson 
 (Prob>= χ2) 

91744,19 
(0,00) 

135577,5 
(0,00) 

105567,7 111434,40 
(0,00) 

Παρατηρήσεις  1.721 2.416 2.095 3.510 

* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά 
σημαντικός σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Το εισόδημα είναι διαιρεμένο με το 100.000 για τη Δανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία και με το 1.000 
για την Μεγάλη Βρετανία. 
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Η παρατηρούμενη αρνητική σχέση μεταξύ των ωρών εργασίας και της 

ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας είναι πιθανό να οφείλεται σε δύο 

εξηγήσεις. Πρώτον, τα άτομα που εργάζονται πολλές ώρες είναι πιθανόν να 

μην έχουν χρόνο και να αμελούν να επισκεφθούν το γιατρό (Schofield, 1996). 

Δεύτερον, είναι πιθανό οι ώρες εργασίας του ατόμου να συσχετίζονται θετικά 

με την κατάσταση της υγείας του, με την έννοια ότι όσο περισσότερο υγιές 

είναι το άτομο τόσο περισσότερες ώρες είναι ικανό να δουλεύει (Bartley και 

Owen, 1996). Σε αυτή την περίπτωση οι εκτιμημένοι συντελεστές της 

επίδρασης των ωρών εργασίας στην ατομική ζήτηση εργασίας μπορεί να 

αντανακλούν την επίδραση της ατομικής κατάστασης της υγείας, επομένως 

να είναι προκατειλημμέννοι και η επίδραση τους να εμφανίζεται ως 

εντονότερη από αυτή που είναι πραγματικά. Παρόλα αυτά και δεδομένου ότι 

στις οικονομετρικές εξειδικεύσεις που παρουσιάζονται, εισαγάγονται έλεγχοι 

για δύο διαφορετικούς δείκτες υγείας, θεωρούμε ότι πιθανόν αυτού του είδους 

η μεροληψία να έχει μειωθεί σημαντικά στην περίπτωση μας. Όμως, οι δύο 

αυτοί δείκτες υγείας, δεν είναι δυνατό να εκφράζουν τη συνολική κατάσταση 

της υγείας του ατόμου, οπότε οφείλουμε να δεχθούμε την υπόθεση ότι τα 

δεδομένα μας μπορεί να υποφέρουν από ενδογένεια και γι αυτό το λόγο οι 

σχέσεις ενδιαφέροντος πρέπει να ερμηνεύονται έχοντας υπόψην μας πάντοτε 

αυτή την περίπτωση. 

Όταν αναλύονται τα συμπεράσματα από το υπόδειγμα των δύο 

σταδίων και ειδικότερα για το πρώτο στάδιο της “απόφασης συνάντησης” 

(Πίνακας 5.7), τα αποτελέσματα είναι όμοια με αυτά του αντίστοιχου 

οικονομετρικού υποδείγματος για το ενιαίο στάδιο υποδειγματοποίησης της 

ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Η γενική εικόνα που προκύπτει από το σύνολο 

των μέχρι τώρα οικονομετρικών εξειδικεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί 

είναι πως το πρώτο στάδιο υποδειγματοποίησης της ζήτησης υπηρεσιών 

υγείας συνάδει σε αποτελέσματα με το υπόδειγμα ενός ενιαίου σταδίου.  

Η εικόνα αυτή μεταβάλλεται έντονα όταν περνάμε στην ανάλυση των 

ευρημάτων του υποδείγματος του δευτέρου σταδίου της ζήτησης υπηρεσιών 

υγείας (Πίνακας 5.8). Ειδικότερα, για τη σχέση μεταξύ ωρών εργασίας και 

ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας φαίνεται πως δεν υπάρχει μια συνεπής 

σχέση μεταξύ των χωρών που εξετάζονται στη μελέτη μας. Για παράδειγμα, το 

να εργάζεται το άτομο για λιγότερες από 30 ώρες εβδομαδιαίως συσχετίζεται 
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με μια μείωση στην ένταση της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης αλλά μόνο 

στην περίπτωση της Ολλανδίας. Αντίθετα, η υπερωριακή απασχόληση 

(περισσότερο από 40 ώρες εβδομαδιαίως) συσχετίζεται με μια μείωση στην 

ένταση της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης που λαμβάνεται όταν εξετάζεται 

η περίπτωση της Ελλάδας.  

 

5.3.3. Η Σχέση μεταξύ του Δείκτη Επισκέψεων σε Ιατρούς και της 

Ατομικής Επαγγελματικής Κατάστασης  

 

Ο Πίνακας 5.9 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των random effects 

interval οικονομετρικών εξειδικεύσεων αναφορικά με τα δημογραφικά, 

κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία επηρεάζουν 

τον αριθμό των επισκέψεων σε γενικούς ιατρούς, οφθαλμολόγους και 

δερματολόγους. Δεδομένου ότι η φύση του συγκεκριμένου δείκτη ατομικής 

ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβάνει και επισκέψεις προληπτικού 

χαρακτήρα και όχι αποκλειστικά επείγοντα ιατρικά περιστατικά, περιμένουμε 

να είναι περισσότερο ευαίσθητος στα οικονομικά χαρακτηριστικά των μελών 

του δείγματος (Andersen, 1995).  

Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου φαίνεται να είναι ένας 

σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας του αριθμού των επισκέψεων του 

ατόμου σε συγκεκριμένες κατηγορίες ιατρών το τελευταίο έτος. Για όλες τις 

χώρες της μελέτης μας, οι άνεργοι παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες 

επίσκεψης στον ιατρό συγκριτικά με τα απασχολούμενα μέλη του δείγματος. 

Τα προαναφερόμενα ευρήματα είναι σε συμφωνία με αυτά προηγούμενων 

μελετών, βάση των οποίων η κατάσταση της ανεργίας συσχετίζεται με 

αυξημένη χρήση των υπηρεσιών υγείας μέσω των αρνητικών μεταβολών που 

επιφέρει στην κατάσταση της υγείας τους (Harris και συν., 1998, Mathers και 

Schofield, 1998, Ferrie και συν., 2001). Παράλληλα, αρκετές μελέτες 

αναφέρονται και στο άμμεσο αποτέλεσμα της ανεργίας στην ατομική ζήτηση 

υπηρεσιών υγείας, μετά την εισαγωγή ελέγχων στα οικονομετρικά 

υποδείγματα για την ατομική κατάσταση υγείας (Yuen και Balarajan, 1989).  
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Πίνακας 5.9. Η Σχέση μεταξύ του Αριθμού των Επισκέψεων σε 

Ιατρούς και της Επαγγελματικής Κατάστασης, Random Effects 

Interval Υπόδειγμα  

 

Αριθμός Επισκέψεων σε Ιατρούς    
Μεταβλητές 

Δανία Ελλάδα Ολλανδία Μεγ. Βρετανία 

Ηλικία (/100)        -6,68 *** -0,28 *** -5,39 *** -5,70 *** 

Ηλικία2           6,52 *** 3,51 ***  4,82 ***   5,81 *** 

Γυναίκες            1,20 *** 0,59 ***  0,67 ***   0,52 *** 

Πανδρ.  -0,07 0,61 ***  0,42 ***    0,10 *** 

Διαζ./Χηρ. 0,04 0,45 ***  0,45 ***             0,09 * 

Δ. Κοινων.1 0,05 0,27 ***            0,01             0,03 

Μόλυνση                0,22 ** 0,35 ***            0,08 **             0,05 

Υγρασία 0,05 0,14 ***          -0,06    0,07 *** 

Αν. Εκπ. 0,13            0,04 0,24 ***  -0,08 *** 

Μεσ. Εκπ.       0,21 *** 0,12 *** 0,23 ***           -0,04 

 Άνεργοι        0,33 *** 0,31 *** 0,24 ***    0,17 *** 

Ανενεργοί       0,50 *** 0,51 *** 0,16 ***     0,16 *** 

Εισόδημα        0,03 *** 0,20 ***         10,44 **  -0,07 ** 

Εισόδημα2               0,00            0,00        -0,001 *             0,00 

Αυτ. Υγεία      -1,30 *** -2,61 ***          -1,33 ***    -1,02 *** 

Απ. Προβλ.  
Υγείας  

     -1,20 *** -2,20 ***           -1,11 ***    -0,55 *** 

Σταθερά       6,49 *** 4,21 *** 3,86 ***     3,29 *** 

Ψευδ. Ετών Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ψευδ. Περιοχών Όχι  Ναι Όχι  Ναι 

Wald χ2 

 (Prob>χ2) 
1483,85 
(0,00) 

11483,53 
(0,00) 

4542,67 
(0,00) 

11514,03 
(0,00) 

 Log Likelihood  -33284,55 -81508,17 -49721,15 -61297,03 

Παρατηρήσεις  18.280 39.368 26.460 39.640 

* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά σημαντικός 
σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Το εισόδημα είναι διαιρεμένο με το 100.000 για τη Δανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία και με το 1.000 για την 
Μεγάλη Βρετανία. 
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Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και τα ευρήματα για την σχέση μεταξύ της 

εξόδου από το εργατικό δυναμικό και της ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες 

υγείας.  Ειδικότερα, οι ανενεργοί επαγγελματικά εμφανίζουν επίσης αυξημένη 

χρήση των υπηρεσιών υγείας συγκριτικά με τους απασχολούμενους. Μάλιστα 

το συγκεκριμένο εύρημα εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό και να 

παρουσιάζεται για όλες τις εννέα χώρες υπό εξέταση.   

Σε συνέπεια με τα προηγούμενα αποτελέσματα μας, δεν καταφέρνουμε 

να βρούμε μια μη-γραμμική σχέση μεταξύ εισοδηματικού επιπέδου και 

ατομικής χρήσης υπηρεσιών υγείας σε τρεις από τις τέσσερις χώρες. 

Ειδικότερα, για την Δανία και την Ελλάδα, τα άτομα με μεγαλύτερο εισόδημα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες επισκέψεων σε ιατρούς. Αντίθετα η 

σχέση ενδιαφέροντος εμφανίζεται αντεστραμμένη για το δείγμα της Μεγάλης 

Βρετανίας. Μια μη-γραμμική κοίλη σχέση παρατηρείται μεταξύ της ατομικής 

εισοδηματικής κατάστασης και της ατομικής ζήτησης για την Ολλανδία,  

υποδηλώνοντας η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας βαίνει μειούμενη έπειτα από 

κάποιο επίπεδο εισοδήματος.  

Η ύπαρξη μιας μη-γραμμικής σχέσης μεταξύ εισοδήματος και ζήτησης 

έχει υπογραμμισθεί από τη βιβλιογραφία, όπου μάλιστα τονίζεται ότι τα 

άτομα των υψηλότερων και των χαμηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων 

παρουσιάζουν και την μικρότερη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας συγκριτικά με 

τα άτομα που ανήκουν στα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια (Windmeijer και 

Santos Silva, 1997). Άλλοι ερευνητές έχουν τονίσει την ύπαρξη μιας θετικής 

συσχέτισης μεταξύ εισοδήματος και ζήτησης, ισχυριζόμενοι πως τα 

φτωχότερα μέλη της κοινωνίας δεν έχουν μια “συνηθισμένη επαφή” με 

κάποια συγκεκριμένη ιατρική μονάδα (για παράδειγμα, δεν έχουν κάποιον 

τακτικό ιατρό που να παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας τους) και 

ακόμη, θεωρούν τους εαυτούς τους ως περισσότερο ανθεκτικούς στις 

ασθένειες, επομένως εμφανίζονται περισσότερο διστακτικοί να επισκεφτούν 

τον ιατρό (Rundall και Wheeler, 1979, Winkelmann, 2004).  

 Οι δείκτες των συνθηκών διαβίωσης εμφανίζονται επίσης να 

επηρεάζουν με τρόπο ισχυρό την ατομική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. 

Ειδικότερα, το να κατοικεί ο συμμετέχων/ ουσα στο δείγμα σε μια περιοχή με 

προβλήματα οικολογικής μόλυνσης συσχετίζεται με αυξημένες πιθανότητες 

να επισκεφτεί τον ιατρό, για τρεις από τις τέσσερις χώρες που εξετάζονται 
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στην ανάλυσή μας (Δανία, Ελλάδα, Ολλανδία). Ομοίως, το να κατοικεί το 

άτομο σε μια κατοικία με προβλήματα υγρασίας συσχετίζεται θετικά με την 

ζήτησή του για υπηρεσίες υγείας σε δύο χώρες (Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία). 

Η επίδραση της εκπαίδευσης στην διαμόρφωση της ατομικής ζήτησης 

για υπηρεσίες υγείας εμφανίζεται για όλες τις χώρες, αλλά δεν οδηγεί σε 

ξεκάθαρα αποτελέσματα. Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, το να ανήκει το 

άτομο στη μεσαία εκπαιδευτική βαθμίδα συσχετίζεται με αυξημένες 

πιθανότητες να επισκέφτεται ετησίως σε μεγαλύτερη συχνότητα ειδικούς 

ιατρούς συγκριτικά με τα άτομα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Το 

αντίθετο παρατηρείται για το δείγμα της Μεγάλης Βρετανίας, όπου τα μέλη 

του δείγματος τα οποία ανήκουν στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα έχουν 

χαμηλότερες πιθανότητες να επισκεφτούν τον ιατρό συγκριτικά με τα άτομα 

του χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Παρόλα αυτά, δεν παρουσιάζεται 

κάποια σχετική επίδραση για τα άτομα του ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου 

στις υπόλοιπες τρεις χώρες, γεγονός που είναι άξιο απορίας και πιθανόν να 

αποδίδεται σε μη παρατηρούμενη ετερογένεια η οποία επηρεάζει τη σχέση 

ενδιαφέροντος.  

Η θεωρία προβλέπει μια αρνητική σχέση μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης 

και ζήτησης υπηρεσιών υγείας (Grossman, 1972). Όμως και κάποιες άλλες 

εμπειρικές μελέτες καταλήγουν σε μια αρνητική σχέση μεταξύ εκπαίδευσης 

και ατομικής ζήτησης υπηρεσιών υγείας, θεωρώντας πως τα αποτελέσματα 

αυτά οφείλονται στην θετική συσχέτιση μεταξύ εκπαίδευσης και αυξημένου 

κεφαλαίου υγείας, αλλά και καλύτερης οικονομικής κατάστασης (Fernández-

Olano και συν., 2006). Άλλες πάλι μελέτες καταλήγουν στα ίδια 

συμπεράσματα με τα δικά μας, ενώ ισχυρίζονται πως η παρατηρούμενη 

θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών ενδιαφέροντος μπορεί να οφείλεται 

στην ενδιάμεση επίδραση μη-παρατηρούμενων μεταβλητών, όπως είναι η 

ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλισης ή ακόμη οι ατομικές συνήθειες και προτιμήσεις 

που σχετίζονται με την υγεία (Van der Heyden και συν., 2003). 

 Η μέχρι τώρα εμπειρική έρευνα έχει δείξει πως η κοινωνική 

απομόνωση συσχετίζεται αρνητικά με την ατομική ζήτηση για υπηρεσίες 

υγείας, αντανακλώντας πιθανόν τους ασθενέστερους κοινωνικούς δεσμούς 

των ατόμων αυτών με την κοινότητα στο σύνολό της (Coulton και Frost, 

1982). Τα αποτελέσματά μας υπερασπίζονται μερικώς αυτή την άποψη, αφού 
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βρίσκουμε πως τα άτομα που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια μιας 

κοινωνικής ομάδας έχουν αυξημένες πιθανότητες να επισκεφτούν τον ιατρό, 

όμως μόνο στην περίπτωση των Ελλήνων. 

Ομοίως, βρίσκεται και μια ανάλογη συσχέτιση μεταξύ της 

οικογενειακής κατάστασης και της ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, 

αφού η πρώτη ως ένα βαθμό αντανακλά και την κοινωνική απομόνωση του 

ατόμου. Σε συμφωνία λοιπόν με προγενέστερες μελέτες, παρατηρούμε πως οι 

πανδρεμένοι και τα άτομα που είναι χωρισμένα ή σε χηρεία χαρακτηρίζονται 

από αυξημένες πιθανότητες συχνότερης χρήσης των υπηρεσιών υγείας 

(Winkelmann, 2004).  

Σε συμφωνία με τα προηγούμενα αποτελέσματά μας, βρίσκουμε μια 

μη-γραμμική U–σχέση μεταξύ ηλικίας και ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. 

Φαίνεται λοιπόν πως όσο η ηλικία του ατόμου αυξάνεται η ατομική ζήτηση 

μειώνεται, ενώ μετά από κάποιο συγκεκριμένο όριο ηλικίας η ζήτηση βαίνει 

αυξανόμενη. Σε γενικές γραμμές, το όριο ηλικίας για τις περισσότερες χώρες 

βρίσκεται περίπου στην μέση ηλικία, όπου έχει επανειλημμένα δειχθεί πως 

αυτές οι συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες πλήττονται περισσότερο σε όρους 

υγείας και ζήτησης υπηρεσιών υγείας από τα δημογραφικά και κοινωνικ0-

οικονομικά τους χαρακτηριστικά (Δανία: 41 έτη, Ολλανδία: 56 έτη, και 

Μεγάλη Βρετανία: 49 έτη). Η Ελλάδα φαίνεται να αποκλίνει από το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αφού το ελάχιστο σημείο, πέραν του οποίου η 

ζήτηση για υπηρεσίες υγείας βαίνει αυξανόμενη, υπολογίζεται στα 4 χρόνια 

ζωής. 

Ομοίως, σημαντικές διαφορές στη διαμόρφωση της ζήτησης υπηρεσιών 

υγείας εντοπίζονται για τα δυο φύλα. Ειδικότερα, και σε συμφωνία με 

προγενέστερα ευρήματα, οι γυναίκες φαίνεται πως παρουσιάζουν αυξημένες 

πιθανότητες να επισκεφτούν τον ιατρό. Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα 

συνεπές και ισχυρό για όλες τις υπό εξέταση χώρες (Schofield, 1996, 

Windmeijer και Santos Silva, 1997, Winkelmann, 2004). 

 Τέλος, αναλύεται η επίδραση των δεικτών υγείας στην ατομική ζήτηση 

για υπηρεσίες υγείας. Σε συμφωνία με τα ευρήματα για τον πρώτο δείκτη 

υγείας που εξετάζουμε αλλά και με την συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών 

μελετών, φαίνεται πως η ύπαρξη προβλημάτων υγείας συσχετίζεται με 

αυξημένες πιθανότητες να κάνει το άτομο μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών 
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υγείας. Το εύρημα αυτό παρουσιάζεται και για τους δύο εναλλακτικούς 

δείκτες υγείας που περιλαμβάνονται στις οικονομετρικές εξειδικεύσεις και 

είναι ιδιαίτερα ισχυρό για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες υπό εξέταση.  

 

5.3.4. Η Σχέση μεταξύ του Δείκτη Επισκέψεων σε Ιατρούς και των 

Ωρών Εργασίας  

 

Ο Πίνακας 5.9 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των random-effects 

interval οικονομετρικών εξειδικεύσεων, με τους ίδιους εξωγενείς δείκτες με 

προηγούμενα, με μόνη διαφορά την προσθήκη των ψευδομεταβλητών για τις 

εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των μελών του δείγματος. Οι επιδράσεις των 

δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των ατόμων 

παραμένουν όμοιες με τις προηγούμενες επιδράσεις που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5.8, με ελάχιστες μεταβολές στους εκτιμώμενους συντελεστές που 

όμως δεν διαφοροποιούν σημαντικά τα ευρήματα.  

Στις οικονομετρικές εξειδικεύσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την 

υποενότητα, η κεντρική σχέση ενδιαφέροντος είναι η σχέση μεταξύ των ωρών 

εργασίας και της συχνότητας επισκέψεων του ατόμου σε ειδικούς ιατρούς. Σε 

γενικές γραμμές παρουσιάζεται μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ των ωρών 

εργασίας των μελών του δείγματος και της ζήτησης τους για υπηρεσίες υγείας. 

Ειδικότερα, αναφορικά με τα άτομα που απασχολούνται για λιγότερο από 30 

ώρες την εβδομάδα σε κάποια θέση εργασίας, φαίνεται πως παρουσιάζουν 

μειωμένες πιθανότητες να επισκεφτούν τον ιατρό. Η απασχόληση 30-40 

ωρών εβδομαδιαίως συσχετίζεται επίσης με μειωμένες πιθανότητες να 

επισκεφτεί το άτομο τον ιατρό σε όλες τις χώρες της μελέτης. Ομοίως, για τα 

άτομα λοιπόν που εργάζονται με υπερωρίες (περισσότερο από 40 ώρες την 

εβδομάδα) παρατηρείται μια μικρότερη πιθανότητα της χρήσης των 

υπηρεσιών υγείας συγκριτικά με τους άνεργους, σε όλες τις χώρες.  

Σε αντίθεση λοιπόν, με τον προηγούμενη δείκτη χρήσης υπηρεσιών 

υγείας, σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε ένα συνεπές αποτέλεσμα των 

ωρών εργασίας πάνω στην ατομική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. 
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Πίνακας 5.9. Η Σχέση μεταξύ του Αριθμού των Επισκέψεων σε 

Ιατρούς και Ωρών Εργασίας, Random Effects Interval Υπόδειγμα  

 

Αριθμός Επισκέψεων σε Ιατρούς    
Μεταβλητές 

Δανία Ελλάδα Ολλανδία Μεγ. Βρετανία 

Ηλικία (/100)        -6,55 *** -0,27 *** -5,24 *** -5,70 *** 

Ηλικία2           6,31 *** 3,48 ***   4,64 ***   5,79 *** 

Γυναίκες            1,15 *** 0,57 ***    0,61 ***   0,50 *** 

Πανδρ.  -0,07 0,62 ***   0,42 ***   0,10 *** 

Διαζ./Χηρ. 0,05 0,46 ***   0,46 *** 0,09 ** 

Δ. Κοινων.1 0,05 0,27 ***            0,01            0,03 

Μόλυνση 0,22 0,35 ***             0,08 **   0,07 *** 

Υγρασία 0,06 0,14 ***           -0,06            0,05 

Αν. Εκπ. 0,13 0,03   0,25 *** -0,08 *** 

Μεσ. Εκπ.        0,20 *** 0,11 **   0,23 ***          -0,04 

Εργασία 30- -0,12 -0,26 **            -0,13 *         -0,14 ** 

Εργασία 30 - 40       -0,36 *** -0,25 ***   -0,26 ***           -0,14 ** 

Εργασία 40+       -0,49 *** -0,40 ***   -0,47 *** -0,22 *** 

Ανενεργοί 0,19 0,21 **            -0,08           -0,01 

Εισόδημα         0,04 *** 0,19 ***    10,11 *** -0,06 ** 

Εισόδημα2                0,00     -0,0001 ***          -0,001           -0,00 

Αυτ. Υγεία       -1,29 *** -2,61 ***             -1,33 ***   -1,02 *** 

Απ. Προβλ.  
Υγείας        -1,19 *** -2,20 ***     -1,11 ***   -0,55 *** 

Σταθερά         6,82 *** 4,81 ***       4,12 ***     3,47 *** 

Ψευδ. Ετών Ναι Ναι Ναι Ναι 

Ψευδ. Περιοχών Όχι Ναι Όχι Ναι 

Wald χ2 

 (Prob>χ2) 
1497,85 
(0,00) 

11506,77 
(0,00) 

4573,69 
(0,00) 

11531,30 
(0,00) 

 Log Likelihood  -33279,51 -81504,19 -49709,03 -6290,74 

Παρατηρήσεις  18.280 39.368 26.460 3.510 

* Τα αστεράκια δίπλα από τους συντελεστές δηλώνουν τη στατιστική σημαντικότητα: *** στατιστικά σημαντικός 
σε 1%, ** στατιστικά σημαντικός σε 5%, * στατιστικά σημαντικός σε 10%. 
** Το εισόδημα είναι διαιρεμένο με το 100.000 για τη Δανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία και με το 1.000 για την 
Μεγάλη Βρετανία. 

 

Η μοναδική μελέτη, εν γνώσει των συγγραφέων, η οποία ασχολείται με 

τη σχέση μεταξύ ωρών εργασίας και ζήτησης υπηρεσιών υγείας είναι αυτή της 

Schofield (1996) σε ένα μεγάλο δείγμα του πληθυσμού για την Αυστραλία, 
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όμως τα συμπεράσματά της βασίζονται μόνο σε εργαλεία περιγραφικής 

στατιστικής. Η Schofield (1996) υποστηρίζει πως οι άνεργοι παρουσιάζουν 

αυξημένη χρήση των υπηρεσιών υγείας συγκριτικά με τα άτομα που 

εργάζονται για περισσότερες από 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ κάνουν περίπου 

την ίδια χρήση με τα άτομα που απασχολούνται για λιγότερο από 40 ώρες 

εβδομαδιαίως, λόγω των χρονικών περιορισμών των εργαζομένων που τους 

εμποδίζει να επισκέπτονται συχνότερα τις υγειονομικές μονάδες.   

 

5.4 Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τους προσδιοριστικούς δημογραφικούς, 

κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών 

υγείας. Δεδομένης της στενής αλληλεξάρτησης της χρήσης υπηρεσιών υγείας 

με την ατομική κατάσταση της υγείας, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η 

διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην ζήτηση για 

υπηρεσίες υγείας. Φαίνεται λοιπόν πως τα ίδια δημογραφικά και κοινωνικ0-

οικονομικά χαρακτηριστικά του ατόμου που επηρεάζουν την υγεία, 

επηρεάζουν με τον αναμενόμενο τρόπο και τη ζήτησή του για υπηρεσίες 

υγείας.  

Η μελέτη προσφέρει στοιχεία υπέρ της ύπαρξης οριζόντιας ανισότητας 

στην πρόσβαση των ατόμων στις υπηρεσίες υγείας – βάση εκπαιδευτικής 

θέσης, επαγγελματικής κατάστασης και χαρακτηριστικών εργασίας – για όλες 

τις χώρες που εξετάζονται στην μελέτη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα 

αποτελέσματα της επαγγελματικής κατάστασης του ατόμου και των 

εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης, στην ατομική του ζήτηση για υπηρεσίες 

υγείας. Η κεντρική σχέση ενδιαφέροντος είναι η σχέση μεταξύ ωρών εργασίας 

και ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Βρίσκουμε λοιπόν πως η υπερωριακή 

απασχόληση αλλά και η απασχόληση για 30-40 ώρες εβδομαδιαίως (σε 

ορισμένες περιπτώσεις) συσχετίζονται με μειωμένη χρήση των υπηρεσιών 

υγείας.  

Όμως, όπως και προηγούμενες μελέτες έχουν υπογραμμίσει, οι βασικές 

σχέσεις ενδιαφέροντος μεταβάλλονται σημαντικά ανάλογα με το δείκτη 

ατομικής ζήτησης που κάθε φορά υιοθετείται. Έτσι, παρατηρούμε πως οι 

κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις στην ατομική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας 
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είναι περισσότερο ισχυρές στην περίπτωση που υιοθετούνται δείκτες 

υπηρεσιών υγείας περισότερο προαιρετικού χαρακτήρα και όχι δείκτες οι 

οποίοι αφορούν σοβαρά περιστατικά υγείας (όπως είναι η ενδονοσοκομειακή 

περίθαλψη) και επομένως, είναι λιγότερο ευαίσθητοι στα κοινωνικο-

οικονομικά χαρακτηριστικά του ατόμου.  

Ένα αντικείμενο διερεύνησης των Οικονομολόγων της Υγείας, 

αποτελεί η παρατήρηση ότι η ατομική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας 

διαχωρίζεται σε δύο στάδια ευκρινώς διαχωρισμένα μεταξύ τους, στα οποία 

παρεμβαίνουν και παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς ενώ η ζήτηση 

δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως προϊόν του ατόμου. Υιοθετούμε λοιπόν 

εναλλακτικές οικονομετρικές εξειδικεύσεις ώστε να διερευνήσουμε την 

παραπάνω υπόθεση, υποδειγματοποιώντας την ατομική ζήτηση αρχικά ως 

ένα ενιαίο στάδιο και μετέπειτα ως μια διαδικασία δύο σταδίων, με το 

δεύτερο στάδιο να επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες της υγειονομικής 

μονάδας. Παρατηρούμε ότι η αντιμετώπιση της ατομικής ζήτησης υπηρεσιών 

υγείας ως μια ενιαία διαδικασία είναι υπεραπλουστευτική και δεν προσφέρει 

την απαραίτητη πληροφόρηση για τους προσδιοριστικούς παράγοντες που 

την επηρεάζουν.  

Αντίθετα, η υιοθέτηση του οικονομετρικού υποδείγματος δείχνει 

σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο σταδίων. Ειδικότερα, στο πρώτο 

στάδιο που αφορά την πρώτη επαφή με την υγειονομική μονάδα φαίνεται 

πως τα ατομικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά διαδραματίζουν 

ισχυρό ρόλο στην διαμόρφωση της ατομικής ζήτησης. Αντίθετα, στο δεύτερο 

στάδιο που αφορά την ένταση ή τη διάρκεια της θεραπείας, υπό την υπόθεση 

ότι έχει πραγματοποιηθεί ήδη η πρώτη συνάντηση με το γιατρό, τα ατομικά 

κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά φαίνονται ανεπαρκή στο να την 

ερμηνεύσουν. Σε αυτό  το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανυπαρξία 

δεδομένων για παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς δημιουργεί ένα 

πρόβλημα στην απόδοση και το βαθμό ερμηνευτικότητας του υποδείγματος 

του δεύτερου σταδίου της ατομικής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, ενώ τα 

αποτελέσματά μας πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη δεδομένης της 

μη-παρατηρούμενης ετερογένειας (Pohlmeier και  Ulrich, 1995).  

Ανεξάρτητα από την υιοθέτηση εναλλακτικών οικονομετρικών 

εξειδικεύσεων και δεδομένων, οι δείκτες υγείας φαίνονται να είναι αυτοί που 
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ασκούν το ισχυρότερο αντίκτυπο στην υγεία, όπως έχει σημειωθεί και από 

προηγούμενες μελέτες. Το τελευταίο αυτό εύρημα δείχνει και την ανάγκη για 

την παράλληλη διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών διαστάσεων στην 

υγεία και τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, ώστε να σχεδιασθούν οι κατάλληλες 

πολιτικές οι οποίες πρέπει να είναι πολυεπίπεδες και να παρέχουν εργαλεία 

για την άσκηση πολιτικής σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς, όπως είναι η 

αγορά εργασίας, η αγορά της υγείας (υγειονομικός τομέας), κ.λπ. με στόχο τη 

βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. 
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6. Συζήτηση – Τελικά Συμπεράσματα 

 

Τα τελευταία χρόνια οι δημόσιες αρχές των αναπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και πολλοί διεθνείς ερευνητικοί οργανισμοί, 

τονίζουν την ανάγκη για τον επανασχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών 

υγείας. Η υγεία των μελών μιας κοινωνίας δικαίως θεωρείται ένα από τα 

απαραίτητα συστατικά – δικαιώματα των μελών της ώστε να απολαμβάνουν 

ένα υψηλό επίπεδο ζωής.  

Οι μέχρι τώρα παραδοσιακοί παράγοντες της προσφοράς υπηρεσιών 

υγείας (τιμή των υπηρεσιών υγείας, προσωπικό, λίστες αναμονής, κ.λπ.) με 

σημαντική επίδραση στην υγεία των πληθυσμών, δεν θεωρούνται πλέον 

επαρκείς για να εξηγήσουν τις παρατηρούμενες ανισότητες στην υγεία και 

στην κατανάλωση υπηρεσιών υγείας των ατόμων διαφορετικών κοινωνικο-

οικονομικών ομάδων. Η θεωρητική και η εμπειρική έρευνα καταδεικνύει με 

σαφήνεια πως τα ατομικά, δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου διαδραματίζουν έναν ουσιώδη ρόλο στο κεφάλαιο 

υγείας που αυτό κατέχει. Γίνεται προφανές πως αυτό το φαινόμενο που είναι 

κοινά γνωστό ως “κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις στην υγεία” απαιτεί μια 

διεπιστημονική ερευνητική προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπισθεί 

αποτελεσματικά.  

Ο ρόλος των Οικονομικών της Υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην 

προσπάθεια διερεύνησης των οικονομικών παραμέτρων της κοινωνικο-

οικονομικής θέσης των ατόμων και στον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν 

τελικά την υγεία του.  Ειδικότερα, ο ρόλος αυτός γίνεται ακόμη πιο ουσιώδης 

από τη στιγμή που η πλειοψηφία των σχετικών εμπειρικών ερευνών 

υποστηρίζει πως το εισόδημα, η έκθεση του ατόμου σε οικονομικές δυσχέρειες 

και η ανεργία, αποτελούν από τους πιο ισχυρούς προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ατομικής κατάστασης υγείας και της χρήσης υπηρεσιών 

υγείας. Σε επόμενο στάδιο ακολουθεί η ανάληψη πολιτικών που θα στοχεύουν 

στην εξάλειψη αυτών των παραγόντων και στην εξάλειψη των ανισοτήτων 

στην υγεία των ατόμων διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών ομάδων.  

Η παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας ποικίλους δείκτες της ατομικής 

κοινωνικο-οικονομικής θέσης, διερευνά ποιο είναι το αποτέλεσμα τους στην 

υγεία και στην κατανάλωση υπηρεσιών υγείας των μελών του εργατικού 
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δυναμικού, σε πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εμπειρικά μας 

ευρήματα φανέρωσαν ως κύριους και ισχυρούς προσδιοριστικούς παράγοντες 

της κατάστασης της υγείας των ατόμων, αλλά και της κατανάλωσης 

υπηρεσιών υγείας, το εισόδημα, την ανεργία, τα επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά και το μορφωτικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να χαραχτούν οι 

κατάλληλες πολιτικές οι οποίες θα στοχεύουν στην μείωση των οικονομικών 

ανισοτήτων μεταξύ των μελών του πληθυσμού, στη διασφάλιση της ισότιμης 

πρόσβασης τους στις υπηρεσίες υγείας και στην προσπάθεια τόνωσης της 

ζήτησης εργασίας ώστε να διευκολυνθούν τα άνεργα μέλη της κοινωνίας στην 

εξασφάλιση απασχόλησης.  

Όσον αφορά τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ανεργίας και υγείας, τα 

ευρήματά μας φανερώνουν πως η ανεργία αποτελεί ισχυρό επιβαρυντικό 

παράγοντα της υγείας, επιβεβαιώνοντας τις υπάρχουσες μελέτες οι οποίες 

ισχυρίζονται πως το καθεστώς ανεργίας ενέχει ένα τεράστιο οικονομικό και 

προσωπικό κόστος για τους ανέργους. Ειδικότερα, φαίνεται πως η ανεργία 

επηρεάζει συστηματικά, σωρευτικά και με αρνητικό τρόπο το επίπεδο υγείας 

των μελών του εργατικού δυναμικού.  

Επιπλέον, οι αυξημένοι ρυθμοί ανεργίας φαίνεται να επιβαρύνουν 

ιδιαίτερα τους κοινωνικούς φορείς ασφάλισης λόγω των αυξημένων δαπανών 

για την υγεία, αφού βάση των ευρημάτων η υγεία του πληθυσμού 

χειροτερεύει σε περιόδους υψηλής ανεργίας. Επιπρόσθετα, η παρούσα μελέτη 

προβάλλει στοιχεία πως οι άνεργοι κάνουν αυξημένη χρήση των υπηρεσιών 

υγείας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες του εργατικού δυναμικού, κάτι 

που συνάδει με την υπόθεση της αυξημένης νοσηρότητας μεταξύ των 

ανέργων.  

Τα συμπεράσματα αυτά, τα οποία είναι σε συμφωνία και με την 

πλειοψηφία της σχετικής βιβλιογραφίας, καταδεικνύουν την ανάγκη μέτρων 

πολιτικής στην αγορά εργασίας τα οποία θα τονώσουν την ζήτηση εργασίας, 

με στόχο την μείωση των παρατηρούμενων ανισοτήτων υγείας μεταξύ των 

μελών του εργατικού δυναμικού. Κρίνεται απαραίτητο να δωθούν κίνητρα 

στους εργοδότες για την τόνωση της ζήτησης αλλά και στους ανέργους ώστε 

να είναι σε θέση να βρουν εργασία. Επιπλέον, απαιτείται και παράλληλη 

δραστηριοποίηση της κοινωνικής πολιτικής στο χώρο της υγείας, 

προσφέροντας για παράδειγμα, υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
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μειωμένου κόστους στις ευπαθείς ομάδες του εργατικού δυναμικού, όπως 

είναι οι άνεργοι, με στόχο πάντα την βελτίωση της κατάστασης της υγείας 

τους. 

Τα εμπειρικά μας ευρήματα υποστηρίζουν ακόμη πως τα άτομα μέσης 

ηλικίας είναι αυτά που επιβαρύνονται περισσότερο σε όρους υγείας από το 

καθεστώς ανεργίας. Αυτό το φαινόμενο θεωρείται αναμενόμενο από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεδομένου ότι οι ηλικιωμένες κατηγορίες του 

εργατικού δυναμικού εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο να μην ξαναβρούν 

απασχόληση σε περίπτωση που μείνουν άνεργοι. Σε όρους κοινωνικής 

πολιτικής, ιδιαίτερη σημασία έχει η στήριξη των άνεργων ηλικιωμένων μελών 

του εργατικού δυναμικού για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Για 

παράδειγμα, αυξημένα κίνητρα στους εργοδότες – είτε με την μορφή 

οικονομικών ενισχύσεων είτε με την απευθείας απαλλαγής των από 

φορολογικές ή ασφαλιστικές  υποχρεώσεις – σε περίπτωση πρόσληψης και 

απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων είναι μια ρύθμιση στην σωστή 

κατεύθυνση.  

Η ηλικία ασκεί εκ φύσεως ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην κατάσταση 

της υγείας των ατόμων. Είναι αναμενόμενο πως όσο αυξάνεται η ηλικία του 

ατόμου εμφανίζονται περισσότερα προβλήματα υγείας. Παράλληλα, ένα 

διεθνές φαινόμενο της εποχής είναι η δημογραφική γήρανση του εργατικού 

δυναμικού η οποία, σε μια κοινωνία χωρίς μετανάστες, οδηγεί σε μείωση του 

ενεργού εργατικού δυναμικού. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί ένα μεγαλύτερο από 

παλαιότερα ποσοστό των εργαζόμενων φτάνει σε ηλικία συνταξιοδότησης είτε 

γιατί τα ηλικιωμένα μέλη του εργατικού δυναμικού εμφανίζουν αυξημένα 

προβλήματα υγείας τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν δυσμενώς την 

παραγωγικότητά τους και οδηγούν σε πρόωρη έξοδο από την αγορά εργασίας 

ή σε καθεστώς ανεργίας.  

Μια δυσοίωνη πρόβλεψη των οικονομολόγων ισχυρίζεται πως βάση 

των παραπάνω φαινομένων, θα οδηγηθούμε σε αύξηση του μεριδίου των 

οικονομικά εξαρτώμενων ατόμων στον πληθυσμό και σε ένα δυσβάσταχτο 

οικονομικό κόστος της στήριξης αυτών των ομάδων, μέσω της αύξησης των 

δημόσιων μεταβιβαστικών πληρωμών και της υγειονομικής τους κάλυψης. Σε 

αντίθεση με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, οι μελέτες μας φανερώνουν μια 

αρνητική σχέση μεταξύ ηλικίας και χρήσης υπηρεσιών υγείας, η οποία όμως 
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βαίνει φθίνουσα μετά την μέση ηλικία περίπου. Παρόλα αυτά, γίνεται φανερό 

πως οι κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις στην υγεία και στη χρήση 

υπηρεσιών υγείας εντείνονται ιδιαίτερα από την μέση ηλικία και έπειτα. 

Παράλληλα, μελέτες προβάλλουν στοιχεία πως μια μέτριας έντασης 

απασχόληση είναι ιδιαίτερα ευεργετική για την υγεία των ηλικιωμένων μελών 

του εργατικού δυναμικού, ακόμη κι αν βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης. 

Προτείνεται λοιπόν η παροχή κινήτρων στα μέλη του εργατικού δυναμικού 

ώστε να παραμείνουν εντός αγοράς εργασίας. Επιπρόσθετα, είναι 

επιβεβλημένη ακόμη και η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης ώστε να 

αποφευχθούν οι τεράστιες οικονομικές συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο, από 

μια μαζική έξοδο ενός μεγάλου μεριδίου του εργατικού δυναμικού. Μια άλλη 

επιλογή αποτελεί η πραγματοποίηση ενός περισσότερο ευέλικτου σχήματος 

εξόδου από την αγορά εργασίας, προβλέποντας την ύπαρξη μερικής 

απασχόλησης παράλληλα με την καταβολή μιας κάποιας μειωμένης σύνταξης 

από το κράτος στα ηλικιωμένα μέλη του εργατικού δυναμικού τα οποία 

επιθυμούν να συνεχίσουν να απασχολούνται και μετά το πέρας της ηλικίας 

συνταξιοδότησης.  

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, θα πρέπει να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση των ηλικιωμένων μελών του εργατικού δυναμικού στις υπηρεσίες 

υγείας ανεξαρτήτως των κοινωνικο-οικονομικών τους χαρακτηριστικών, 

δεδομένης και της αυξημένης απόσβασης που παρατηρείται στο κεφάλαιο 

υγείας που κατέχουν αλλά και της διαπίστωσης πως η υγεία αποτελεί μια 

μορφή ανθρωπίνου κεφαλαίου η οποία επηρεάζει με ισχυρό τρόπο την 

παραγωγικότητα, την ικανότητα για εργασία, κ.λπ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή της κάλυψης – ενός ή και ολόκληρου 

μέρους – του κόστους που απαιτείται για την ιατροφαρμακευτική τους 

περίθαλψη. Επιπλέον, η πρόσβαση τους στις υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να 

διευκολυνθεί με την παροχή αυξημένων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους 

ηλικιωμένους. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κοινωνικές 

υπηρεσίες με στόχο την παροχή ιατρικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους 

στο σπίτι, την κατάργηση της λίστας αναμονής για τις μεγαλύτερες ηλικιακές 

ομάδες του πληθυσμού κ.λπ.. Η παροχή φροντίδας στο σπίτι για τους 

ηλικιωμένους είναι ένα μέτρο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα 

αλλά βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, όμως αποτελεί ένα θετικό βήμα στην 
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προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων υγείας μεταξύ των πληθυσμιακών 

ομάδων της κοινωνίας. 

Ένας άλλος εξίσου ισχυρός προσδιοριστικός παράγοντας της 

κατάστασης της υγείας των πληθυσμών είναι το επίπεδο του εισοδήματος 

τους. Σε μια εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης της ατομικής εισοδηματικής 

κατάστασης στην υγεία, παρατηρείται ένα ισχυρό αρνητικό αποτέλεσμα του 

χαμηλού εισοδήματος πάνω στην υγεία. Μάλιστα, όπως και οι υπάρχουσες 

μελέτες έχουν τονίσει, βρίσκουμε πως η επίδραση του χαμηλού εισοδήματος 

στην υγεία διαρκεί στο πέρας του χρόνου, συνεχίζοντας να επηρεάζει 

δυσμενώς την υγεία των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα και έπειτα από την 

πάροδο αρκετών ετών. 

Θεωρείται λοιπόν απαραίτητη η παροχή οικονομικής ενίσχυσης από τις 

δημόσιες αρχές στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που είναι οικονομικά 

ασθενείς, ώστε να μειωθούν οι οικονομικές διαστάσεις στην υγεία και 

ειδικότερα, να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας των φτωχότερων μελών του 

πληθυσμού. Αυτή η ενίσχυση μπορεί να αποτελεί μια απευθείας εισοδηματική 

ενίσχυση ή ακόμη, μπορεί να στοχεύει στην βελτίωση άλλων παραγόντων οι 

οποίοι είναι ενδεικτικοί του βιοτικού επιπέδου του ατόμου και επηρεάζονται 

επίσης από την εισοδηματική του κατάσταση. Τέτοιοι παράγοντες είναι για 

παράδειγμα, η περιοχή της κατοικίας και οι συνθήκες διαβίωσης του 

νοικοκυριού. Παράλληλα η πολιτική στο χώρο της υγείας θα πρέπει να 

στοχεύσει στην διευκόλυνση της πρόσβασης τους στις υπηρεσίες υγείας με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την μείωση του κόστους της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  για τις οικονομικά ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού. 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου αποτελεί επίσης έναν συνεπή 

προσδιοριστικό παράγοντα της κατάστασης υγείας. Η παρατηρούμενη 

συσχέτιση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και υγείας οφείλεται σε πολλούς 

λόγους. Ένας βασικός λόγος είναι πως η εκπαίδευση καθορίζει μερικώς τα 

έσοδα από την εργασία. Παράλληλα, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

συσχετίζεται και με καλύτερη πληροφόρηση για συμπεριφορές σχετιζόμενες 

με την υγεία αλλά και με μειωμένη ροπή του ατόμου για την ανάληψη 

επικίνδυνων (για την υγεία) συμπεριφορών. Αυτή η τελευταία υπόθεση 

ενισχύεται και από τα ευρήματα μας πως τα άτομα υψηλού μορφωτικού 
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επιπέδου κάνουν συχνότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους. 

Προκειμένου λοιπόν να αμβλύνουμε τις παρατηρούμενες ανισότητες 

στην υγεία μεταξύ των μελών της κοινωνίας, ένα άλλο μέτρο κοινωνικής 

πολιτικής που θα μπορούσαμε να προτείνουμε είναι ο στόχος της βελτίωσης 

του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού και ειδικότερα, των ομάδων 

εκείνων που ανήκουν στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Τέτοια μέτρα 

πολιτικής θα πρέπει, αφενός μεν να στοχεύουν σε επενδύσεις στην παιδεία με 

στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού, αφετέρου 

δε σε μια παράλληλη κινητοποίηση των δημόσιων αρχών ενημέρωσης των 

πολιτών αναφορικά με τους κινδύνους υγείας οι οποίοι μπορούν να 

αποφευχθούν μέσα από την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών.  

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον συμπέρασμα από την μελέτη των κοινωνικο-

οικονομικών εμποδίων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αποτελεί η 

έντονη επίδραση των ατομικών επαγγελματικών χαρακτηριστικών στην 

κατανάλωση υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, φαίνεται πως ο αριθμός των 

ωρών απασχόλησης επηρεάζει συστηματικά την πρόσβαση των ατόμων στις 

υπηρεσίες υγείας, με την μικρότερη χρήση να παρατηρείται για τους 

απασχολούμενους που δουλεύουν περισσότερες από 40 ώρες εβδομαδιαίως. 

Δυστυχώς, η υπόθεση αυτή δεν έχει μελετηθεί επαρκώς από την ερευνητική 

κοινότητα και περισσότερα ερευνητικά στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να 

διερευνήσουμε την αξιοπιστία της στην πράξη.  

Παρόλα αυτά, πολιτικές που θα στοχεύουν στην ενημέρωση των μελών 

του εργατικού δυναμικού για τη σημασία της κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας, 

έστω και σε προληπτικό επίπεδο, και για τον σωστότερο προγραμματισμό του 

διαθέσιμου χρόνου τους είναι ίσως μια πρώτη προσπάθεια αντιμετώπισης 

αυτού του φαινομένου. Παράλληλα, ίσως θα έπρεπε να ληφθούν και κάποια 

μέτρα στην αγορά εργασίας τα οποία θα ελέγχουν την εξασφάλιση κάποιων 

ελάχιστων επιπέδων “ποιότητας” (ελάχιστα στάνταρ) στις εργασιακές 

συνθήκες, με στόχο την μείωση εκείνων των εργασιακών χαρακτηριστικών 

(όπως ο αυξημένος αριθμός ωρών εργασίας) των απασχολούμενων, τα οποία 

εντοπίστηκαν να αποτελούν “εμπόδιο” στην πρόσβασή τους στις υπηρεσίες 

υγείας.   
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Εν κατακλείδι, οι κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις στην υγεία και στη 

χρήση υπηρεσιών υγείας αποτελούν ένα τεράστιας σημασίας ζήτημα για τις 

κρατικές αρχές. Το βασικό συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι πως οι 

κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις στην υγεία και στην κατανάλωση 

υπηρεσιών υγείας είναι υπαρκτές και ιδιαίτερα ισχυρές, επιβαρύνοντας 

κυρίως τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, τους ανέργους, 

τα άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου και τα ηλικιωμένα μέλη του 

εργατικού δυναμικού. Προκειμένου για την καταπολέμηση του φαινομένου 

αυτού απαιτείται μια διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση και μια 

συνεργασία των κρατικών πολιτικών σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας.  

Εμείς θα προτείναμε τη συνεργασία των τομέων της οικονομικής 

πολιτικής, της αγοράς εργασίας και του τομέα της υγείας, σε μια προσπάθεια 

αντιμετώπισης των βασικών προσδιοριστικών παραγόντων της αυξημένης 

νοσηρότητας. Πρωτίστως, πρέπει αφενός μεν να τονωθούν οικονομικά οι 

ασθενέστερες εισοδηματικές ομάδες του πληθυσμού και αφετέρου να 

καταπολεμηθεί η ανεργία η οποία πλέον συνιστά και ένα έντονο κοινωνικό 

πρόβλημα, λόγω των αυξημένων προβλημάτων υγείας που την ακολουθούν. 

Παράλληλα, συνίσταται μια προσπάθεια βελτίωσης του υγειονομικού τομέα 

της χώρας ώστε να παρέχει ιατρική φροντίδα στα άτομα βάση των αναγκών 

υγείας που παρουσιάζουν και να είναι ανεξάρτητη των οικονομικών τους 

χαρακτηριστικών. Τέλος, η ισχυρή επίδραση του ατομικού ιστορικού υγείας 

πάνω στην τρέχουσα κατάσταση της υγείας του ατόμου, όπως διαφαίνεται 

από τα ευρήματά μας αλλά επιβεβαιώνεται και από την εμπειρική 

βιβλιογραφία, υποδηλώνει πως βραχυπρόθεσμα μέτρα υγείας που στοχεύουν 

στην βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, θα έχουν και ένα μακροχρόνιο 

αποτέλεσμα πάνω στην υγεία, λόγω της δυναμικής της φύσης στο χρόνο 

(Contoyannis και συν., 2004). 
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