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Περίληψη 

Η αύξηση των ποσοστών της παχυσαρκίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, ακολουθεί αυξανόμενους 

ρυθμούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον ενός 

σημαντικού αριθμού επιστημόνων στον τομέα των οικονομικών της υγείας. Η παρούσα διατριβή 

έχει σκοπό να καλύψει τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά της 

παχυσαρκίας. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του πρώτου δοκιμίου, η παχυσαρκία μοντελοποιείται 

ως μια στοχαστική διαδικασία, διερευνάται ο δυναμικός της χαρακτήρας καθώς και οι πηγές της 

παρατηρούμενης εμμονής. Για αυτό το σκοπό εκτιμώνται κατάλληλα δυναμικά υποδείγματα 

διακριτών επιλογών, χρησιμοποιώντας διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών για την 

περίπτωση ενηλίκων στις ΗΠΑ (NLSY79). Στα πλαίσια του ίδιου κεφαλαίου, επιχειρείται επίσης 

και μια μελέτη της εμμονής στο σύνολο των κατηγοριών του σωματικού βάρους (φυσιολογικού 

βάρους, υπέρβαροι, παχύσαρκοι) εφαρμόζοντας δυναμικά διατεταγμένα υποδείγματα. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι απορρέουσες προτάσεις πολιτικής.  

 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας διαχρονικά στοιχεία από την ίδια βάση δεδομένων (NLSY79), 

διερευνάται η εμμένουσα συμπεριφορά της διάρκειας της παχυσαρκίας καθώς και οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες των πιθανοτήτων εξόδου από την παχυσαρκία και επαν-εισόδου στην 

παχυσαρκία. Εφαρμόζοντας μη-παραμετρικά μοντέλα καθώς και πολυ-μεταβλητά διακριτά 

υποδείγματα κινδύνου, που λαμβάνουν υπόψη τους τη μη-παρατηρούμενη χρονικά αμετάβλητη 

ετερογένεια των ατόμων, καταδεικνύεται ότι η πιθανότητα εξόδου από την κατάσταση της 

παχυσαρκίας χαρακτηρίζεται από μια αρνητική εξάρτηση από τη διάρκεια (negative duration 

dependence). Όσον αφορά στις επιπτώσεις πολιτικής, η ύπαρξη «πραγματικής» εξάρτησης από τη 

διάρκεια υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις των πολιτικών δημόσιας υγείας πρέπει να στοχεύουν 

πρωτίστως στους «πρόσφατα παχύσαρκους». 

 

Το τρίτο εμπειρικό δοκίμιο πραγματεύεται τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην αγορά εργασίας 

των ΗΠΑ και ειδικότερα στην περίπτωση των μισθών. Εκμεταλλευόμενοι τα ευρήματα των 

προηγούμενων αναλύσεων σχετικά με την εμμένουσα συμπεριφορά της παχυσαρκίας, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι η παχυσαρκία αποτελεί μια σχετικά σταθερή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 

μειωμένη κινητικότητα. Ως εκ τούτου, γίνεται εφικτή η ανάλυση των μισθολογικών χασμάτων 
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μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων, εφαρμόζοντας κατάλληλα υποδείγματα 

διάσπασης μισθών κατά Oaxaca-Blinder. Τα σχετικά ευρήματα καταδεικνύουν την ύπαρξη 

μισθολογικών χασμάτων εις βάρος των παχύσαρκων λευκών ανδρών και γυναικών. Τα εν λόγω 

μισθολογικά χάσματα μπορούν να ερμηνευθούν -σε ικανοποιητικό βαθμό- από τις διαφορές στα 

παρατηρούμενα χαρακτηριστικά μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων εργαζομένων και, 

ειδικότερα, από τις διαφορές στο επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

Τέλος, το τελευταίο δοκίμιο της παρούσας διατριβής διερευνά τους προσδιοριστικούς παράγοντες 

των αποτελεσμάτων σωματικού βάρους στην περίπτωση της Ελλάδας χρησιμοποιώντας -για 

πρώτη φορά- πρόσφατα δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Υγείας (GNHS-2009). Για τις ανάγκες 

της ανάλυσης εφαρμόστηκε μια σειρά από οικονομετρικές τεχνικές εκτίμησης διαφορετικής 

φύσης (γραμμικά υποδείγματα ελαχίστων τετραγώνων, διατεταγμένα μοντέλα και μη-

δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων σημείων). Τα σχετικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

εκτιμήσεις μη-δεσμευμένων παλινδρομήσεων ποσοστιαίων σημείων οδηγούν σε σημαντικές 

ποσοτικές και ποιοτικές διαφοροποιήσεις στις επιπτώσεις των διαφόρων προσδιοριστικών 

παραγόντων του σωματικού βάρους, σε σχέση τόσο με τα διατεταγμένα μοντέλα όσο και με τις 

γραμμικές παλινδρομήσεις ελαχίστων τετραγώνων. Επομένως, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 

για την αντιμετώπιση του αυξημένου σωματικού βάρους στην Ελλάδα θα πρέπει να βασίζονται 

σε εμπειρικά μοντέλα και τεχνικές εκτίμησης που λαμβάνουν υπόψη τους το σύνολο της 

κατανομής του ΔΜΣ και όχι συγκεκριμένα τμήματά της.  
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Περίληψη στα Αγγλικά (Abstract) 

Recently economists pay a lot of attention on the analysis of obesity since the prevalence of obesity 

is widespread. This dissertation examines four research questions associated with the Economics 

of Obesity. Specifically, with respect to the first empirical chapter, obesity is modeled as a dynamic 

stochastic process and patterns of obesity experiences are investigated. Longitudinal data from US 

adults (NLSY79) and appropriate dynamic models were utilized. Strong persistence was detected 

in obesity and the body-mass-index (BMI), albeit with different properties.  While controlling for 

initial conditions (early-life endowments and family background), the identified obesity 

persistence was decomposed into unobserved heterogeneity and genuine state dependence. Results 

from the sensitivity analysis show that obesity has a lasting effect, which however is not stable 

across the BMI distribution, exhibiting a steeper decline at BMI levels close to the clinical 

definition of obesity. Moreover, in the same chapter, we also explore the dynamic behavior of 

alternative fatness states (normal weight, overweight and obese) and the corresponding 

persistence, utilizing appropriated dynamic ordered models. Relevant policy implications are 

discussed. 

The second chapter investigates the dynamic patterns the duration of obesity and identifies the 

determinants of obesity-spell exits and re-entries. We utilize longitudinal data from the NLSY79, 

as before. Non-parametric techniques are applied to investigate the relationship between exit from 

obesity and spell duration. Multivariate discrete hazard models are also estimated, taking into 

account duration dependence and observed and time-invariant unobserved heterogeneity. In all 

cases, the probability of exiting obesity is inversely related to the duration of the obesity spell. 

Without controlling for unobserved heterogeneity, the probability of exit after one wave in obesity 

is 31.5 per cent; it is reduced to 3.8 per cent after seven or more waves. When time-invariant 

unobserved heterogeneity is taken into account, the estimated probabilities are slightly larger and 

broadly similar (36.8 and 10.3, respectively), which suggests that the identified negative duration 

dependence is not primarily due to composition effects. The obtained results indicate that public 

health interventions targeting the newly obese may be particularly effective at reducing incidence 

of long durations of obesity. 

In the third empirical chapter we investigate obese/non-obese wage differentials using data for 

white individuals from the 2000 wave of the NLSY79. Based on the results from the previous 
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chapters, we assume that obesity is a rather permanent characteristic that associated with relatively 

small mobility. Hence, typical Oaxaca-Blinder wage decompositions could be applied in order to 

identify the proportion of the observed gender-specific wage differential between obese and non-

obese. Based on numerous specifications and alternative sub-samples the results provide strong 

evidence for the existence of wage differentials in favor of non-obese individuals, which can be 

mostly explained by differences in early human capital investments and especially schooling 

investments.   

Finally, an attempt was made to identify the determinants of body-weight in Greece, utilizing 

individual-level data from the National Health Survey of 2009. BMI is treated as both, a cardinal 

and an ordinal measure of body-weight, while different estimation techniques are applied (OLS, 

ordered probit and unconditional quantile regressions). We employ a wide range of demographic, 

socio-economic, lifestyle, health-related and regional characteristics. The unconditional quantile 

regression estimates indicate that the impact of several correlates across the BMI distribution is 

distinctive. This differentiation concerns the effects of age, education, family income, physical 

activity, employment status, smoking, health-related impairments and regional characteristics. 

Thus, examining the entire BMI distribution and targeting specific segments of the Greek 

population can improve the efficiency of public health policies against obesity. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

Το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσης διατριβής αποτελεί η απάντηση τεσσάρων 

βασικών ερευνητικών ερωτημάτων που άπτονται των οικονομικών της υγείας και, πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρονται στα οικονομικά της παχυσαρκίας. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

σχετίζεται με τη διερεύνηση των δυναμικών χαρακτηριστικών της παχυσαρκίας. Στα πλαίσια 

αυτής της ανάλυσης εξετάζεται η ύπαρξη εμμονής στην παχυσαρκία και γίνεται προσπάθεια για 

τον εντοπισμό των πηγών της αλλά και της σχετικής τους συνεισφοράς. Ειδικότερα, η εμμένουσα 

συμπεριφορά της παχυσαρκίας διαχωρίζεται στην «πραγματική» εξάρτηση από την κατάσταση 

της προηγούμενης περιόδου (true state dependence) και σε αυτήν που οφείλεται στη μη-

παρατηρούμενη χρονικά αμετάβλητη ετερογένεια των ατόμων (unobserved heterogeneity). Η 

συγκεκριμένη ανάλυση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας διαστρωματικά στοιχεία 

χρονολογικών σειρών για την περίπτωση ενηλίκων στις ΗΠΑ. Επιπροσθέτως, πέραν της 

δυναμικής ανάλυσης της παχυσαρκίας ως διακριτής επιλογής, επιχειρείται και μια μελέτη της 

εμμονής στις διάφορες κατηγορίες σωματικού βάρους (φυσιολογικό βάρος, υπέρβαροι και 

παχύσαρκοι). Η τελευταία έχει σκοπό τη διερεύνηση των πιθανών διαφοροποιήσεων στις 

ιδιότητες της εμμένουσας συμπεριφοράς, όταν ο κατηγορικός και διατεταγμένος χαρακτήρας των 

αποτελεσμάτων σωματικού βάρους λαμβάνεται υπόψη.  

 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων 

των πιθανοτήτων εξόδου από την παχυσαρκία (αλλά και επαν-εισόδου σε αυτή) και, ειδικότερα, 

με το ρόλο της εμμένουσας συμπεριφοράς της διάρκειας της παχυσαρκίας. Με άλλα λόγια, 

ερευνάται η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του χρονικού διαστήματος που το άτομο παραμένει εντός 

της παχυσαρκίας (ιστορικό παχυσαρκίας) και της πιθανότητας εξόδου από αυτή. Επιχειρείται δε 

μια περαιτέρω μελέτη της φύσης της εν λόγω συσχέτισης, προσδιορίζοντας αν πρόκειται για μια 

πραγματική συσχέτιση, που οδηγεί στην ύπαρξη αρνητικής εξάρτησης από τη διάρκεια (negative 

duration dependence), ή απλά είναι αποτελέσματα των μη-παρατηρούμενων χαρακτηριστικών 

των ατόμων. Αντίστοιχη ανάλυση πραγματοποιείται και για τη σχέση μεταξύ του χρόνου που το 
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άτομο παραμένει εκτός της παχυσαρκίας και της πιθανότητας εισόδου σε αυτή. Για τις ανάγκες 

αυτής της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ενηλίκων για την περίπτωση των ΗΠΑ. 

 

Ένα ακόμα ερευνητικό ερώτημα που καλύπτει η παρούσα διατριβή αφορά στον προσδιορισμό 

των επιπτώσεων της παχυσαρκίας στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, εξετάσθηκε η 

ύπαρξη μισθολογικών χασμάτων (wage differentials) μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων 

εργαζομένων. Στα πλαίσια της ίδιας ανάλυσης διερευνήθηκε, χρησιμοποιώντας κατάλληλες 

μεθόδους διαχωρισμού των μισθολογικών διαφορών, αν τα  συγκεκριμένα χάσματα οφείλονται 

σε διαφορές στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των ατόμων ή σε διακρίσεις στην αγορά εργασίας 

(εις βάρος των παχύσαρκων). Επιπροσθέτως, προσδιορίστηκαν τα παραγωγικά χαρακτηριστικά 

των οποίων οι διαφορές, μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων ατόμων, συμβάλλουν τα 

μέγιστα στα παρατηρούμενα μισθολογικά χάσματα. 

 

Το τελευταίο ερώτημα που καλύπτει η παρούσα διατριβή έχει να κάνει με τη διερεύνηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων των αποτελεσμάτων σωματικού βάρους, για την περίπτωση της 

Ελλάδας. Συγκεκριμένα, μελετώνται πιθανές διαφοροποιήσεις στις επιδράσεις των 

προσδιοριστικών παραγόντων στο σύνολο της κατανομής του σωματικού βάρους αλλά και σε 

διαφορετικά ποσοστημόρια. Τέλος, εξετάζεται η επίπτωση των συγκεκριμένων μεταβλητών όταν 

τα άτομα διαχωρίζονται σε διατεταγμένες κατηγόριες σωματικού βάρους. 

 

 

1.2. Συμβολή διατριβής 

Η παρούσα διατριβή εισάγει, για πρώτη φορά στη σχετική βιβλιογραφία, ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο όσον αφορά στη δυναμική ανάλυση της παχυσαρκίας. Σε αυτό το πλαίσιο, 

η παχυσαρκία θεωρείται ως ένα ενδογενές αποτέλεσμα το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά 

δυναμικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιώντας διαχρονικά δεδομένα ενηλίκων για την περίπτωση 

των ΗΠΑ (NLSY79), διερευνήθηκε η εμμένουσα συμπεριφορά της παχυσαρκίας και 

προσδιορίστηκαν οι αιτίες της παρατηρούμενης εμμονής. Ειδικότερα, η πιθανή απόδοση της εν 

λόγω εμμονής στην ύπαρξη «πραγματικού» αποτελέσματος εξάρτησης από την προηγούμενη 

περίοδο (state dependence) υποδηλώνει ότι οι παρελθούσες καταστάσεις παχυσαρκίας θα 
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μπορούσαν συμπεριφορικά να επηρεάσουν τις μελλοντικές. Επομένως, η αποφυγή της 

παχυσαρκίας γίνεται, σε αυτή την περίπτωση, ιδιαίτερα δύσκολη για το άτομο (π.χ., μέσω 

δυσχερειών στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης και διατροφής). Από την άλλη πλευρά, μια 

τελείως διαφορετική ερμηνεία άπτεται της απόδοσης της εμμονής της παχυσαρκίας σε διαφορές 

στα μη-παρατηρούμενα παχυσαρκογενή χαρακτηριστικά των ατόμων (ενδεχομένως στη δράση 

γονιδίων/ βιολογικών μηχανισμών). Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας, όχι μόνο για την κατανόηση της φύσης της παχυσαρκίας, αλλά και διότι διαφορετικές 

προτάσεις πολιτικής συνδέονται με κάθε μια από τις παραπάνω ερμηνείες. Επίσης, η παραπάνω 

ανάλυση επιχειρείται και στην περίπτωση που εξετάζεται το σύνολο των κατηγοριών σωματικού 

βάρους, ώστε να διερευνηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις στις ιδιότητες της εμμένουσας 

συμπεριφοράς, όταν ο κατηγορικός και διατεταγμένος χαρακτήρας των αποτελεσμάτων 

σωματικού βάρους λαμβάνεται υπόψη. 

 

Στη συνέχεια της διατριβής, η χρήση ενός κατάλληλου μεθοδολογικού πλαισίου επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της διάρκειας της παχυσαρκίας αλλά και των προσδιοριστικών παραγόντων των 

πιθανοτήτων εξόδου/εισόδου από και προς την κατάσταση της παχυσαρκίας. Επιπροσθέτως, η 

εκτίμηση υποδειγμάτων που επιτρέπουν τη σύνδεση των περιόδων παχυσαρκίας με τις περιόδους 

μη-παχυσαρκίας, που αντιμετωπίζει κάθε άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του, δίνει τη 

δυνατότητα εντοπισμού της επίπτωσης της διάρκειας της παχυσαρκίας στην πιθανότητα εξόδου 

από την παχυσαρκία (αφού έχει ληφθεί υπόψη η μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων). Σε 

αυτό το πλαίσιο, η ύπαρξη «πραγματικής» αρνητικής εξάρτησης από τη διάρκεια (true negative 

duration dependence) αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα για δύο λόγους. Αφενός, 

μετατοπίζει το ενδιαφέρον της σχετικής εμπειρικής βιβλιογραφίας από μια ανάλυση για το 

ποσοστό της παχυσαρκίας -σε μια δεδομένη χρονική στιγμή- στον πληθυσμό (prevalence), σε μια 

διερεύνηση της διάρκειας της παχυσαρκίας. Αφετέρου, τροφοδοτεί τους υπεύθυνους άσκησης 

πολιτικής ενάντια στην εξάπλωση της παχυσαρκίας με πολύτιμη πληροφόρηση. Ειδικότερα, όσον 

αφορά στο τελευταίο, η ύπαρξη «πραγματικής» εξάρτησης από τη διάρκεια υποδηλώνει ότι οι 

σχετικές παρεμβάσεις πολιτικής πρέπει να στοχεύουν, πρωτίστως, σε αυτούς που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα παχυσαρκίας για πρώτη φορά.  
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Σημαντική επίσης είναι η συνεισφορά της παρούσης διατριβής στη διερεύνηση των επιπτώσεων 

της παχυσαρκίας στην αγορά εργασίας, για την περίπτωση των ΗΠΑ. Ειδικότερα, για πρώτη φορά 

στη σχετική βιβλιογραφία, εξετάζεται -εκτενώς- η ύπαρξη μισθολογικών χασμάτων μεταξύ 

παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων. Δεδομένων των αποτελεσμάτων από τα δύο 

προηγούμενα ερευνητικά ερωτήματα, η παχυσαρκία μπορεί να θεωρηθεί ως μια σχετικά σταθερή 

κατάσταση σωματικού βάρους, καθότι περιορισμένες μετακινήσεις από και προς αυτή λαμβάνουν 

χώρα. Επομένως, οι παχύσαρκοι και οι μη-παχύσαρκοι εργαζόμενοι μπορούν να αντιμετωπισθούν 

ως διακριτές πληθυσμιακές ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη του μισθολογικού χάσματος 

μεταξύ των συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων (παχύσαρκοι και μη-παχύσαρκοι) έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, καθότι δίνεται η δυνατότητα διαχωρισμού του σε εκείνο το τμήμα που οφείλεται σε 

διαφορές στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των ατόμων και σε αυτό που συνδέεται με την πιθανή 

ύπαρξη διακριτικής μεταχείρισης στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά στο τελευταίο, η ύπαρξη 

ενδείξεων διακριτικής αντιμετώπισης των παχύσαρκων θα μπορούσε να αποτελέσει μια από τις 

κυρίαρχες προτεραιότητες των υπευθύνων άσκησης πολιτικής στις ΗΠΑ.    

 

Τέλος, στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής επιχειρείται η πρώτη, στο βαθμό που είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε, λεπτομερής ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων των καταστάσεων 

σωματικού βάρους με τη χρήση των πιο πρόσφατων στοιχείων για την περίπτωση της Ελλάδας 

(Εθνική Έρευνα Υγείας, 2009). Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα της 

βιβλιογραφίας περιορίζεται στη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων στο μέσο της 

κατανομής των αποτελεσμάτων σωματικού βάρους (με άλλα λόγια στην περίπτωση του «μέσου» 

ερωτώμενου) ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι υπέρβαροι ή/και οι παχύσαρκοι, η παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια μελετά την επίπτωση των προσδιοριστικών παραγόντων στο σύνολο της 

κατανομής του σωματικού βάρους. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας μια πρόσφατη μέθοδο 

παλινδρόμησης ποσοστιαίων σημείων, επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός πιθανών διαφοροποιήσεων 

στις επιπτώσεις των προσδιοριστικών παραγόντων στην περίπτωση διαφορετικών 

ποσοστημορίων της μη-δεσμευμένης κατανομής του σωματικού βάρους. Τα εν λόγω εμπειρικά 

ευρήματα καταδεικνύουν την ανάγκη μελέτης του συνόλου της κατανομής των αποτελεσμάτων 

σωματικού βάρους, ειδάλλως η απώλεια πληροφόρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
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1.3. Δομή διατριβής 

Η παρούσα διατριβή είναι δομημένη σε επτά κύρια κεφάλαια, τα περισσότερα εκ των 

οποίων περιλαμβάνουν ένα σύνολο από υπο-ενότητες. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται μια 

σειρά από εισαγωγικά θέματα που αφορούν στην παχυσαρκία. Ειδικότερα παρατίθενται στοιχεία 

εννοιολογικής προσέγγισης καθώς και ορισμού της παχυσαρκίας από τη σκοπιά της επιστήμης 

της Βιολογίας. Επιπροσθέτως, πραγματοποιείται μια σύντομη επισκόπηση της οικονομικής 

βιβλιογραφίας που εστιάζει στα αποτελέσματα σωματικού βάρους, ενώ επίσης περιγράφεται η 

θεωρητική προσέγγιση για τον προσδιορισμό του σωματικού βάρους στα πλαίσια της θεωρίας 

καταναλωτή. Στο τρίτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα μια δυναμική ανάλυση της εμμονής της 

παχυσαρκίας, εφαρμόζοντας κατάλληλα υποδείγματα διακριτής επιλογής στην περίπτωση 

στατιστικών δεδομένων που αφορούν στις ΗΠΑ. Στα πλαίσια του ίδιου κεφαλαίου, εφαρμόζοντας 

δυναμικά υποδείγματα για διατεταγμένα δεδομένα, διερευνάται επίσης η εμμονή στις κατηγορίες 

σωματικού βάρους (φυσιολογικό βάρος, υπέρβαροι και παχύσαρκοι). Το τέταρτο κεφάλαιο έχει 

να κάνει με την εμμένουσα συμπεριφορά της διάρκειας της παχυσαρκίας. Στα πλαίσια αυτού του 

κεφαλαίου περιγράφησαν οι εφαρμοσθείσες μη-παραμετρικές εκτιμήσεις καθώς και τα 

πολυμεταβλητά μοντέλα διακριτής επιλογής. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο 5 εξετάζει την ύπαρξη 

μισθολογικών χασμάτων μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων στις ΗΠΑ, 

χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές διάσπασης. Το επόμενο κεφάλαιο αφορά στη διερεύνηση 

των προσδιοριστικών παραγόντων των αποτελεσμάτων σωματικού βάρους για την περίπτωση της 

Ελλάδας. Τέλος, το κύριο μέρος της παρούσης διατριβής ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο 7, όπου 

συνοψίζονται τα βασικά ευρήματα και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. 
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2. Παχυσαρκία: Βιολογία και Οικονομική Επιστήμη 

2.1. Η βιολογία της παχυσαρκίας 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2000), η παχυσαρκία ορίζεται ως 

μια κατάσταση υπερβολικής συσσώρευσης λίπους στο σώμα, σε βαθμό που οδηγεί σε αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία. Αξιωματικά, ο ανθρώπινος οργανισμός απαιτεί την ύπαρξη μιας 

ποσότητας λιπώδους ιστού, ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις διάφορες λειτουργίες του. 

Ο εν λόγω λιπώδης ιστός διακρίνεται (α) στο «απαραίτητο» λίπος που αφορά στα ζωτικά όργανα 

(π.χ. στο μυελό των οστών, στην καρδιά, στους πνεύμονες, στο ήπαρ κλπ.), αποτελώντας αναγκαίο 

στοιχείο για την ομαλή τους λειτουργία, και (β) στο «περίσσιο» λίπος που συνδέεται με το 

πρόβλημα της παχυσαρκίας. Ειδικότερα, το δεύτερο είδος λιπώδους ιστού αποτελεί αποθηκευτική 

μορφή της επιπλέον ενέργειας (θερμίδων) που απορρέει λόγω πιθανών ανισορροπιών στο 

ενεργειακό ισοζύγιο.  

 

Με τον όρο ενεργειακό ισοζύγιο αναφερόμαστε στη διαφορά μεταξύ των θερμίδων που 

προσλαμβάνονται και αυτών που δαπανώνται (WHO, 2000, Cutler et al., 2003, Friedman, 2009). 

Όσον αφορά στη δαπάνη ενέργειας (θερμίδων), αυτή μπορεί να συμβεί μέσω του μεταβολισμού, 

της φυσικής άσκησης αλλά και της σιτογενούς θερμογένεσης. Ο μεταβολισμός αναφέρεται στην 

ενέργεια που δαπανά το άτομο, ώστε να πραγματοποιεί το σύνολο των ζωτικών του λειτουργιών. 

Η δαπάνη των θερμίδων κατά το μεταβολισμό (𝐵𝑀𝑅) εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, με 

κυριότερο εξ αυτών το σωματικό βάρος. Βασιζόμενοι σε εκτιμημένα εμπειρικά ευρήματα 

μπορούμε να υποθέσουμε μια συνάρτηση μεταβολισμού της μορφής 𝐵𝑀𝑅 = 𝛼 + 𝛽 ×

(𝜎𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ό 𝛽ά𝜌𝜊𝜍), όπου, σύμφωνα με τους Schofield et al. (1985), το α ισούται με την τιμή 879 

(829) και το β με 11,6 (8,7) στην περίπτωση των ανδρών (γυναικών). Επομένως, η σχετική με το 

μεταβολισμό μέση ημερήσια κατανάλωση θερμίδων μπορεί να υπολογισθεί, για άνδρες και 

γυναίκες, δεδομένου του σωματικού τους βάρους. Αντίθετα, η κατανάλωση ενέργειας που 

συνδέεται με τη σωματική άσκηση εξαρτάται από το είδος της σωματικής δραστηριότητας (𝑗), 

δηλαδή, ελαφριά, μέτρια ή έντονη, και το χρόνο (𝑇) που δαπανάται στην άσκηση των 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, στα πλαίσια της χρονικής περιόδου ενός 24ώρου (μιας 

ημέρας), η ενεργειακή δαπάνη - για το σύνολο των σωματικών δραστηριοτήτων που ασκεί ένα 
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άτομο- ακολουθεί τη σχέση 𝛦𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼𝜎𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή ά𝜎𝜅𝜂𝜎𝜂 = ∑ (𝜂𝑗𝑗 × 𝑇𝑗) × (𝜎𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ό 𝛽ά𝜌𝜊𝜍), όπου 

το 𝜂𝑗 αντιπροσωπεύει τις θερμίδες που καταναλώνονται ανά λεπτό και είδος σωματικής άσκησης. 

H τρίτη και τελευταία πηγή ενεργειακής δαπάνης αφορά στη σιτογενή θερμογένεση, δηλαδή στην 

κατανάλωση ενέργειας για τις ανάγκες επεξεργασίας της προλαμβανόμενης τροφής. Η δαπάνη 

αυτή υπολογίζεται ως το 10% των συνολικά προσλαμβανόμενων θερμίδων. Από την άλλη πλευρά, 

οι προλαμβανόμενες -σε ημερήσια βάση- θερμίδες (𝛫) αναφέρονται στο είδος και στην ποσότητα 

των τροφίμων και/ή ποτών που καταναλώνουν τα άτομα. Με βάση τα παραπάνω, μια κατάσταση 

ισορροπίας στο ενεργειακό ισοζύγιο περιγράφεται από τη σχέση:  

 

𝛫 = 𝑎 + (𝛽 + ∑ (𝜂𝑗𝑗 × 𝑇𝑗)) × (𝜎𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ό 𝛽ά𝜌𝜊𝜍) + 0,10 × 𝛫     (2.1) 

όπου, το αριστερό τμήμα αφορά στις προσλαμβανόμενες θερμίδες και το δεξιό στις δαπανούμενες. 

Συνεπώς, η παρούσα εξίσωση ενεργειακού ισοζυγίου αποτελεί τον κύριο προσδιοριστικό 

μηχανισμό της παχυσαρκίας. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι προλαμβανόμενες θερμίδες είναι 

περισσότερες από τις καταναλισκόμενες. το σωματικό βάρος αυξάνεται. Απώλειες σωματικού 

βάρους λαμβάνουν χώρα στην αντίθετη περίπτωση.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η παχυσαρκία είναι μια πολυ-παραγοντική κατάσταση που έχει 

να κάνει με μια περίπλοκη αλληλεξάρτηση μεταξύ του περιβάλλοντος, των συμπεριφορικών 

επιλογών του ατόμου αλλά και των βιολογικών μηχανισμών (Friedman, 2009). Δεδομένου ότι η 

παχυσαρκία συνδέεται άρρηκτα με το ενεργειακό ισοζύγιο, γίνεται φανερό ότι, πέραν των 

ενσυνείδητων επιλογών του ατόμου (σύνθεση και ποσότητα της προλαμβανόμενης τροφής καθώς 

ή/και δαπάνη χρόνου για φυσική άσκηση), ο ρόλος των υποσυνείδητων βιολογικών διαδικασιών 

και των γενετικών χαρακτηριστικών είναι εξαιρετικά σημαντικός. Οι τελευταίοι παράγοντες 

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον αναλύσεων από τη σκοπιά της βιολογικής προσέγγισης της 

παχυσαρκίας και ειδικότερα της παθοφυσιολογίας της παχυσαρκίας. Εμπειρικά ευρήματα από 

κλινικές μελέτες, που συνέκριναν δείγματα διδύμων, καταδεικνύουν ότι το 70-80% της 

μεταβλητότητας της παχυσαρκίας οφείλεται σε γενετικά χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά, σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί το φαινόμενο της παχυσαρκίας αποκλειστικά και μόνο 

σε γενετικούς παράγοντες (Friedman, 2009). Εκτεταμένη έρευνα έχει επίσης πραγματοποιηθεί με 

σκοπό την κατανόηση της σχέσης μεταξύ της ανάγκης για κατανάλωση τροφής, του αισθήματος 



Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

  
 8 

 

κορεσμού και της διαδικασίας μετατροπής των επιπρόσθετων θερμίδων σε λίπος (Ahima and 

Flier, 2000,  Schwartz et al., 2000). Τα σχετικά αποτελέσματα καταδεικνύουν το σημαίνοντα ρόλο 

του λιπώδους ιστού αλλά και του κεντρικού νευρικού συστήματος (κέντρα πείνας, όρεξης και 

κορεσμού). Επίσης, η δράση της ορμόνης «λεπτίνη» θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη 

ρύθμιση τόσο της πρόσληψης τροφής όσο και της δαπανούμενης ενέργειας.  

 

Με βάση την ηλικία, δύο είδη παχυσαρκίας μπορούν τα ορισθούν: (α) η παιδική παχυσαρκία και 

(β) η παχυσαρκία των ενηλίκων. Ο εν λόγω διαχωρισμός οφείλεται στο γεγονός ότι η παιδική 

παχυσαρκία αποτελεί αντικείμενο διαφορετικής προσέγγισης σε σχέση με την παχυσαρκία των 

ενηλίκων (WHO, 2000). Επιπλέον, o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβάλλει διαφορετική 

διαδικασία για τον ορισμό της παχυσαρκίας στους ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά. Πιο 

συγκεκριμένα, δεδομένου ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν σημαντικές αλλαγές στο σωματότυπο, 

καθότι η παιδική/εφηβική ηλικία είναι μια περίοδος ραγδαίων αλλαγών στο σωματικό βάρος, το 

σχήμα και τη σύνθεση του ανθρώπινου σώματος (για παράδειγμα, Powel et al., 1997 και Rogol et 

al., 2002), η διερεύνηση των ανθρωπομετρικών τους χαρακτηριστικών χρήζει διακριτής ανάλυσης 

σε σχέση με τους ενήλικες. Για τις ανάγκες της παρούσης μελέτης θα βασισθούμε αποκλειστικά 

και μόνο στην παχυσαρκία των ενηλίκων.1 

 

Παρά το ότι η παχυσαρκία ορίζεται ως μια κατάσταση υπερβολικής συσσώρευσης λίπους, στην 

πράξη, η μέτρηση της περίσσιας του λιπώδους ιστού αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία 

(Friedman, 2009). Για το λόγο αυτό, εναλλακτικά μέτρα, βασιζόμενα στο Δείκτη Μάζας Σώματος 

(ΔΜΣ), χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό της παχυσαρκίας. Ο συγκεκριμένος δείκτης, που 

προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Adolphe Quetelet μεταξύ του 1830 και του 1850, ισούται με 

το πηλίκο του σωματικού βάρους σε χιλιόγραμμα, διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους σε 

μέτρα (WHO, 2000). Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΜΣ περιγράφεται από την σχέση: 

 

𝛥𝛭𝛴 =
𝜎𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ό 𝛽ά𝜌𝜊𝜍 (𝑘𝑔)

ύ𝜓𝑜𝜍2 (𝑚2)
           (2.2) 

 

                                                           
1 Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι η παιδική παχυσαρκία δεν υπολείπεται σπουδαιότητας, σε σύγκριση με 

την παχυσαρκία των ενηλίκων. Μολαταύτα, η διερεύνησή της είναι πέραν των στόχων της παρούσης ερευνητικής 

προσπάθειας.  
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Η επικράτηση του ΔΜΣ βασίζεται στο γεγονός ότι αποτελεί ένα εύκολο και πρακτικό μέτρο, 

καθότι είναι ανεξάρτητο από την ηλικία και το φύλο, ενώ απαιτεί, από την άποψη των 

ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, στοιχεία μόνο του σωματικού βάρους και ύψους. Επιπλέον, 

παρέχει μια καλή εκτίμηση του σωματικού λίπους των ατόμων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

παχύσαρκων (WHO, 2000). Ωστόσο, παρά τα παραπάνω πλεονεκτήματα, ο εν λόγω δείκτης 

συνδέεται και με αρκετά μειονεκτήματα. Το βασικότερο από αυτά έχει να κάνει με το γεγονός ότι 

δε λαμβάνει υπόψη του την κατανομή του σώματος των ατόμων, μη επιτρέποντας τη διάκριση 

μεταξύ της αλίπου μάζας (όπως οι μυς και τα οστά) και της λιπώδους μάζας (WHO, 2000, 

Burkhauser and Cawley, 2008). Πληθώρα εναλλακτικών μέτρων έχουν εφαρμοσθεί στην 

προσπάθεια εξεύρεσης μέτρων μεγαλύτερης ακρίβειας. Παραδείγματα αποτελούν οι δείκτες 

περιφερειακής μέσης (waist circumference), ο λόγος περιφερειακής μέσης προς ισχίου (waist-hip 

ratio) καθώς και μέτρα που απαιτούν ειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως το ποσοστό 

σωματικού λίπους (percentage body fat), προσδιοριζόμενο με τη χρήση ακτίνων Χ (Burkhauser 

and Cawley, 2008). Ωστόσο, τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά, ειδικά τα εργαστηριακά, δεν 

είναι ευρέως διαθέσιμα και δεν περιλαμβάνονται σε βάσεις δεδομένων που αφορούν στις 

κοινωνικές επιστήμες (Burkhauser and Cawley, 2008), ενώ, σε αρκετές περιπτώσεις, η 

διαθεσιμότητά τους είναι εξαιρετικά περιορισμένη ακόμα και στην περίπτωση των ιατρικών 

μελετών (πχ., Calle et al., 1999, Mcgee et al., 2005 και Whitlock et al., 2009).  

 

Ο ΔΜΣ χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό τον ορισμό των 

διαφόρων κατηγοριών σωματικού βάρους. Τα σχετικά κατώφλια (όρια ταξινόμησης), για κάθε 

κατηγορία, προκύπτουν με βάση τη συσχέτιση μεταξύ του ΔΜΣ και των αντίστοιχων κινδύνων 

πρόωρης θνησιμότητας που αφορούν στις συγκεκριμένες τιμές του ΔΜΣ. Μια λεπτομερής 

παρουσίαση των εν λόγω ταξινομήσεων περιλαμβάνεται στον Πίνακα 2.1. Στην πρώτη στήλη 

διακρίνονται οι τέσσερις βασικές κατηγορίες σωματικού βάρους: λιποβαρείς, φυσιολογικού 

βάρους, υπέρβαροι και παχύσαρκοι. Με βάση τη διεθνή ταξινόμηση, ως λιποβαρή 

χαρακτηρίζονται τα άτομα με ΔΜΣ μικρότερο από 18,5 kg/m². Τα άτομα αυτά έχουν σωματικό 

βάρος αρκετά μικρότερο από το φυσιολογικό. Φυσιολογικού σωματικού βάρους θεωρούνται τα 

άτομα που έχουν ΔΜΣ που ξεκινά από 18,5 kg/m² και είναι μικρότερος από 25 kg/m². Τα άτομα 

που έχουν ΔΜΣ ίσο ή μεγαλύτερο από 25 kg/m² και μικρότερο από 30 kg/m² θωρούνται ως 

υπέρβαρα, ενώ τα άτομα με ΔΜΣ ίσο η μεγαλύτερο από 30 kg/m² ταξινομούνται ως παχύσαρκα. 
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Επιπροσθέτως, επιμέρους υπο-κατηγορίες, για την περίπτωση των παχύσαρκων, μπορούν να 

ορισθούν. Οι υπο-κατηγορίες αυτές διαχωρίζουν τα παχύσαρκα άτομα σε ξεχωριστές ομάδες, με 

βάση τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τις αντίστοιχες τιμές του ΔΜΣ (βλέπε Πίνακα 

2.1). Για παράδειγμα, ένα άτομο που ανήκει στην τρίτη κλάση της παχυσαρκίας (νοσογόνος 

παχυσαρκία), με ΔΜΣ μεγαλύτερο ή ίσο του 40 kg/m², αντιμετωπίζει τόσο επαυξημένα 

προβλήματα υγείας, που συστήνεται -σε αντίθεση με κάποιον που κατατάσσεται στην πρώτη 

κλάση της παχυσαρκίας- η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Επίσης, ο ίδιος πίνακας 

εμπεριέχει και την κατανομή των σχετικών κινδύνων θνησιμότητας -καθώς και νοσηρότητας- 

ανάμεσα στις καταστάσεις σωματικού βάρους, όπως καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας. Γίνεται φανερό ότι, καθώς μετακινούμαστε από χαμηλότερες καταστάσεις σωματικού 

βάρους σε υψηλότερες, οι σχετικοί κίνδυνοι υγείας ακολουθούν αυξητική πορεία. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι τόσο σε επίπεδο θνησιμότητας όσο και νοσηρότητας 

εμφανίζονται στην περίπτωση της παχυσαρκίας (Πίνακας 2.1).  

 

 

Πίνακας 2.1. Διεθνής ταξινόμηση των κατηγοριών σωματικού βάρους, σχετικοί κίνδυνοι 

πρόωρης θνησιμότητας και κίνδυνοι εμφάνισης συνοδών νοσημάτων.  
Ταξινόμηση Κατώφλια ΔΜΣ a Κίνδυνος πρόωρης 

θνησιμότητας b 

Κίνδυνος εμφάνισης 

συνοδών νοσημάτων a 
Λιποβαρείς < 18,50 Ελαφρώς επαυξημένος Επαυξημένος 

(για συγκεκριμένα νοσήματα) 

Φυσιολογικού βάρους  18,50-24,99 Χαμηλός Χαμηλός 

Υπέρβαροι  

(προ-παχύσαρκοι) † 

25,00-29,99 Μέτριος Αυξανόμενος 

Παχύσαρκοι  ≥ 30,00 Υψηλός  

                            Παχυσαρκία τάξης Ι 30,00-34,99  Μέτριος 

                            Παχυσαρκία τάξης ΙΙ 35,00-39,99  Σοβαρός 
                            Παχυσαρκία τάξης ΙΙΙ ≥ 40,00  Πολύ σοβαρός 

Πηγή: WHO (2000) 

Σημειώσεις: 
a  WHO (2000), σελίδα 9, Πίνακας 2.1 
b  WHO (2000), σελίδα 41, Γράφημα 4.1 και WHO (2000), σελίδα 45, Γράφημα 4.2 
† Αρχικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 2000) είχε ονομάσει τη συγκεκριμένη κατηγορία ως «προ-παχύσαρκοι», ενώ όριζε τους 

«υπέρβαρους» ως μια ευρύτερη ομάδα που περιλαμβάνει τόσο τους ««προ-παχύσαρκους» όσο και τους «παχύσαρκους» (δηλαδή αυτούς με 

ΔΜΣ≥25). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η ονομασία «υπέρβαροι» για τα άτομα με 25≤ΔΜΣ<30 (Flegal et al., 2013).  

 

 

Τέλος, πριν την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης υπο-ενότητας, θα επιχειρηθεί μια περισσότερο 

λεπτομερής περιγραφή της πληθώρας των αρνητικών επιπτώσεων της παχυσαρκίας στην υγεία 

των ατόμων. Εκτενείς κλινικές μελέτες αναφέρονται στο γεγονός ότι οι κίνδυνοι θνησιμότητας 

αυξάνονται δραματικά για τους παχύσαρκους, σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες σωματικού 
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βάρους (Calle et al., 1999, Stevens et al., 1998, Mcgee et al., 2005 και Whitlock et al., 2009). Για 

παράδειγμα, η μετα-ανάλυση των Whitlock et al. (2009) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 

παχύσαρκοι αντιμετωπίζουν μειώσεις στο προσδόκιμο ζωής τους, σε σύγκριση με τα άτομα 

φυσιολογικού βάρους, που ξεκινούν από 2-4 έτη και μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 8 έτη, για 

την περίπτωση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Η επίπτωση της παχυσαρκίας στα επίπεδα 

νοσηρότητας του πληθυσμού είναι επίσης καλά τεκμηριωμένη. Ειδικότερα, η παχυσαρκία 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρτασης, 

καρδιαγγειακής νόσου, υψηλής χοληστερόλης και άσθματος (για παράδειγμα, Must et al., 1999 

και Mokdad et al., 2003). Επίσης, τα παχύσαρκα άτομα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

αντιμετώπισης οστεοαρθρίτιδας, ουρικής αρθρίτιδας, διαφόρων ψυχολογικών διαταραχών καθώς 

και μερικών τύπων καρκίνου (Must et al., 1999). Κατά συνέπεια, λόγω των παραπάνω 

συνδεόμενων με την παχυσαρκία προβλημάτων υγείας, τα κόστη υγειονομικής περίθαλψης που 

αποδίδονται στην παχυσαρκία είναι ιδιαίτερα αυξημένα, προσθέτοντας σημαντικά επιπλέον βάρη 

στα εθνικά συστήματα υγείας. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, το συνολικό αποδιδόμενο στην 

παχυσαρκία υγειονομικό κόστος υπολογίζεται σε $209.7 δισεκατομμύρια (Cawley and 

Meyerhoefer, 2012), ενώ εξίσου υψηλά κόστη παρατηρούνται και στην περίπτωση της Ευρώπης 

(Levy et al., 1995, Tomson and Wolf, 2001 και Müller-Riemenschneider et al., 2008). Για 

παράδειγμα, η μελέτη των Müller-Riemenschneider et al. (2008) αναφέρει ότι τα παχύσαρκα 

άτομα επιφέρουν υγειονομικά κόστη περίθαλψης που εκτιμώνται σε πάνω από 10.4 εκατομμύρια 

ευρώ, για την περίπτωση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών. 

 

 

2.2. Σωματικό βάρος και οικονομική επιστήμη  

Η οικονομική επιστήμη προκρίνει μια σειρά θεωρητικών μοντέλων για την ανάλυση του 

σωματικού βάρους (Lakdawalla and Philipson, 2006). Από την μια πλευρά, των Νεοκλασικών 

προσεγγίσεων, εφαρμόστηκαν είτε υποδείγματα επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο (human-

capital investment models) είτε υποδείγματα που σχετίζονται με θεωρίες εθιστικής συμπεριφοράς 

(addiction modes). Από την άλλη πλευρά, ένα μη αμελητέο τμήμα της σχετικής βιβλιογραφίας 

χρησιμοποιεί τη συμπεριφορική οικονομική (behavioral economics) για την ερμηνεία του 

σωματικού βάρους. Επίσης, πέραν των εν λόγω θεωρητικών προσεγγίσεων για την ανάλυση της 
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φύσης του σωματικού βάρους/παχυσαρκίας, μια πληθώρα εμπειρικών μελετών συνδέει την 

παχυσαρκία με ένα ευρύ σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων, που αφορούν τόσο στην αγορά 

εργασίας όσο και στην αγορά γάμου.  

 

Ξεκινώντας από τις θεωρητικές προσεγγίσεις για το σωματικό βάρος, πρέπει να επισημανθεί η 

πρωτεύουσα συνεισφορά των Philipson and Posner (1999) και Lakdawalla and Philipson (2002, 

2009). Στα πλαίσια των εν λόγω μελετών, το σωματικό βάρος ερμηνεύθηκε με τη χρήση 

δυναμικών μοντέλων επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, όπου τα άτομα συγκρίνουν τα κόστη 

και οφέλη από την αύξηση/μείωση στο σωματικό τους βάρος. Επομένως, πιθανές μεταβολές στο 

σωματικό βάρος, που θεωρείται ως αποτέλεσμα της παραπάνω σωρευτικής διαδικασίας, είναι 

δυνατές μέσω προσαρμογών τόσο στην κατανάλωση τροφής όσο και στη σωματική άσκηση. Με 

άλλα λόγια, η παρούσα θεωρητική προσέγγιση βασίζεται σε μια τυπική διαδικασία 

μεγιστοποίησης συναρτήσεων χρησιμότητας. Ειδικότερα, η οριακή χρησιμότητα της 

κατανάλωσης μιας επιπρόσθετης μονάδας τροφής είναι ίση με τη χρησιμότητα που αντλείται από 

την ίδια την κατανάλωση τροφής όπως επίσης και με την προεξοφλημένη χρησιμότητα (ή δυσ-

χρησιμότητα) που σχετίζεται με τη μελλοντική αύξηση στο σωματικό βάρος. Μια περισσότερο 

λεπτομερής ανάλυση της εν λόγω θεωρητικής προσέγγισης θα επιχειρηθεί στην υπο-ενότητα 2.3. 

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιήθηκε εκτενώς 

για την ερμηνεία της αυξητικής τάσης του ποσοστού της παχυσαρκίας στον πληθυσμό 

(prevalence), παρέχοντας το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο για τη διερεύνηση των επιπτώσεων 

της τεχνολογικής προόδου στα επίπεδα σωματικού βάρους (δια μέσου των μηχανισμών της 

ζήτησης και προσφοράς θερμίδων). Πιο συγκεκριμένα, μια σειρά από μελέτες (Chou et al., 2004, 

Lakdawalla et al., 2005, Rashad, 2006, Lakdawalla and Phillipson, 2009, Ng et al., 2012) παρέχουν 

εμπειρική επιβεβαίωση των αναμενόμενων -με βάση την παρούσα θεωρητική ανάλυση- 

επιπτώσεων στα επίπεδα παχυσαρκίας, που προέρχονται από μεταβολές σε διάφορους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς/ζήτησης θερμίδων (όπως π.χ. τιμές/ποσότητα 

τροφίμων, απαιτούμενος χρόνος παραγωγής, κόστος ευκαιρίας του χρόνου που δαπανάται για 

σωματική άσκηση).   

 

Επιπροσθέτως, ο Cawley (1999) προτείνει ένα θεωρητικό μοντέλο, για την ανάλυση του 

σωματικού βάρους, που βασίζεται στην υπόθεση του ορθολογικού εθισμού (rational addiction). 
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Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης, η κατανάλωση τροφής θεωρείται ως μια εθιστική διαδικασία, 

υποδηλώνοντας ότι μια υπερβάλλουσα κατανάλωση στο παρελθόν, μπορεί να οδηγήσει στην 

αύξηση της οριακής χρησιμότητας από την τρέχουσα κατανάλωση. Επομένως, το παρόν 

θεωρητικό μοντέλο καταδεικνύει, συμπληρωματικά των προηγούμενων Νεοκλασικών 

υποδειγμάτων, ότι το επίπεδο της κατανάλωσης τροφής στο παρελθόν επηρεάζει συστηματικά τις 

μελλοντικές καταναλωτικές συνήθειες των ατόμων. Από την άλλη πλευρά, οι Cutler et al. (2003) 

αναφέρονται μεν στον εθιστικό χαρακτήρα της κατανάλωσης τροφίμων αλλά, σε αντίθεση με τον 

Cawley (1999), υποστηρίζουν ότι τα άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτοελέγχου. Το 

τελευταίο σημαίνει ότι τα άτομα αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο να ακολουθήσουν -εκ των 

προτέρων διαμορφωμένα- όρια που σχετίζονται με την κατανάλωση τροφής, τη φυσική 

δραστηριότητα αλλά και το επίπεδο του σωματικού τους βάρους. Με άλλα λόγια, τα άτομα έχουν 

την τάση να  παραβιάζουν, με συστηματικό τρόπο, τα όποια μελλοντικά τους σχέδια σχετικά με 

τις συγκεκριμένες επιλογές. Επομένως, με βάση τις συγκεκριμένες υποθέσεις, οι Cutler et al. 

(2003) ισχυρίζονται ότι η τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να επιτείνει τα προβλήματα αυτο-ελέγχου 

των ατόμων (για παράδειγμα, δια μέσου της μείωσης των τιμών των τροφίμων ή της αύξησης της 

προφοράς γευμάτων χαμηλής ποιότητας) οδηγώντας στην παρατηρούμενη επιδημία της 

παχυσαρκίας.  

 

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι επίσης το ενδιαφέρον των οικονομολόγων σχετικά με τις επιπτώσεις του 

σωματικού βάρους τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην αγορά γάμου. Σε αυτή την περίπτωση, 

οι μελέτες που αφορούν στις επιπτώσεις του αυξημένου σωματικού βάρους και της παχυσαρκίας 

εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο εμπειρικής έρευνας που αφορά στις επιδράσεις της 

εξωτερικής εμφάνισης (για παράδειγμα, Hamermesh and Biddle, 1994, Mobius and Rosenblat, 

2006) και των προβλημάτων υγείας (Chirikos and Nestel, 1985, Well, 2004) σε ένα εύρος 

οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως π.χ. οι μισθοί και η απασχόληση. 

 

Ειδικότερα, πληθώρα μελετών διερευνά τις δυσμενείς επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην αγορά 

εργασίας. Οι Cawley (2004), Baum and Ford (2004) και Han et al. (2009), χρησιμοποιώντας 

δεδομένα για την περίπτωση των ΗΠΑ (NLSY79), καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

παχυσαρκία ασκεί μια αρνητική επίδραση στο ωρομίσθιο. Tα σχετικά ευρήματα δείχνουν ότι 

συγκεκριμένες μισθολογικές ποινές είναι περισσότερο έντονες στην περίπτωση των γυναικών, και 



Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

  
 14 

 

ειδικότερα των λευκών γυναικών, σε σύγκριση με τους άνδρες. Σύμφωνα με τη σχετική 

βιβλιογραφία, οι ποινές αυτές αποδίδονται είτε στο ρόλο πιθανής διακριτικής μεταχείρισης από 

την πλευρά των πελατών (DeBeaumont, 2009) ή των εργοδοτών (Baum and Ford, 2004) είτε σε 

αιτίες που σχετίζονται με διαφορές στα επίπεδα κατάρτισης, ενδεχομένως και λόγω διακρίσεων, 

μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων (Baum and Ford, 2004). Οι Pagan and Davila 

(1997), χρησιμοποιώντας δεδομένα από την ίδια βάση, υποστηρίζουν ότι η παχυσαρκία συνδέεται 

με μισθολογικές ποινές για τις γυναίκες εργαζόμενες, ενώ οι Saporta and Halpern (2002) 

παραθέτουν εμπειρικά ευρήματα για τις αρνητικές επιπτώσεις του αυξημένου σωματικού βάρους 

στις αμοιβές των ανδρών δικηγόρων στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα εμπειρικά στοιχεία για την ύπαρξη 

μισθολογικών ποινών, σχετικών με το αυξημένο σωματικό βάρος, είναι επίσης διαθέσιμα για το 

Ηνωμένο Βασίλειο (Harper, 2000, Morris, 2006 και Lindeboom et al., 2010), τη Δανία (Greeve, 

2008), τη Φινλανδία (Johansson and Bockerman, 2007) και τη Σουηδία (Lundborg et al., 2010). 

Επίσης, οι Brunello and D’Hombres (2007) και Lundborg et al. (2007) εξετάζουν τις επιπτώσεις 

του ΔΜΣ, αλλά και της παχυσαρκίας, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου της 

ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και προβαίνουν σε σύγκριση των σχετικών αποτελεσμάτων μεταξύ 

των χωρών.  

 

Πέραν των παραπάνω μισθολογικών ποινών, η παχυσαρκία συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις 

στην πιθανότητα απασχόλησης. Τα σχετικά εμπειρικά ευρήματα προέρχονται από την αγορά 

εργασίας των ΗΠΑ (Norton and Han, 2007, Han et al., 2009), αλλά και από ένα σύνολο 

ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Δανία (Greve, 2008), η  Φινλανδία (Johansson and Bockerman, 

2007), η Γαλλία (Paraponaris et al., 2005) και το Ηνωμένο Βασίλειο (Morris, 2007 και Lindeboom 

et al., 2010). Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα αποτελέσματα πειραματικών μελετών που 

πραγματοποιήθηκαν στη Σουηδία, αποδεικνύοντας την ύπαρξη συστηματικής διακριτικής 

μεταχείρισης των παχύσαρκων γυναικών κατά τη διαδικασία προσλήψεων (Rooth, 2008). 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών, οι Garcia and Quintana-Domeque 

(2007) αναφέρουν ότι οι παχύσαρκοι -σε σύγκριση με τους μη-παχύσαρκους- έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να είναι άνεργοι ή να επιλέγονται ως αυτο-απασχολούμενοι. Επιπροσθέτως, 

περιορισμένα εμπειρικά ευρήματα συσχετίζουν την παχυσαρκία με την επαγγελματική επιλογή 

(Pagan and Davila, 1997 και DeBeaumont, 2009).  
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Τέλος, οι σημαντικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην αγορά γάμου έχουν επίσης εκτενώς 

διερευνηθεί. Πιο συγκεκριμένα, οι Averett and Korenman (1996) αναφέρουν ότι οι παχύσαρκες 

Αμερικανίδες αντιμετωπίζουν μειωμένες πιθανότητες να παντρευτούν, ενώ, στην περίπτωση του 

γάμου, οι σύζυγοί τους χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα εισοδήματα (σε σχέση με τις μη-

παχύσαρκες γυναίκες). Περαιτέρω διερεύνηση των αρνητικών επιπτώσεων της παχυσαρκίας στις 

πιθανότητες γάμου και συμβίωσης παρέχεται στα πλαίσια μιας πιο πρόσφατης μελέτης, για την 

περίπτωση των ανδρών και γυναικών στις ΗΠΑ (Mukhopadhyay, 2008). Επίσης, η μελέτη των 

Chiappori et al. (2013) εδραιώνει την ύπαρξη αρνητικών συνεπειών του αυξημένου σωματικού 

βάρους στην αγορά γάμου. Επίσης, επεκτείνει τη σχετική ανάλυση υπολογίζοντας το επιπρόσθετο 

επίπεδο εκπαίδευσης ή μισθού που θα πρέπει να έχει το άτομο, για κάθε περίσσια ποσότητα του 

σωματικού του βάρους (ΔΜΣ), ώστε να είναι ικανό να «αποζημιώσει» τους πιθανούς συντρόφους 

τους στην αγορά γάμου.  

 

 

2.3. Σωματικό βάρος και θεωρία καταναλωτή   

Η θεωρητική προσέγγιση του σωματικού βάρους υπό το πρίσμα της θεωρίας καταναλωτή 

είχε αρχικά προταθεί από τους Philipson and Posner (1999) και Lakdawalla and Philipson (2002, 

2009), ενώ αρκετές μετέπειτα εμπειρικές μελέτες αναφέρονται διεξοδικά σε αυτή (για 

παράδειγμα, Cai et al., 2008 και Ng et al., 2012). Στα πλαίσια των συγκεκριμένων αναλύσεων 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, για την τρέχουσα χρονική περίοδο (𝑡), η συνάρτηση χρησιμότητας 

ενός ατόμου (U) περιγράφεται από τη σχέση: 

 

𝑈𝑡 = 𝑈(𝐹, 𝑃𝐴, 𝐶, 𝑊)          (2.3) 

όπου, το 𝐹 αναφέρεται στην κατανάλωση τροφής, το 𝑃𝐴 στη σωματική δραστηριότητα, το 𝐶 έχει 

να κάνει με την κατανάλωση λοιπών αγαθών και το 𝑊 αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση του 

σωματικού βάρους των ατόμων (εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς να βλάπτει τη 

γενικότητα, ο ΔΜΣ). Υποθέτουμε ότι η χρησιμότητα (𝑈𝑡) αυξάνεται με την κατανάλωση τροφής 

(𝐹), λοιπών αγαθών (𝐶) και μέσω της σωματικής άσκησης (𝑃𝐴). Από την άλλη πλευρά, μια μη-

μονοτονική συσχέτιση παρατηρείται στην περίπτωση του σωματικού βάρους. Ειδικότερα, κάθε 

άτομο θεωρείται ότι έχει ένα ιδανικό σωματικό βάρος (𝑊)̈  όπου, με δεδομένες τις τιμές των 
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υπόλοιπων προσδιοριστικών παραγόντων της συνάρτησης χρησιμότητας, όταν το τρέχον 

σωματικό του βάρος υπερβαίνει το ιδανικό (𝑊𝑡 >  �̈�), η χρησιμότητα του ατόμου μειώνεται. 

Στην αντίθετη περίπτωση (𝑊𝑡 <  �̈�), η χρησιμότητα των ατόμων αυξάνεται. Δηλαδή, όταν τα 

άτομα έχουν σωματικό βάρος (𝑊𝑡) μεγαλύτερο από το ιδανικό (�̈�), τότε η οριακή χρησιμότητα 

της κατανάλωσης τροφής μειώνεται και τα άτομα προτιμούν να μειώσουν το σωματικό τους 

βάρος. Τα αντίθετα αποτελέσματα λαμβάνουν χώρα στην περίπτωση που το τρέχον σωματικό 

βάρος υπολείπεται του ιδανικού. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το ιδανικό σωματικό 

βάρος είναι διαφορετικό για κάθε άτομο και μπορεί να συμπίπτει ή να μη συμπίπτει με το 

σωματικό βάρος που συνδέεται με τη βέλτιστη κατάσταση υγείας των ατόμων, παρά το ότι 

επηρεάζεται συστηματικά από αυτή. Με άλλα λόγια, το ιδανικό σωματικό βάρος εκφράζει μια 

ορθολογική επιλογή του ατόμου για το σωματικό βάρος που επιθυμεί, λαμβάνοντας υπόψη την 

προσωπική του αποτίμηση για τα σχετικά κόστη/ωφέλειες από την κατανάλωση και τη σωματική 

άσκηση.  

 

Με βάση τα παραπάνω, τα άτομα προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητά τους 

μεταβάλλοντας κατάλληλα το σωματικό τους βάρος. Έτσι, το σωματικό βάρος των ατόμων την 

επόμενη περίοδο (𝑊𝑡+1) επηρεάζεται από το τρέχον σωματικό τους βάρος (𝑊𝑡), την κατανάλωση 

τροφής (𝐹𝑡) και τη φυσική άσκηση (𝑃𝐴𝑡). Συνεπώς, μια σταθερή κατάσταση σωματικού βάρους 

για τα άτομα μπορεί να περιγραφεί από την παρακάτω εξίσωση: 

 

𝑊𝑡+1 − 𝑊𝑡 = 𝛥𝑊 = 𝑔(𝐹, 𝑃𝐴, 𝑡)        (2.4) 

όπου το 𝑔(. ) αποτελεί μια συνεχής και κοίλη συνάρτηση που αυξάνεται με την κατανάλωση 

τροφής και μειώνεται με τη φυσική άσκηση (𝑔𝐹 ≥ 0 και 𝑔𝑃𝐴 ≥ 0).  

 

Στα πλαίσια μια τυπικής διαδικασίας μεγιστοποίησης συναρτήσεων χρησιμότητας, το πρόβλημα 

μεγιστοποίησης μπορεί να περιγραφεί από την παρακάτω εξίσωση: 

 

𝑚𝑎𝑥𝐹,𝐶 ∑ 𝑈(𝐹, 𝐶, 𝑃𝐴, 𝑊, 𝑡)  𝑡           (2.5) 

 

υπό τους περιορισμούς,  
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𝑝𝐹 × 𝐹 + 𝑝𝑐 × 𝐶 ≤ 𝑌 

𝛥𝛣𝛭𝛪 ≤ 𝑔(𝐹, 𝑃𝐴, 𝑡)          (2.6) 

όπου, 𝑝𝐹 είναι η τιμή του φαγητού, 𝑝𝑐 οι τιμές των λοιπών αγαθών, ενώ το 𝑌 υποδηλώνει το 

διαθέσιμο εισόδημα. Επιλύοντας το εν λόγω δυναμικό πρόβλημα, η Χαµιλτονιανή συνάρτηση 

παίρνει τη μορφή: 

  

𝐻 = 𝑈(𝐹, 𝑌 − 𝑝𝐹 × 𝐹, 𝑊, 𝑡) + 𝜆 × 𝑔(𝐹, 𝑃𝐴, 𝑡)      (2.7) 

όπου, το 𝜆 εκφράζει τον πολλαπλασιαστή Lagrange, ο οποίος είναι ίσος με την οριακή 

χρησιμότητα από μια επιπρόσθετη μονάδα σωματικού βάρους. Δεδομένου ότι η συνάρτηση 

χρησιμότητας (𝑈) καθώς και η συνάρτηση 𝑔(. ) είναι συνεχείς και κοίλες, οι σχετικές συνθήκες 

μεγιστοποίησης περιγράφονται από τις εξισώσεις: 

 

𝑑𝐻

𝑑𝐹
= 𝑈𝐹(𝐹, 𝑌 −  𝑝𝐹 × 𝐹, 𝑊, 𝑇) − 𝑝𝑐 × 𝑈𝐶(𝐹, 𝑌 −  𝑝𝐹 × 𝐹, 𝑊, 𝑇) + 𝜆 × 𝑔𝐹(𝐹, 𝑃𝐴, 𝑡) = 0   

(2.8) 

 

𝑑𝐻

𝑑𝑤
= 𝑈𝑊(𝐹, 𝐶, 𝑊, 𝑇) = −𝜆         (2.9) 

 

𝑑𝐻

𝑑𝜆
= 𝑔(𝐹, 𝑃𝐴, 𝑡)          (2.10) 

 

Σύμφωνα με την εξίσωση 2.8, η οριακή χρησιμότητα από την κατανάλωση των λοιπών αγαθών 

είναι ίση με την οριακή χρησιμότητα από την κατανάλωση τροφής. Η δε τελευταία ισούται με την 

οριακή χρησιμότητα από την κατανάλωση τροφής, συν την οριακή χρησιμότητα από τη μεταβολή 

στο σωματικό βάρος (προεξοφλημένη οριακή χρησιμότητα από τη μεταβολή στο μελλοντικό 

σωματικό βάρος), που προκαλείται από μεταβολές στην διατροφή των ατόμων. Στην περίπτωση 

της εξίσωσης 2.9, το λ εκφράζει τo λόγο της χρησιμότητας προς την οριακή μεταβολή στο ΔΜΣ, 

υποδηλώνοντας ότι η οριακή αποτίμηση μιας επιπρόσθετης μονάδας σωματικού βάρους είναι ίση 

με την οριακή χρησιμότητα που σχετίζεται με το σωματικό βάρος κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Επομένως, η παραπάνω ανάλυση καθορίζει τις επιλογές του ατόμου σχετικά με την κατανάλωση 

τροφής, τη σωματική άσκηση και το σωματικό βάρος. Γίνεται φανερό δε (από την εξίσωση 2.8) 
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ότι το σωματικό βάρος σταθερής κατάστασης (steady-state weight) είναι μια συνάρτηση της 

κατανάλωσης τροφίμων, της σωματικής άσκησης, της τιμής των αγαθών και του διαθέσιμου 

εισοδήματος.  
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3. Αναλύοντας τα δυναμικά στοιχεία της παχυσαρκίας 

3.1. Εισαγωγή 

Τα ποσοστά της παχυσαρκίας (prevalence) αυξάνονται με γοργό ρυθμό σε παγκόσμιο 

επίπεδο, πολύ περισσότερο στην περίπτωση των αναπτυγμένων δυτικών κοινωνιών (WHO, 2000). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, o μέσος ΔΜΣ του πληθυσμού των ΗΠΑ έχει αυξηθεί 

σημαντικά, ενώ το ποσοστό των παχύσαρκων έχει υπερ-τριπλασιαστεί (Chou et al., 2004, 

Lakdawala και Philipson, 2009). Η παχυσαρκία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ατομικό 

χαρακτηριστικό με ιδιαίτερα σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις. Επιπροσθέτως, η παχυσαρκία 

αναγνωρίζεται και ως ένα οικονομικό φαινόμενο το όποιο, μάλιστα, τυγχάνει ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος από ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της βιβλιογραφίας που αφορά στα οικονομικά 

της υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Philipson (2001) υποστηρίζει, με βάση ένα μοντέλο ορθολογικών 

επιλογών, ότι η παχυσαρκία είναι μία αποτρέψιμη κατάσταση η οποία μπορεί να αναχαιτισθεί 

μέσω της διατροφής, της άσκησης αλλά και μέσω αλλαγών στη συμπεριφορά των ατόμων. Οι εν 

λόγω ρυθμίσεις λαμβάνουν χώρα, αφού τα άτομα αξιολογήσουν και συγκρίνουν τα σχετικά κόστη 

και οφέλη. 

 

Παρ’ όλα αυτά, τα κόστη που σχετίζονται με την αύξηση του σωματικού βάρους δεν είναι 

ομογενή, καθώς κινούμαστε πάνω στην κατανομή του ΔΜΣ (Lakdawalla και Philipson, 2009). 

Ειδικότερα, οι τιμές του ΔΜΣ που είναι πολύ κοντά ή υπερβαίνουν το κατώφλι της παχυσαρκίας 

(ΔΜΣ ≥ 30) σχετίζονται με ιδιαίτερα αυξημένα κόστη, που έχουν να κάνουν με την υγεία των 

ατόμων, την αγορά εργασίας και/ή την εξωτερική τους εμφάνιση. Για παράδειγμα, εκτενής 

κλινική βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με υψηλούς δείκτες θνησιμότητας, 

προκαλεί αρκετά συνοδά νοσήματα (co-morbidities) και, κατά συνέπεια, οδηγεί σε πολύ υψηλά 

κόστη περίθαλψης σε σύγκριση με χαμηλότερες τιμές του ΔΜΣ (βλέπε υπο-ενότητα 2.1). 

Επομένως, από την πλευρά της δημόσιας υγείας, το ενδιαφέρον μπορεί να επικεντρωθεί στα δεξιά 

άκρα της κατανομής του βάρους του σώματος, και ιδιαίτερα στην κατάσταση της παχυσαρκίας.  

 

Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα της έρευνας στα οικονομικά της υγείας διερευνά τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της παχυσαρκίας ή διαφόρων αποτελεσμάτων που σχετίζονται με 
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το σωματικό βάρος (πχ. υπέρβαροι ή παχύσαρκοι), περιορισμένες μελέτες αποκλίνουν από τη 

συνήθη πρακτική του προσδιορισμού της παχυσαρκίας σε στατικό επίπεδο. Ειδικότερα, το 

μεγαλύτερο τμήμα της παρελθούσας βιβλιογραφίας χρησιμοποιεί διαστρωματικά στοιχεία (cross-

sectional) ή ομαδοποιημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (pooled panel) καθώς 

και ανάλογες οικονομετρικές μεθόδους (π.χ., Chou et al., 2004, Rashad, 2006, Baum and Ruhm, 

2009). Επομένως, αγνοεί πλήρως το γεγονός ότι η παχυσαρκία θα μπορούσε να αποτελεί ένα 

ενδογενές αποτέλεσμα μιας διαχρονικής διαδικασίας, που αφορά στα κόστη και τα οφέλη που 

σχετίζονται, για κάθε άτομο, με το επιθυμητό σωματικό του βάρος. Στα πλαίσια του παρόντος 

κεφαλαίου, η τρέχουσα κατάσταση παχυσαρκίας του ατόμου θεωρείται ότι περιλαμβάνει μια 

διαρκή συνιστώσα (εμμονή). Η εμμονή αυτή θα μπορούσε να είναι (α) το αποτέλεσμα της 

εξάρτησης από την προηγούμενη κατάσταση (state dependence), (β) το αποτέλεσμα της μη-

παρατηρούμενης ετερογένειας (unobserved heterogeneity) ή (γ) να αφορά στη σειριακή συσχέτιση 

των σφαλμάτων (Heckman, 1981). Επομένως, η εξερεύνηση του δυναμικού χαρακτήρα της 

παχυσαρκίας δεν μπορεί μόνο να βελτιώσει την κατανόηση της έννοιας της παχυσαρκίας, αλλά 

και να οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα για τη χάραξη πολιτικής με σκοπό την 

αντιμετώπιση της εν λόγω «παγκόσμιας επιδημίας» (Brunello et al., 2009). 

 

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ανάλυση συμβάλλει σε μια ιδιαίτερα εκτενή βιβλιογραφία, αυτή των 

οικονομικών της παχυσαρκίας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα σε επίπεδο ατόμου από την NLSY79, 

για ένα ιδιαίτερα εκτενές χρονικό διάστημα, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι λόγοι που 

σχετίζονται με το γεγονός ότι ορισμένα άτομα είναι συνεχώς παχύσαρκα ενώ άλλα συνεχώς μη-

παχύσαρκα.  Για τους σκοπούς της ανάλυσης εκτιμήθηκαν κατάλληλα δυναμικά διακριτά μοντέλα 

επιλογής, ώστε να διαχωριστεί η εμμονή της παχυσαρκίας σε ένα κομμάτι που σχετίζεται με το 

«πραγματικό» αποτέλεσμα της εξάρτησης από την προηγούμενη κατάσταση (state dependence) 

και σε αυτό της μη-παρατηρήσιμης ετερογένειας (unobserved heterogeneity), αφού έχει 

πραγματοποιηθεί διόρθωση για ένα σύνολο παρατηρούμενων ατομικών χαρακτηριστικών και 

βασικών χαρακτηριστικών του οικογενειακού περιβάλλοντος (παρατηρούμενη ετερογένεια). H 

συγκεκριμένη διαδικασία διαχωρισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι κάθε ένας από 

τους εν λόγω μηχανισμούς συσχετίζεται με εντελώς διαφορετικές επιπτώσεις. Με άλλα λόγια, η 

πιθανή ύπαρξη «πραγματικού» αποτελέσματος εξάρτησης σημαίνει ότι οι παρελθούσες 

καταστάσεις παχυσαρκίας θα μπορούσαν συμπεριφορικά να επηρεάσουν τις μελλοντικές, 
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κάνοντας, ενδεχομένως, την αποφυγή της παχυσαρκίας ιδιαίτερα κοστοβόρα για το άτομο (π.χ., 

δυσκολίες στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης και διατροφής ή μη-αναστρέψιμες αλλαγές 

στο μεταβολισμό των ατόμων).  Από την άλλη πλευρά, η πιθανή απόδοση της εμμονής της 

παχυσαρκίας σε διαφορές στα μη-παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των ατόμων (μη-

παρατηρούμενη ετερογένεια) θα μπορούσε να έχει σχέση με τη δράση των γονιδίων και τους 

βιολογικούς μηχανισμούς (Friedman, 2009).  Τέλος, διαφορές στα παρατηρούμενα 

χαρακτηριστικά των ατόμων (όπως π.χ. το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακή κατάσταση, το 

κάπνισμα κλπ.), μπορεί να εγείρουν μακροχρόνιες επιδράσεις στην κατάσταση παχυσαρκίας των 

ατόμων. Επομένως, υποθέτοντας ότι η εξάρτηση από την κατάσταση παχυσαρκίας της 

προηγούμενης περιόδου («state dependence») αποτελεί την κύρια πηγή εμμονής της παχυσαρκίας, 

σημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες πολιτικές για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας θα έχουν 

δυναμικά οφέλη σε μακροπρόθεσμη βάση, ενώ η απόδοση της εμμονής στη μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια αμφισβητεί σθεναρά την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την παχυσαρκία.  

 

Επιπλέον, η παραπάνω ανάλυση επεκτάθηκε και στην περίπτωση που εναλλακτικά σημεία 

κατωφλίου χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό της παχυσαρκίας, σε αντίθεση με τον κλασικό 

κλινικό ορισμό ως ΔΜΣ ≥ 30. Αυτή η ανάλυση επιτρέπει (α) τη διερεύνηση των πηγών της 

παρατηρούμενης εμμονής σε διάφορα σημεία της κατανομής του ΔΜΣ (β) τη μείωση της 

μεροληψίας από πιθανή εσφαλμένη ταξινόμηση των ατόμων (ως παχύσαρκοι ή μη παχύσαρκοι) 

που σχετίζεται με την επιλογή των συμβατικών σημείων κατωφλίου της παχυσαρκίας. 

Υποστηρίζεται ότι τα επαυξημένα προβλήματα υγείας αλλά και οι αρνητικές επιδράσεις στην 

εμφάνιση των ατόμων, που γίνονται περισσότερο εμφανή καθώς το άτομο αντιμετωπίζει 

υψηλότερες τιμές του ΔΜΣ, μπορούν να αλλάξουν τη δομή των κινήτρων σε σχέση με τα κόστη 

και τα οφέλη της παραμονής στην παχυσαρκία και, ως εκ τούτου, να επηρεάσουν σημαντικά το 

εκτιμώμενο αποτέλεσμα της εξάρτησης από την προηγούμενη κατάσταση («state dependence»). 

Τέλος, στα πλαίσια του ίδιου κεφαλαίου, πέραν της δυναμικής ανάλυσης της παχυσαρκίας ως 

διακριτής επιλογής, επιχειρείται μια μελέτη της εμμονής στις διάφορες κατηγορίες σωματικού 

βάρους (φυσιολογικό βάρος, υπέρβαροι και παχύσαρκοι). Η εν λόγω ανάλυση έχει σκοπό τη 

διερεύνηση πιθανών διαφοροποιήσεων στις ιδιότητες της εμμένουσας συμπεριφοράς, όταν ο 

κατηγορικός και διατεταγμένος χαρακτήρας των αποτελεσμάτων σωματικού βάρους λαμβάνεται 

υπόψη.  
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Σε αυτό το σημείο δύο θέματα αξίζει να επισημανθούν. Πρώτον, η εν λόγω ανάλυση δεν έχει 

πρόθεση να μοντελοποιήσει μια δυναμική προσέγγιση του σωματικού βάρους μέσω εξισώσεων 

ισοζυγίου ενέργειας (βλέπε υπο-ενότητα 2.1), εξισώσεις που ενσωματώνουν τόσο την πρόσληψη 

θερμίδων όσο και την κατανάλωση θερμίδων.2 Επομένως, η παρακάτω προσέγγιση θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ως μια εμπειρική μελέτη, με σκοπό να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές 

της εμμονής της παχυσαρκίας αλλά και να αποβεί πιθανώς χρήσιμη σε μελλοντικές προσπάθειες 

πλήρους μοντελοποίησης της δυναμικής διαδικασίας προσδιορισμού του σωματικού βάρος (μέσω 

μεγιστοποίησης κατάλληλων συναρτήσεων χρησιμότητας που υπακούν σε συγκεκριμένους 

περιορισμούς, όπως πχ. ο βιολογικός μηχανισμός που σχετίζεται με την προσθήκη ή την απώλεια 

βάρους). Δεύτερον, η συγκεκριμένη ανάλυση θα επικεντρωθεί στη παχυσαρκία των ενηλίκων και 

δεν θα συμπεριλάβει άτομα που ανήκουν σε νεότερες ηλικιακές ομάδες. Με αυτό τον τόπο 

εξασφαλίζεται η απουσία των επιδράσεων της εφηβείας στην αύξηση του σωματικού 

βάρους/ύψους των ατόμων (βλέπε υπο-ενότητα 2.1).  

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει την εξής δομή. Η υπο-ενότητα 3.2 παρουσιάζει μια περιγραφή 

των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν και ορίζει το σύνολο των μεταβλητών της ανάλυσης. 

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της ίδιας υπο-ενότητας, πραγματοποιείται μια ανάλυση της εμμονής 

που χαρακτηρίζει το ΔΜΣ και παρέχονται κάποια προκαταρκτικά στοιχεία για τη δυναμική δομή 

της παχυσαρκίας. Στη συνέχεια, τα οικονομετρικά μοντέλα και η εμπειρική στρατηγική που 

υιοθετήθηκαν για τη διερεύνηση της εμμονής της παχυσαρκίας, παρουσιάζονται (υπο-ενότητα 

3.3). Τα αποτελέσματα των εν λόγω οικονομετρικών εκτιμήσεων θα παρουσιασθούν στην υπο-

ενότητα 3.4. Η επόμενη υπο-ενότητα (υποενότητα 3.5) εμπεριέχει μια επιπρόσθετη ανάλυση που 

σχετίζεται με την εμμονή στις κατηγορίες σωματικού βάρους, χρησιμοποιώντας διατεταγμένα 

υποδείγματα. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την υπο-ενότητα 3.6 η οποία περιέχει μια 

σύντομη περίληψη των συμπερασμάτων της ανάλυσης.  

 

 

                                                           
2 Για μια προκαταρκτική μελέτη, που κινείται -σε κάποιο βαθμό- εντός του εν λόγω πλαισίου, δες την εργασία του 

Abdus (2007). 
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3.2. Στατιστικά δεδομένα και προκαταρκτική ανάλυση  

3.2.1. Πηγή στατιστικών δεδομένων 

Τα στοιχεία σε επίπεδο ατόμου έχουν εξαχθεί από την NLSY79. Η NLSY79 αποτελεί 

μια αντιπροσωπευτική βάση δεδομένων για την περίπτωση των ΗΠΑ και περιλαμβάνει 12,686 

νέους άνδρες και γυναίκες που ήταν 14 έως 22 ετών κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης 

τους, το 1979. Στη συνέχεια, στα πλαίσια της εν λόγω έρευνας, τα παραπάνω άτομα απαντούσαν 

σε ετήσια ερωτηματολόγια μέχρι το 1994 και σε ερωτηματολόγια κάθε δύο χρόνια από το 1996 

και έπειτα.  

 

Όσον αφορά στο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση, αρχίζει το έτος 1985, όταν όλοι οι 

ερωτηθέντες ήταν πλέον ενήλικες, και λήγει στο έτος 2008. Ωστόσο, τα κύματα που αφορούν στα 

έτη 1987 και 1991 αποκλείστηκαν από το επιλεγμένο δείγμα, καθότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα 

στοιχεία για το σωματικό βάρος των ατόμων. Αυτο-αναφερόμενα στοιχεία για το σωματικό βάρος 

και το ύψος των ατόμων χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ΔΜΣ. Συγκεκριμένα, 

στοιχεία για το σωματικό ύψος των ατόμων, κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, είναι διαθέσιμα 

σε τρία κύματα της έρευνας (τα έτη 1985, 2006 και 2008).3 Επομένως, δεδομένου ότι -στην πράξη- 

το ύψος των ατόμων δε μεταβάλλεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους, 

επελέγη η χρήση της μέσης τιμής του ύψους για εκείνα τα άτομα, στα οποία περισσότερα από ένα 

μέτρα ύψους παρατηρούνται, και των μοναδικών -μη ελλιπών- τιμών σωματικού ύψους για τα 

άτομα, στα οποία μόνο ένα μέτρο ύψος είναι διαθέσιμο. Επιπλέον, πειραματιζόμενοι με ένα 

σύνολο εναλλακτικών διαδικασιών για τον καθορισμό του σωματικού ύψους των ατόμων (π.χ., 

χρήση μόνο του σωματικού ύψους που αναφέρεται στο έτος 1985/2006/2008 ή υποκατάσταση 

των ελλιπών τιμών του σωματικού ύψους με διαθέσιμες τιμές από προηγούμενα και επόμενα 

κύματα), καταλήξαμε σε αποτελέσματα που δε διαφέρουν καθόλου από αυτά που παρουσιάζονται 

                                                           
3 Ακολουθώντας τον Cawley (2004), οι τιμές του σωματικού ύψους που είναι διαθέσιμες σε προηγούμενα κύματα της 

έρευνας, δηλαδή τα έτη 1981 και 1982, δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω 

περιόδων τα άτομα είναι στην εφηβεία ή μόλις ενηλικιώθηκαν και, ως εκ τούτου, το ύψος τους μπορεί να συνεχίζει 

μια αυξητική πορεία, μέχρις ότου σταθεροποιηθεί στα επίπεδα της ενήλικης ζωής τους. 
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στην εν λόγω έρευνα. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2000), ως παχύσαρκα 

θεωρούνται τα άτομα που έχουν ΔΜΣ μεγαλύτερο ή ίσο του 30.4  

 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για την περίπτωση των εγκύων γυναικών, καθότι οι παροδικές 

αυξήσεις στο σωματικό τους βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και για κάποιο 

χρονικό διάστημα μετά την εγκυμοσύνη, μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις παχυσαρκίας. 

Ακολουθώντας τη σχετική βιβλιογραφία, δύο εναλλακτικές διαδικασίες υιοθετήθηκαν. 

Συγκεκριμένα, είτε (α) προστέθηκε μια ψευδομεταβλητή που υποδηλώνει την ύπαρξη μιας 

τωρινής/πρόσφατης εγκυμοσύνης, ώστε να γίνει σχετική διόρθωση στα εκτιμώμενα υποδείγματα 

(για παράδειγμα, Courtemanche, 2009a) είτε (β) εξαιρέθηκαν οι έγκυες και οι γυναίκες που 

γέννησαν πρόσφατα, από την ανάλυση, αλλά μόνο για εκείνα τα κύματα της έρευνας που τα 

συγκεκριμένα «γεγονότα γονιμότητας» έλαβαν χώρα (Baum και Ruhm, 2009). Κατά κύριο λόγο 

θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την περίπτωση (α), παρ’ όλα αυτά, για σκοπούς ελέγχου 

της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, θα παρουσιασθούν και εκτιμήσεις μοντέλων στα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν δείγματα, όπου οι έγκυες γυναίκες είχαν εξαιρεθεί από την ανάλυση (β).5   

  

Για τους σκοπούς των εκτιμήσεων και προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές διαφορές στο 

σωματικό βάρος με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά, ένα σύνολο ερμηνευτικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε. Σύμφωνα με τις μελέτες των Chou et al. (2004) και Rashad et al. (2006), η 

παχυσαρκία είναι ένα συμπεριφορικό αποτέλεσμα και αποτελεί συνάρτηση των ισοζυγίων 

ενέργειας (θερμίδες που προσλαμβάνονται μείον αυτές που καταναλώνονται) των ατόμων, σε ένα 

σύνολο από προγενέστερες χρονικές περιόδους, καθώς και διαφόρων ατομικών χαρακτηριστικών 

(όπως π.χ. ηλικία, φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.). Δεδομένου ότι λεπτομερή 

                                                           
4 Το γεγονός ότι το σωματικό βάρος και ύψος είναι αυτο-αναφερόμενα στην NLSY79, μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντικά σφάλματα μέτρησης. Στα πλαίσια της εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας, η μέθοδος που προτάθηκε από 

τον Cawley (2004) εφαρμόστηκε, με σκοπό τη διόρθωση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών των ατόμων για 

πιθανή μεροληψία προερχόμενη από σφάλματα μέτρησης. Ειδικότερα, στοιχεία από την NHANES III (Εθνική 

Έρευνα Υγείας και Διατροφής των Η.Π.Α.) χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να εκτιμήσουμε το βαθμό μεροληψίας που 

σχετίζεται με το σωματικό βάρος/ύψος και, με αυτό τον τρόπο, να εκτιμήσουμε τα πραγματικά ανθρωπομετρικά 

χαρακτηριστικά στην περίπτωση της NLSY79. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων χρησιμοποιώντας τις εν λόγω 

διορθωμένες τιμές του ΔΜΣ δε διαφέρουν από αυτά που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, υποδηλώνοντας ότι 

πιθανή μεροληψία, που σχετίζεται με τα σφάλματα μέτρησης, δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης. 
5 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση εξαίρεσης των εγκύων (β), η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί σε ένα μη-

ισορροπημένο δείγμα (unbalanced sample) που δεν επιτρέπει να παρατηρούμε τα άτομα για το σύνολο της περιόδου 

που εξετάζουμε. Επομένως, ερωτήματα θα μπορούσαν να εγερθούν σε σχέση με την καταλληλόλητα των μη-

ισορροπημένων δειγμάτων στην περίπτωση μιας δυναμικής ανάλυσης, όπως η παρούσα. 
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στοιχεία των θερμίδων που προσλαμβάνονται ή καταναλίσκονται δεν είναι διαθέσιμα στις 

περισσότερες βάσεις δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο μεταβλητών που μπορούν να 

επηρεάσουν τη διαδικασία της μετατροπής των προσλαμβανόμενων θερμίδων σε 

καταναλούμενες, θέματα συμπεριφοράς αλλά και τη σύνθεση των θερμίδων που καταναλώνονται 

(δεδομένου ότι όλες οι θερμίδες δεν είναι ίδιες σε επίπεδο επιπτώσεων στο σωματικό βάρος). 

Επομένως, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνηθες σύνολο επεξηγηματικών μεταβλητών που περιλαμβάνει 

το επίπεδο εκπαίδευσης, την κατάσταση απασχόλησης, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, 

τις καπνιστικές συνήθειες6, το οικογενειακό εισόδημα7, ψευδομεταβλητές για 

τρέχουσα/πρόσφατη εγκυμοσύνη (για την περίπτωση των γυναικών), δείκτες φυλής/εθνικότητας 

και περιφερειακές ψευδομεταβλητές (για παράδειγμα, Chou et al, 2004, Rashad, 2006 και 

Huffman και Rizov, 2007).  

 

Λόγω του δυναμικού χαρακτήρα της ανάλυσης, τα άτομα με ελλιπείς τιμές στις μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν, για οποιαδήποτε από τα 15 κύματα του επιλεγμένου δείγματος (1985-2008), 

αποκλείστηκαν, οδηγώντας σε ένα ισορροπημένο τελικό δείγμα 15-κυμάτων (balanced sample) 

που περιλαμβάνει 25.935 παρατηρήσεις ανδρών και 27.720 παρατηρήσεις γυναικών. Παρά τη 

σημαντική μείωση του δείγματος λόγω των απαιτήσεων για τη δημιουργία ισορροπημένων 

δειγμάτων, τα στατιστικά μέτρα των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση είναι 

σχεδόν ίδια τόσο στην περίπτωση του αρχικού μη-ισορροπημένου δείγματος όσο και στην 

περίπτωση του τελικού ισορροπημένου δείγματος. Επιπλέον, οι μέσοι όροι των ΔΜΣ αλλά και τα 

ποσοστά της παχυσαρκίας δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δύο δειγμάτων, για κάθε κύμα 

ξεχωριστά αλλά και στο σύνολο (Baum and Ruhm, 2009). Τέλος, η πιθανότητα μεροληψίας 

επιβίωσης (attrition bias) είναι ιδιαίτερα περιορισμένη δεδομένου του ότι θάνατοι από ασθένειες 

                                                           
6 Eρωτήσεις σχετικά με το κάπνισμα πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εξής ετών της έρευνας: 1984, 1992 

και 1994. Ακολουθώντας μια παρόμοια μέθοδο με αυτή των Levine et al. (1997), τρεις πληθυσμιακές ομάδες 

ορίστηκαν με βάση την καπνιστική συμπεριφορά. Ειδικότερα, οι «μόνιμοι καπνιστές» είναι αυτοί που καπνίζουν 

μόνιμα για το σύνολο των ετών, οι «περιστασιακοί καπνιστές» εμφανίζουν μεταβάσεις μεταξύ καπνίσματος και μη-

καπνίσματος και τέλος οι «μη καπνιστές» είναι αυτοί που δεν καπνίζουν σε κανένα έτος της έρευνας. Για αυτές τις 

ομάδες σχετικές ψευδομεταβλητές κατασκευάστηκαν. 
7 Δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με ελλιπή δεδομένα οικογενειακού εισοδήματος, εφαρμόστηκαν δύο 

διαδικασίες, με σκοπό να αποφευχθεί η απώλεια δείγματος λόγω ελλιπών τιμών στο οικογενειακό εισόδημα. Σε πρώτη 

φάση, οι περιπτώσεις ελλιπών δεδομένων αντικαταστάθηκαν με το μέσο όρο των οικογενειακών εισοδημάτων του 

ατόμου κατά τα όμορα έτη. Σε δεύτερη φάση, οι τιμές που είναι ελλιπείς, παρά την προηγούμενη διαδικασία, 

αντικαθίστανται με το μηδέν. Επίσης, μια ψευδομεταβλητή που προσδιορίζει αυτές τις περιπτώσεις ελλιπών 

δεδομένων (που αντικαταστάθηκαν με την τιμή μηδέν) εισήχθη στα υποδείγματα. H παραπάνω διαδικασία προτάθηκε 

από τους Baum and Ruhm (2009). 
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που σχετίζονται με την παχυσαρκία είναι σπάνιοι στο ηλικιακό εύρος που καλύπτει η ανάλυση 

(Courtemanche, 2009b). 

 

Οι Πίνακες 3.1 και 3.2 παρουσιάζουν, ξεχωριστά ανά φύλο, περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για 

τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. Στην πρώτη στήλη των δύο πινάκων, 

παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στο συνολικό δείγμα των ανδρών (γυναικών). Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση των ανδρών, ο μέσος ΔΜΣ είναι περίπου 26,9, ενώ το ποσοστό 

εμφάνισης της παχυσαρκίας είναι περίπου 20,0 %. Χαμηλότερες είναι οι αντίστοιχες τιμές για την 

περίπτωση των γυναικών, αφού ο μέσος ΔΜΣ είναι 25,4 και το ποσοστό παχυσαρκίας 17,9 %. 

Επιπλέον, στο κάτω μέρος των πινάκων παρουσιάζεται η κατανομή των κυμάτων της έρευνας 

κατά τα οποία τα άτομα ήταν παχύσαρκα. Η ύπαρξη εμμονής είναι έκδηλη, καθότι το 57,43 % 

των ανδρών και το 60,00 % των γυναικών έχουν ταξινομηθεί ως συνεχώς παχύσαρκοι ή συνεχώς 

μη-παχύσαρκοι για το σύνολο της περιόδου (15 κύματα).  

 

Επίσης, οι εν λόγω πίνακες περιλαμβάνουν περιγραφικά στατιστικά μέτρα, για το σύνολο των 

μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση, στην περίπτωση επιμέρους πληθυσμιακών 

ομάδων που ορίζονται με βάση την παχυσαρκία. Όσον αφορά στους άνδρες (Πίνακας 3.1), σε 

σύγκριση με τους συνεχώς μη-παχύσαρκους, οι συνεχώς παχύσαρκοι έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης, είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, είναι λιγότερο πιθανό να καπνίζουν, είναι μέλη 

φτωχότερων οικογενειών με βάση το διαθέσιμο εισόδημα, είναι λιγότερο πιθανό να είναι μαύροι, 

έχουν διαφορετικά προφίλ γεωγραφικών επιλογών κατοικίας και ζουν, με μικρότερη πιθανότητα, 

σε αστικές περιοχές (SMSA). Από την άλλη πλευρά, οι συνεχώς παχύσαρκες γυναίκες (Πίνακας 

3.2) έχουν χαμηλότερη εκπαίδευση, είναι μεγαλύτερες σε ηλικία, αντιμετωπίζουν μικρότερη 

πιθανότητα να είναι παντρεμένες και να καπνίζουν σε μόνιμη βάση, είναι μέλη των φτωχότερων 

οικογενειών, είναι  λιγότερο πιθανό να είναι λευκές και αντιμετωπίζουν μικρότερη πιθανότητα να 

είναι έγκυες, σε σύγκριση με τις συνεχώς μη-παχύσαρκες γυναίκες. Περιφερειακές διακυμάνσεις 

επίσης παρατηρούνται. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι γυναίκες που εμφανίζουν μόνο μια 

μετάβαση προς την κατάσταση παχυσαρκίας έχουν μικρότερη πιθανότητα να είναι 

έγκυες/πρόσφατα έγκυες, σε σχέση με το συνολικό δείγμα των γυναικών, υποδηλώνοντας -

ενδεχομένως- ότι η εγκυμοσύνη δεν οδηγεί σε συστηματικές μόνιμες μεταβάσεις προς την 

παχυσαρκία. Τέλος, οι παρατηρούμενες συστηματικές διαφορές τόσο στα ποσοστά εμφάνισης της 
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παχυσαρκίας όσο και στους μέσους όρους του ΔΜΣ, μεταξύ ανδρών και γυναικών (σύγκριση 

Πινάκων 3.1 και 3.2), υποδηλώνουν την αναγκαιότητα ξεχωριστών αναλύσεων με βάση το γένος.  
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Πίνακας 3.1. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα (NLSY79, 1985-2008): Άνδρες  
 Συνολικό δείγμα Συνεχώς 

παχύσαρκοι 
Συνεχώς μη-
παχύσαρκοι 

Μονή μετάβαση 
από την 

παχυσαρκία 

Μονή μετάβαση 
στην παχυσαρκία 

Πολλαπλές 
μεταβάσεις 

Παχυσαρκία (0/1) 0.203 

(0.402) - - - - - 

ΔΜΣ 26.873 

(4.326) 

36.147 

(3.896) 

24.467 

(2.399) 

31.519 

(3.673) 

29.233 

(3.985) 

29.615    

(3.672) 

Εκπαίδευση 13.277 

(2.460) 

12.496 

(1.857) 

13.555 

(2.572) 

13.215 

(1.346) 

13.177 

(2.324) 

12.815 

(2.252) 

Απασχολούμενοι (0/1) 0.938 
(0.241) 

0.947 
(0.223) 

0.946 
(0.226) 

0.934 
(0.250) 

0.924 
(0.265) 

0.926 
(0.262) 

Μη-απασχολούμενοι (0/1) 0.062  

(0.241) 

0.053 

(0.223) 

0.054  

(0.226) 

0.066  

(0.250) 

0.076 

(0.265) 

0.074 

(0.262) 

Ηλικία 35.165 

(7.546) 

35.682 

(7.470) 

35.127 

(7.557) 

36.892 

(7.782) 

35.000 

(7.500) 

35.253 

(7.553) 

Παντρεμένοι (0/1) 0.603 

(0.489) 

0.563 

(0.496) 

0.612 

(0.487) 

0.589 

(0.496) 

0.597 

(0.490) 

0.589 

(0.492) 

Ανύπαντροι 0.397  
(0.489) 

0.437  
(0.496) 

0.388 
(0.487) 

0.411 
(0.496) 

0.403 
(0.490) 

0.411 
(0.492) 

Μόνιμοι καπνιστές  (0/1) 0.123 

(0.329) 

0.085 

(0.279) 

0.140 

(0.347) 

0.000 

(0.000) 

0.101 

(0.302) 

0.103 

(0.304) 

Περιστασιακοί καπνιστές  (0/1) 0.284 

(0.451) 

0.300 

(0.458) 

0.264 

(0.441) 

0.363 

(0.485) 

0.307 

(0.461) 

0.313 

(0.464) 

Μη καπνιστές (0/1) 0.593 

(0.491) 

0.615 

(0.487) 

0.596 

(0.491) 

0.637 

(0.485) 

0.591 

(0.492) 

0.584 

(0.493) 

Οικογενειακό εισόδημα 3.580 
(5.580) 

2.798 
(2.893) 

3.912 
(6.302) 

1.941 
(1.307) 

3.129 
(4.108) 

3.208 
(4.752) 

Ελλιπές οικογενειακό εισόδημα (0/1) 0.068 

(0.253) 

0.109 

(0.312) 

0.061 

(0.239) 

0.161 

(0.371) 

0.078 

(0.269) 

0.074 

(0.262) 

Λευκοί  (0/1) 0.818 

(0.386) 

0.848 

(0.359) 

0.847 

(0.360) 

0.719 

(0.453) 

0.801 

(0.400) 

0.759 

(0.428) 

Μαύροι (0/1) 0.127 

(0.333) 

0.077 

(0.267) 

0.107 

(0.309) 

0.194 

(0.399) 

0.151 

(0.358) 

0.166 

(0.372) 
Ισπανόφωνοι  (0/1) 0.055 

(0.228) 

0.075 

(0.264) 

0.046 

(0.210) 

0.087 

(0.285) 

0.049 

(0.215) 

0.075 

(0.264) 

Βορειοανατολικές Η.Π.Α.  (0/1) 0.155 

(0.362) 

0.137 

(0.344) 

0.145 

(0.352) 

0.000 

(0.000) 

0.151 

(0.358) 

0.182 

(0.386) 

Κεντρικές και βόρειες Η.Π.Α. (0/1) 0.361 

(0.480) 

0.413 

(0.493) 

0.366 

(0.482) 

0.276 

(0.451) 

0.391 

(0.488) 

0.324 

(0.468) 

Νότιες Η.Π.Α. (0/1) 0.328 

(0.470) 

0.346 

(0.476) 

0.329 

(0.470) 

0.724 

(0.451) 

0.363 

(0.481) 

0.301 

(0.459) 
Δυτικές Η.Π.Α. (0/1) 0.156 

(0.363) 

0.104 

(0.305) 

0.161 

(0.367) 

0.000 

(0.000) 

0.089 

(0.285) 

0.193 

(0.395) 

Πυκνοκατοικημένες περιοχές (0/1) 0.798 

(0.401) 

0.642 

(0.480) 

0.810 

(0.393) 

0.692 

(0.466) 

0.793 

(0.405) 

0.800 

(0.400) 

Μη πυκνοκατοικημένες περιοχές (0/1) 0.202 

(0.401) 

0.358     

(0.480) 

0.190 

(0.393) 

0.308  

(0.466) 

0.207    

(0.405) 

0.200 

(0.400) 

Αριθμός κυμάτων της έρευνας στην κατάσταση παχυσαρκίας 

Μηδέν 53.73 % - 100% - - - 
Ένα 7.11 % - - 25% 16.73 % 16.63 % 

Δύο 5.44 % - - 0 % 14.01 % 12.21 % 

Τρία 2.83 % - - 0 % 6.61 % 6.74 % 

Τέσσερα 3.88 % - - 0 % 5.84 % 10.95 % 

Πέντε 3.30 % - - 0 % 8.95 % 7.16 % 

Έξι 2.78 % - - 0 % 8.17 % 5.68 % 

Επτά 2.31 % - - 0 % 5.06 % 5.68 % 
Οκτώ 1.68 % - - 0 % 4.28 % 3.79 % 

Εννέα 1.62 % - - 0 % 2.72 % 4.42 % 

Δέκα 2.66 % - - 0 % 8.17 % 5.26 % 

Ένδεκα 2.26 % - - 0 % 4.28 % 5.89 % 

Δώδεκα 2.60 % - - 0 % 3.89 % 7.37 % 

Δεκατρία 1.97 % - - 50 % 6.23 % 3.37 % 

Δεκατέσσερα 2.14 % - - 25% 5.06 % 4.84 % 

Δεκαπέντε 3.70 % 100% - - - - 
Παρατηρήσεις σε κάθε κύμα 1729 64 929 4 257 475 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008).  

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) για 

την περίπτωση ανδρών με μη-ελλιπή δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται. Σταθμίσεις με βάση 

τα δειγματικά βάρη, που παρέχονται από την NLSY79, έχουν πραγματοποιηθεί. 
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Πίνακας 3.2. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα (NLSY79, 1985-2008): Γυναίκες 
 Συνολικό δείγμα Συνεχώς 

παχύσαρκοι 
Συνεχώς μη-
παχύσαρκοι 

Μονή μετάβαση 
από την 

παχυσαρκία 

Μονή μετάβαση 
στην παχυσαρκία 

Πολλαπλές 
μεταβάσεις 

Παχυσαρκία (0/1) 0.179 

(0.384) - - - - - 

ΔΜΣ 25.361 

(5.596) 

38.320 

(5.657) 

22.386 

(2.676) 

33.002  

 (6.613) 

29.225 

 (5.665) 

29.236   

(4.845) 

Εκπαίδευση 13.389 

(2.332) 

12.506 

(2.255) 

13.585 

(2.355) 

12.521 

(1.263) 

13.418 

(2.340) 

12.986 

(2.211) 

Απασχολούμενοι (0/1) 0.837 
(0.369) 

0.843 
(0.364) 

0.839 
(0.367) 

0.847 
(0.362) 

0.873 
(0.333) 

0.808 
(0.394) 

Μη-απασχολούμενοι (0/1) 0.163  

(0.369) 

0.157 

(0.364) 

0.161 

(0.367) 

0.153 

(0.362) 

0.127 

(0.333) 

0.192 

(0.394) 

Ηλικία 34.917 

(7.532) 

35.443 

(7.485) 

34.925 

(7.546) 

35.467 

(7.554) 

34.674 

(7.480) 

34.946 

(7.527) 

Παντρεμένοι (0/1) 0.601 

(0.490) 

0.421 

(0.494) 

0.642 

(0.479) 

0.603 

(0.491) 

0.546 

(0.497) 

0.547 

(0.498) 

Ανύπαντροι 0.399  
(0.490) 

0.579 
(0.494) 

0.358 
(0.479) 

0.397 
(0.491) 

0.454 
(0.497) 

0.453 
(0.498) 

Μόνιμοι καπνιστές  (0/1) 0.131 

(0.338) 

0.109 

(0.312) 

0.151 

(0.358) 

0.146 

(0.354) 

0.073 

(0.261) 

0.113 

(0.316) 

Περιστασιακοί καπνιστές  (0/1) 0.310 

(0.463) 

0.374 

(0.484) 

0.301 

(0.459) 

0.328 

(0.471) 

0.279 

(0.448) 

0.342 

(0.475) 

Μη καπνιστές (0/1) 0.559 

(0.497) 

0.518 

(0.500) 

0.547 

(0.498) 

0.526 

(0.501) 

0.648 

(0.478) 

0.545 

(0.498) 

Οικογενειακό εισόδημα 3.259 
(5.509) 

2.309 
(4.185) 

3.661 
(6.171) 

3.446 
(3.736) 

2.682 
(2.962) 

2.622 
(4.764) 

Ελλιπές οικογενειακό εισόδημα (0/1) 0.068 

(0.251) 

0.072 

(0.258) 

0.070 

(0.256) 

0.030 

(0.170) 

0.054 

(0.226) 

0.069 

(0.253) 

Λευκοί  (0/1) 0.800 

(0.400) 

0.587 

(0.493) 

0.853 

(0.354) 

0.896 

(0.306) 

0.730 

(0.444) 

0.724 

(0.447) 

Μαύροι (0/1) 0.143 

(0.350) 

0.353 

(0.478) 

0.094 

(0.292) 

0.082 

(0.275) 

0.205 

(0.404) 

0.212 

(0.409) 
Ισπανόφωνοι  (0/1) 0.057 

(0.232) 

0.061 

(0.239) 

0.053 

(0.223) 

0.022 

(0.148) 

0.065 

(0.247) 

0.064 

(0.244) 

Βορειοανατολικές Η.Π.Α.  (0/1) 0.149 

(0.356) 

0.135 

(0.342) 

0.169 

(0.375) 

0.000 

(0.000) 

0.117 

(0.321) 

0.118 

(0.323) 

Κεντρικές και βόρειες Η.Π.Α. (0/1) 0.313 

(0.464) 

0.263 

(0.441) 

0.325 

(0.468) 

0.036 

(0.186) 

0.331 

(0.471) 

0.283 

(0.450) 

Νότιες Η.Π.Α. (0/1) 0.384 

(0.486) 

0.514 

(0.500) 

0.358 

(0.479) 

0.699 

(0.460) 

0.381 

(0.486) 

0.431 

(0.495) 
Δυτικές Η.Π.Α. (0/1) 0.155 

(0.362) 

0.088 

(0.283) 

0.149 

(0.356) 

0.265 

(0.443) 

0.171 

(0.376) 

0.168 

(0.374) 

Πυκνοκατοικημένες περιοχές (0/1) 0.798 

(0.401) 

0.771 

(0.420) 

0.807 

(0.395) 

0.872 

(0.336) 

0.778 

(0.416) 

0.787 

(0.410) 

Μη πυκνοκατοικημένες περιοχές (0/1) 0.202 

(0.401) 

0.229 

(0.420) 

0.193 

(0.395) 

0.128    

(0.336) 

0.222 

(0.008) 0.213    (0.410) 

Εγκυμοσύνη/ πρόσφατη γέννα  (0/1) 0.056 

(0.231) 

0.041    

 (0.199) 

0.059     

 (0.236) 

0.007      

(0.086) 

0.046    

 (0.210) 0.058    (0.234) 
Αριθμός κυμάτων της έρευνας στην κατάσταση παχυσαρκίας 

Μηδέν 55.95 % - 100 % - - - 

Ένα 6.33 % - - 11.11 % 17.67 % 14.87 % 

Δύο 4.27 % - - 0 % 7.89 % 12.5 % 

Τρία 3.03 % - - 0 % 4.89 % 9.27 % 

Τέσσερα 2.98 % - - 0 % 3.76 % 9.7 % 

Πέντε 2.71 % - - 0 % 7.89 % 6.25 % 
Έξι 3.19 % - - 0 % 10.9 % 6.47 % 

Επτά 2.87 % - - 0 % 9.4 % 6.03  % 

Οκτώ 1.95 % - - 22.22 % 7.14 % 3.23 % 

Εννέα 2.22 % - - 0 % 4.51 % 6.25 % 

Δέκα 2.54 % - - 11.11 % 6.39 % 6.25 % 

Ένδεκα 1.79 % - - 0 % 2.63 % 5.6 % 

Δώδεκα 1.95 % - - 11.11 % 4.51 % 4.96 % 

Δεκατρία 1.95 % - - 11.11 % 6.39 % 3.88 % 
Δεκατέσσερα 2.22 % - - 33.33 % 6.02 % 4.74 % 

Δεκαπέντε 4.06 % 100 % - - - - 

Παρατηρήσεις σε κάθε κύμα 1848 75 1034 9 266 464 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008).  

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) για 

την περίπτωση γυναικών με μη-ελλιπή δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται. Σταθμίσεις με 

βάση τα δειγματικά βάρη, που παρέχονται από την NLSY79, έχουν πραγματοποιηθεί. 
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3.2.2. Η εμμονή στο σωματικό βάρος 

Όπως έχει και νωρίτερα αναφερθεί, η παχυσαρκία ορίζεται διαχωρίζοντας μια συνεχή 

τυχαία μεταβλητή (ΔΜΣ). Συγκεκριμένα, παχύσαρκα είναι εκείνα τα άτομα που έχουν ΔΜΣ που 

είναι ίσος ή υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώφλι στο πάνω άκρο της κατανομής του ΔΜΣ 

(ΔΜΣ≥30). Επομένως, πριν τη μελέτη της εμμένουσας συμπεριφοράς της παχυσαρκίας, θα είχε 

ενδιαφέρον η διερεύνηση της εμμονής του ΔΜΣ στην περίπτωση της NLSY79. Σε αυτό το σημείο, 

αξίζει να σημειωθεί ότι οι μελέτες των Goldman et al. (2009) και Ng et al. (2012) επίσης υιοθετούν 

δυναμικές προσεγγίσεις για το ΔΜΣ και το σωματικό βάρος, χρησιμοποιώντας δεδομένα για την 

περίπτωση των ΗΠΑ (άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών, Health and Retirement Study) 

αλλά και της Κίνας, αντίστοιχα. Ωστόσο, στο βαθμό που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις των δυναμικών χαρακτηριστικών της κατανομής του ΔΜΣ για 

την περίπτωση της NLSY79. Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης 

μελέτης είναι η διερεύνηση του δυναμικού χαρακτήρα της παχυσαρκίας, μια ανάλυση της εμμονής 

του ΔΜΣ μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι οι ιδιότητες της εμμονής 

δεν μπορεί να είναι ίδιες μεταξύ της παχυσαρκίας (διακριτή μεταβλητή) και του ΔΜΣ (συνεχής 

μεταβλητή), καθότι ότι o ΔΜΣ κατανέμεται διαφορετικά μεταξύ των δύο καταστάσεων 

σωματικού βάρους (παχυσαρκία και μη-παχυσαρκία).  

 

Ο Πίνακας 3.3 παρουσιάζει τους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των ΔΜΣ κατά την τρέχουσα 

χρονική περίοδο και των αντίστοιχων τιμών (ΔΜΣ) με χρονική υστέρηση ενός, δύο, τεσσάρων, 

έξι, οκτώ, δέκα, δώδεκα και δεκατεσσάρων κυμάτων, ξεχωριστά για την περίπτωση των ανδρών 

και γυναικών. Η συγκεκριμένη ανάλυση παραθέτει κάποια προκαταρτικά στοιχεία σχετικά με την 

ύπαρξη εμμονής στην περίπτωση του ΔΜΣ αλλά και για τις ιδιότητές της. Αναλυτικότερα, οι εν 

λόγω συντελεστές συσχέτισης υπολογίστηκαν για το σύνολο του δείγματος των ανδρών και 

γυναικών καθώς και για διαφορετικά υπο-σύνολα, που ορίζονται είτε χρησιμοποιώντας την 

τρέχουσα κατάσταση παχυσαρκίας είτε διαχρονικά δεδομένα του «ιστορικού» παχυσαρκίας των 

ατόμων. Όσον αφορά στην περίπτωση των ανδρών, οι συντελεστές συσχέτισης κυμαίνονται 

μεταξύ του 0.661 (χρονική υστέρηση δεκατεσσάρων κυμάτων) και του  0,919 (χρονική υστέρηση 

ενός κύματος), για το σύνολο του δείγματος. Οι αντίστοιχες τιμές για τους μη-παχύσαρκους 

άνδρες κυμαίνονται από 0.470 (χρονική υστέρηση δεκατεσσάρων κυμάτων) έως 0.847 (χρονική 
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υστέρηση ενός κύματος), ενώ οι ίδιες τιμές κινούνται μεταξύ 0.436 (χρονική υστέρηση 

δεκατεσσάρων κυμάτων) και 0.780 (χρονική υστέρηση ενός κύματος) για τους παχύσαρκους. 

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούνται για την περίπτωση των γυναικών. Είναι επίσης φανερό, 

ότι ενώ ο ΔΜΣ χαρακτηρίζεται από σημαντική εμμονή, τα χαρακτηριστικά της εν λόγω εμμονής 

είναι διαφορετικά μεταξύ των παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων. Ειδικότερα, τόσο στην 

περίπτωση των ανδρών όσο και των γυναικών, η εμμονή της παχυσαρκίας φαίνεται να είναι 

μικρότερη σε μέγεθος για το δείγμα των παχύσαρκων (και αυτών που αντιμετωπίζουν την 

κατάσταση παχυσαρκίας για το σύνολο των 15 κυμάτων της έρευνας, «συνεχώς παχύσαρκοι») σε 

σύγκριση με τους μη-παχύσαρκους (και τους συνεχώς μη-παχύσαρκους). Επιπλέον, άτομα που 

παραμένουν παχύσαρκα για περισσότερα από επτά κύματα, εμφανίζουν μικρότερη εμμονή στον 

ΔΜΣ σε σχέση με άτομα που παραμένουν στην κατάσταση παχυσαρκίας για λιγότερα κύματα. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα ενδεχομένως υποδηλώνουν ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα παχυσαρκίας (και ειδικά αυτά που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα παχυσαρκίας) 

ανησυχούν σε σημαντικό βαθμό για τις επιπτώσεις και τους κινδύνους στην υγεία τους και, 

επομένως, κάνουν προσπάθεια να μειώσουν το ΔΜΣ μέσω της διατροφής ή/και της σωματικής 

άσκησης (Serdula et al., 1999). Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλινική βιβλιογραφία αναφέρει ότι 

ακόμα και μέτρια απώλεια βάρους, στην περίπτωση των παχύσαρκων ατόμων, μπορεί να 

συσχετισθεί με σημαντικές ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία τους (Friedman, 2009). 
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Πίνακας 3.3. Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ της τρέχουσας και παρελθουσών τιμών του 

ΔΜΣ (συνολικό δείγμα και διάφορα υπο-σύνολα με βάση την παχυσαρκία) 
 ΔΜΣt-1 ΔΜΣt-2 ΔΜΣt-4 ΔΜΣt-6 ΔΜΣt-8 ΔΜΣt-10 ΔΜΣt-12 ΔΜΣt-14 

Άνδρες 
Συνολικό δείγμα (Άνδρες) 0.919 0.893 0.852 0.814 0.773 0.727 0.691 0.661 
Παχυσαρκία 0.780 0.733 0.656 0.592 0.531 0.473 0.435 0.436 

Μη-παχυσαρκία 0.847 0.800 0.736 0.673 0.616 0.553 0.503 0.470 

           Αριθμός κυμάτων της έρευνας στην 
          κατάσταση παχυσαρκίας (Επιλεγμένα) 

Μηδέν 0.871 0.822 0.751 0.682 0.617 0.548 0.487 0.444 

Τρία 0.620 0.481 0.343 0.292 0.199 -0.096 -0.128 -0.150 
Έξι 0.787 0.656 0.460 0.209 0.037 -0.086 -0.138 -0.118 

Εννέα 0.659 0.547 0.366 0.123 -0.041 -0.185 -0.183 -0.277 

Δώδεκα 0.752 0.710 0.556 0.358 0.157 -0.069 -0.197 0.010 
Δεκαπέντε 0.808 0.724 0.569 0.430 0.329 0.236 0.314 0.288 

Λιγότερα από 8 κύματα στην κατάσταση 

παχυσαρκίας 
0.875 0.833 0.768 0.705 0.648 0.584 0.529 0.483 

Περισσότερα από 7 κύματα στην 

κατάσταση παχυσαρκίας 
0.806 0.743 0.623 0.512 0.390 0.290 0.256 0.226 

Γυναίκες 
Συνολικό δείγμα (Γυναίκες) 0.916 0.890 0.846 0.811 0.770 0.728 0.693 0.664 
Παχυσαρκία 0.771 0.724 0.654 0.606 0.558 0.499 0.452 0.457 

Μη-παχυσαρκία 0.825 0.775 0.702 0.645 0.590 0.539 0.503 0.452 

Αριθμός κυμάτων της έρευνας στην 
κατάσταση παχυσαρκίας (Επιλεγμένα) 

        

Μηδέν 0.829 0.776 0.701 0.634 0.578 0.520 0.473 0.420 

Τρία 0.719 0.600 0.445 0.283 0.123 0.047 0.033 -0.178 
Έξι 0.812 0.709 0.499 0.217 -0.057 -0.219 -0.173 -0.144 

Εννέα 0.612 0.558 0.344 0.190 -0.069 -0.222 -0.212 -0.171 

Δώδεκα 0.669 0.505 0.292 0.110 -0.041 -0.276 -0.442 -0.383 
Δεκαπέντε 0.788 0.727 0.615 0.565 0.504 0.419 0.355 0.198 

Λιγότερα από 8 κύματα στην κατάσταση 

παχυσαρκίας 
0.868 0.826 0.758 0.697 0.637 0.594 0.555 0.511 

Περισσότερα από 7 κύματα στην 

κατάσταση παχυσαρκίας 
0.793 0.715 0.585 0.499 0.397 0.282 0.228 0.232 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) με μη-

ελλιπή δεδομένα για το ΔΜΣ. Σταθμίσεις με βάση τα δειγματικά βάρη, που παρέχονται από την NLSY79, έχουν 

πραγματοποιηθεί. 

 

 

Ως προέκταση της παραπάνω ανάλυσης και προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι παρατηρούμενες 

διαφορές στην εμμονή του ΔΜΣ μεταξύ των παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων είναι 

ανεξάρτητες από το κατώφλι-ορισμού της παχυσαρκίας, διαφορετικά κατώφλια παχυσαρκίας 

εφαρμόστηκαν. Αναμένεται ότι οι εν λόγω εναλλακτικοί ορισμοί της παχυσαρκίας θα μπορούσαν 

να διαφοροποιήσουν το βαθμό και τις ιδιότητες της εμμονής. Ειδικότερα, η επιλογή εναλλακτικών 

σημείων κατωφλίου για τον ορισμό της παχυσαρκίας μεταβάλλει το κλάσμα παχύσαρκοι προς μη-

παχύσαρκοι (πληθυσμιακά μεγέθη), και επομένως μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στην κατανομή 

(μέση τιμή και τυπική απόκλιση) του ΔΜΣ τόσο στην περίπτωση του αριθμητή όσο και του 

παρονομαστή. Συνεπώς, οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των τρεχουσών και των 
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προηγούμενων τιμών του ΔΜΣ δεν μπορεί να είναι ταυτόσημοι, όταν εφαρμόζονται διαφορετικά 

κατώφλια ορισμού της παχυσαρκίας. Για το σκοπό αυτό, κατασκευάστηκαν γραφήματα που 

απεικονίζουν τους συντελεστές συσχέτισης, ξεχωριστά για την περίπτωση των παχύσαρκων και 

μη-παχύσαρκων ατόμων, χρησιμοποιώντας κατώφλια ορισμού της παχυσαρκίας που κυμαίνονται 

μεταξύ των ΔΜΣ 25 και 33,0 kg/m2.  

 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω εργασίας παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.1. Τόσο στην 

περίπτωση των ανδρών όσο και των γυναικών παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ΔΜΣ χαρακτηρίζεται από θετική εμμονή. Ωστόσο, όσον αφορά στους 

παχύσαρκους, η εν λόγω εμμονή μειώνεται καθώς το κατώφλι της παχυσαρκίας μετατοπίζεται 

προς τα δεξιά της κατανομής του ΔΜΣ. Δεδομένου ότι η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένα 

προβλήματα υγείας, τα άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο να είναι παχύσαρκα κάνουν 

προσπάθειες να μειώσουν το σωματικό τους βάρος. Ως εκ τούτου, η επίδραση του ΔΜΣ του 

περασμένου έτους γίνεται πιο αδύναμη, αν και εξακολουθεί να προσδιορίζει τον τρέχοντα ΔΜΣ. 

Με άλλα λόγια, η οριακή μεταβολή στην εμμονή του ΔΜΣ γίνεται αρνητική, καθώς το κατώφλι 

ορισμού της παχυσαρκίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά της κατανομής (του ΔΜΣ). Στην 

περίπτωση των μη-παχύσαρκων, η αντίθετη συμπεριφορά λαμβάνει χώρα. Με άλλα λόγια, 

δεδομένου ότι τα μη-παχύσαρκα άτομα είναι απαλλαγμένα από τους κινδύνους υγείας που 

σχετίζονται με την παχυσαρκία, η σχετική εμμονή βαίνει αυξανόμενη, καθώς το κατώφλι 

μετατοπίζεται προς τα δεξιά, υποδηλώνοντας μια θετική οριακή μεταβολή στην εμμονή του ΔΜΣ. 

Επομένως, γίνεται φανερό ότι η εξάρτηση από την προηγούμενη περίοδο αυξάνεται μονοτονικά 

για τα μη-παχύσαρκα άτομα και μειώνεται για την περίπτωση των παχύσαρκων. Στο σημείο που 

οι εν λόγω καμπύλες τέμνονται (Γράφημα 3.1), τα κόστη που σχετίζονται με την αύξηση του ΔΜΣ 

(σχετιζόμενα με την υγεία και την εξωτερική εμφάνιση των ατόμων) υπερβαίνουν τα όποια πιθανά 

οφέλη από την αύξηση της κατανάλωσης.8 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σημεία τομής δεν απέχουν 

σημαντικά από το κλινικό κατώφλι της παχυσαρκίας (ΔΜΣ≥30). 

 

 

 

                                                           
8 Παρόμοια αποτελέσματα στην περίπτωση των αυξήσεων/μειώσεων του σωματικού βάρους παρουσιάζονται από 

τους Lakdawalla and Philipson (2009, σελίδα 286, Γράφημα 3). 
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Γράφημα 3.1. Εμμονή του ΔΜΣ, ξεχωριστά κατά φύλο, στην περίπτωση διαφορετικών 

κατωφλίων ορισμού της παχυσαρκίας.  
Άνδρες 

 
Γυναίκες 

 
Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008).  

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) με μη-ελλιπή δεδομένα για το 

ΔΜΣ. Σταθμίσεις με βάση τα δειγματικά βάρη, που παρέχονται από την NLSY79, έχουν πραγματοποιηθεί.  
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Γίνεται επομένως φανερό ότι η κατανομή του ΔΜΣ ενσωματώνει σημαντικές δυναμικές 

συνιστώσες. Για την περαιτέρω υποστήριξη των παραπάνω συμπερασμάτων εφαρμόστηκαν 

οικονομετρικά μοντέλα τα οποία επιτρέπουν τη χρήση επεξηγηματικών μεταβλητών. Θεωρώντας 

ότι ο ΔΜΣ ακολουθεί μια στοχαστική διαδικασία, και άρα οι τρέχουσες και οι παλαιότερες τιμές 

του συσχετίζονται θετικά και συστηματικά, το παρακάτω γραμμικό μοντέλο μπορεί να εκτιμηθεί: 

 

𝛣𝛭𝛪𝑖𝑡 =   𝑓(𝐵𝑀𝐼𝑖𝑡−1, 𝑿𝒊𝒕, 𝛼𝑖, 𝜀𝑖𝑡)        (3.1) 

όπου, το 𝐵𝑀𝐼𝑖𝑡−1 υποδηλώνει το ΔΜΣ του ατόμου (𝑖) την προηγούμενη περίοδο (𝑡 − 1), 𝑿𝒊𝒕 είναι 

μια μήτρα που περιλαμβάνει τις επεξηγηματικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν, το 𝛼𝑖 

υποδηλώνει τα μη-παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των ατόμων (που δε μεταβάλλονται στο 

χρόνο), ενώ το 𝜀𝑖𝑡 αποτελεί τον διαταρακτικό όρο.  

 

Ο Πίνακας 3.4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων της παραπάνω εξίσωσης (3.1) 

εφαρμόζοντας παλινδρομήσεις ελαχίστων τετραγώνων (OLS), υποδείγματα σταθερών 

επιδράσεων (Fixed Effects) και συστήματα εκτιμητών δύο σταδίων που χρησιμοποιούν τη 

Γενικευμένη Μέθοδο των Στιγμών (two-step system GMM).9 Η τελευταία μέθοδος εκτίμησης 

είναι, σύμφωνα με τους Arellano and Bover (1995) και Blundell and Bond (1998), η πιο 

αποτελεσματική για την περίπτωση της εν λόγω εξίσωσης (εξίσωση 3.1). Ειδικότερα, η 

συγκεκριμένη μέθοδος εκτίμησης χρησιμοποιεί υστερήσεις των τελεστών διαφοράς πρώτης τάξης 

(lagged first differences) ως βοηθητικές μεταβλητές για την εξίσωση επιπέδων (levels equation), 

ενώ μεταβλητές με υστέρηση χρησιμοποιούνται ως βοηθητικές μεταβλητές στην περίπτωση των 

εξισώσεων πρώτων διαφορών (Windmeijer, 2005, Roodman, 2009). 

 

 

                                                           
9 Σε όλα τα μοντέλα έχουν εισαχθεί οι εξής επεξηγηματικές μεταβλητές: εκπαίδευση, κατάσταση απασχόλησης, 

ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδημα, περιφερειακές ψευδομεταβλητές και ψευδομεταβλητές για 

το επίπεδο αστικότητας της περιοχής κατοικίας. Για το δείγμα των γυναικών, μια ψευδομεταβλητή για την περίπτωση 

εγκυμοσύνης/πρόσφατης γέννας έχει, επίσης, προστεθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα υποδείγματα σταθερών 

επιδράσεων και της Γενικευμένης Μεθόδου των Στιγμών οι μεταβλητές εθνικότητας καθώς και αυτές που σχετίζονται 

με την καπνιστική συμπεριφορά των ατόμων έχουν αφαιρεθεί, δεδομένου ότι είναι, εκ κατασκευής, μη-

μεταβαλλόμενες στο χρόνο. Για λόγους συνέπειας, οι τελευταίες μεταβλητές αφαιρέθηκαν και από τα υποδείγματα 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS).  
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Πίνακας 3.4. Δυναμική ανάλυση της εμμονής στο ΔΜΣ 
Άνδρες 

 
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 

(OLS) 

Σταθερών επιδράσεων  

(Fixed effects) 

Συστήματα εκτιμητών δύο 
σταδίων με τη ΓΜΣ 

(2-step System GMM) 

ΔΜΣ στην περίοδο t-1 0.925 
(0.004) *** 

0.465 
(0.014) *** 

0.525 
(0.188) *** 

Sargan τέστ [p-value] - - 27.89 [0.798] 

AR(1), z-statistic - - -4.55 (0.000) 

AR(2), z-statistic - - 0.79 (0.427) 

Παρατηρήσεις 24206 

Γυναίκες 
ΔΜΣ στην περίοδο t-1 0.935 

(0.004) *** 

0.500 

(0.013) *** 

0.559 

(0.195) *** 

Sargan τέστ [p-value] - - 50.73 [0.445] 

AR(1), z-statistic - - -4.49 (0.000) 
AR(2), z-statistic - - 1.40 (0.160) 

Παρατηρήσεις 25872 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) με μη-ελλιπή δεδομένα για τις 

μεταβλητές που χρησιμοποιούνται.  
Σε όλα τα μοντέλα, οι επεξηγηματικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: η εκπαίδευση, η κατάσταση απασχόλησης των ατόμων, η ηλικία, 

η οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα της οικογένειας, περιφερειακές ψευδομεταβλητές και ψευδομεταβλητές για το επίπεδο αστικότητας της 

περιοχής κατοικίας. Για το δείγμα των γυναικών, ψευδομεταβλητή για την περίπτωση εγκυμοσύνης/πρόσφατης γέννας έχει, επίσης, προστεθεί.   
Στην περίπτωση της μεθόδου ελαχίστων τετράγωνων (OLS) αλλά και αυτής των σταθερών επιδράσεων (Fixed Effects), συνεπή για 

ετεροσκεδαστικότητα τυπικά σφάλματα παρουσιάζονται. Στην περίπτωση των εκτιμήσεων δύο σταδίων με τη χρήση της Γενικευμένης Μεθόδου 

των Στιγμών (2-step System GMM), τα τυπικά σφάλματα έχουν διορθωθεί με βάση τη μέθοδο που προτάθηκε από τον Windmeijer (2005).   
Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1%, 

αντίστοιχα. 

 

 

Όσον αφορά στους άνδρες, παρατηρούμε ότι οι τρέχουσες τιμές του ΔΜΣ σχετίζονται θετικά και 

στατιστικά σημαντικά με τις παρελθούσες (𝐵𝑀𝐼𝑡−1), σε όλα τα μοντέλα που εκτιμήθηκαν. 

Συγκεκριμένα, ο εκτιμημένος συντελεστής της εξαρτημένης μεταβλητής με υστέρηση (𝐵𝑀𝐼𝑡−1) 

είναι περίπου 0.525 στην περίπτωση του μοντέλου της Γενικευμένης Μεθόδου των Στιγμών. 

Επομένως, η εν λόγω τιμή βρίσκεται μεταξύ των αντίστοιχων εκτιμημένων συντελεστών που 

προκύπτουν από τις παλινδρομήσεις ελαχίστων τετραγώνων (0,925) και σταθερών επιδράσεων 

(0.465), όπως άλλωστε και η σχετική βιβλιογραφία προβλέπει (Roodman, 2009, σελ.112). Στην 

περίπτωση των γυναικών, ο αντίστοιχος συντελεστής που αφορά στο μοντέλο της Γενικευμένης 

Μεθόδου των Στιγμών είναι ελαφρώς υψηλότερος σε σύγκριση με τους άνδρες (περίπου 0.559) 

και, όπως και πριν, βρίσκεται μεταξύ των αντίστοιχων εκτιμημένων συντελεστών από τα μοντέλα 

ελαχίστων τετραγώνων (0.935) και σταθερών επιδράσεων (0.500). Τέλος, οι εξειδικεύσεις των 

μοντέλων της Γενικευμένης Μεθόδου των Στιγμών, τόσο για την περίπτωση των ανδρών όσο και 

των γυναικών, ικανοποιούν τα τεστ διόρθωσης των καταλοίπων δεύτερης τάξης (second-order 

residual correction tests) κατά Arellano-Bond αλλά και τα τεστ υπερ-τακτοποιημένων 
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περιορισμών κατά Sargan (over-identifying restrictions). Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν 

ότι ο ΔΜΣ χαρακτηρίζεται από συστηματική χρονική εξάρτηση, ακόμα και στην περίπτωση που 

έχει πραγματοποιηθεί διόρθωση για την μη-παρατηρούμενη ετερογένεια και έχουν 

αντιμετωπισθεί σχετικά ζητήματα ενδογένειας (που αφορούν στο ΔΜΣ). 

 

 

3.2.3. Αναλύοντας τα δυναμικά στοιχεία της παχυσαρκίας 

Καθότι η μελέτη του δυναμικού χαρακτήρα της παχυσαρκίας είναι ο κύριος σκοπός του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου, μια περιγραφική ανάλυση της δομής των διαχρονικών 

χαρακτηριστικών της παχυσαρκίας παρουσιάζεται στα πλαίσια της παρούσας υπο-ενότητας. 

Ειδικότερα, στον Πίνακα 3.5 παρατίθενται επιλεγμένες ιστορικές «ακολουθίες» των καταστάσεων 

παχυσαρκίας των ατόμων. Οι συγκεκριμένες «ακολουθίες» αφορούν σε μια περίοδο 15 κυμάτων 

της NLSY79 (24 ημερολογιακών ετών, 1985-2008), κατά τη διάρκεια της οποίας τα άτομα 

μπορούν να επιλέξουν 32.768 (215) διαφορετικές «ακολουθίες» («μονοπάτια») σχετικά με την 

κατάσταση παχυσαρκίας. Για λόγους παρουσίασης, o Πίνακας 3.5 περιλαμβάνει λεπτομερή 

στοιχεία μόνο για τις «ακολουθίες» που σχετίζονται με μοναδικές μεταβάσεις από (για 

παράδειγμα, «100000000000000») και προς (για παράδειγμα, «000000000000001») την 

παχυσαρκία, ενώ συγκεντρωτικά στοιχεία παρουσιάζονται για τις περιπτώσεις που παρατηρούνται 

πολλαπλές μεταβάσεις. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ανδρών [(20235 1230) / 37365 = 

57.40%] έχουν ταξινομηθεί ως συνεχώς παχύσαρκοι («111111111111111») ή ως συνεχώς μη-

παχύσαρκοι («000000000000000»). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες είναι περίπου 

60,30%. Επιπλέον, οι μοναδικές μεταβάσεις από και προς την παχυσαρκία (π.χ., 

"000000000000001", "011111111111111", "111111111111110", κλπ.) αντιπροσωπεύουν το 

15,40% (= 5.760 / 37.365) του δείγματος των ανδρών, ενώ το ποσοστό αυτό είναι περίπου 14,60% 

(= 5430 / 37170) για την περίπτωση των γυναικών. Επομένως, η πιθανότητα πολλαπλών 

μεταβάσεων (περισσότερες από μία) αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 27,20% και 25,10% του 

δείγματος των ανδρών και γυναικών, αντίστοιχα. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το 

ποσοστό των ατόμων που είναι συνεχώς παχύσαρκα και συνεχώς μη-παχύσαρκα είναι ιδιαίτερα 

υψηλό, υποδηλώνοντας συστηματική εξάρτηση από το χρόνο και, επομένως, την ύπαρξη εμμονής.  

 



Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

  
 38 

 

Αν η εν λόγω εμμονή προέρχεται από διαφορές σε χρονικά μη-μεταβαλλόμενα ατομικά 

χαρακτηριστικά, τότε θα παρατηρούσαμε διαφορετικό αριθμό ατόμων σε κάθε «κατηγορία 

ακολουθιών» (οριζόμενη με βάση τον αριθμό των καταστάσεων παχυσαρκίας στο σύνολο του 

δείγματος) αλλά, περίπου, τον ίδιο αριθμό ατόμων στις διαφορετικές «ακολουθίες» εντός της ίδιας 

κατηγορίας, ceteris paribus. Ωστόσο, τα αποτελέσματα από τον Πίνακα 3.5 δείχνουν ότι τέτοια 

συμπεράσματα δεν προκύπτουν. Για παράδειγμα, στην «κατηγορία ακολουθιών» κατά την οποία 

τα άτομα παρατηρούνται στην παχυσαρκία 5 φορές συνολικά, 510 άνδρες και 390 γυναίκες 

ανήκουν σε «ακολουθίες» της μορφής «000000000011111», ενώ το σύνολο των υπόλοιπων 

περιπτώσεων (645 άνδρες και 585 γυναίκες) κατανεμήθηκαν στις 3.003 εναλλακτικές 

«ακολουθίες». Ομοίως, στην περίπτωση της «κατηγορίας ακολουθιών» όπου τα άτομα ήταν 

παχύσαρκα 14 φορές, 240 άνδρες (345 γυναίκες) κατετάγησαν ως παχύσαρκοι τα τελευταία 

δεκατέσσερα κύματα «0111111111111111» και 15 άνδρες (60 γυναίκες) στα πρώτα δεκατέσσερα 

χρόνια «1111111111111110», ενώ όλες οι υπόλοιπες παρατηρήσεις (480 άνδρες, 420 γυναίκες) 

κατανεμήθηκαν στις εναπομείνασες ακολουθίες που αφορούν σε πολλαπλές μεταβάσεις. Τέλος, 

δεδομένου ότι η πιθανότητα πολλαπλών μεταβάσεων είναι χαμηλή (σε σύγκριση με τους συνεχώς 

παχύσαρκους και μη-παχύσαρκους), γίνεται φανερό ότι  θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα αναλυτικό 

μοντέλο που να λαμβάνει υπόψη του τόσο την ετερογένεια στα μη-παρατηρήσιμα χρονικά 

αμετάβλητα χαρακτηριστικά των ατόμων (time-invariant unobserved characteristics) όσο και την 

εξάρτηση από την προηγούμενη κατάσταση (state dependence). Ένα μοντέλο αυτής της μορφής 

αναμένεται να επεξηγεί αρκετά αποτελεσματικά τα δυναμικά χαρακτηριστικά της παχυσαρκίας.  
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Πίνακας 3.5. Παρατηρούμενες «ακολουθίες» καταστάσεων παχυσαρκίας και μη-παχυσαρκίας. 

Ακολουθίες Αριθμός 

κυμάτων στην 

παχυσαρκία 

Άνδρες Γυναίκες 

  Μονές 

μεταβάσεις 

Πολλαπλές 

Μεταβάσεις 

Σύνολο Μονές 

μεταβάσεις 

Πολλαπλές 

Μεταβάσεις 

Σύνολο 

000000000000001 

1 

900 - 

2730 

960 - 

2445 …#ακολουθιών:15 - 1815 - 1470 

100000000000000 15 - 15 - 

000000000000011 

2 

930 - 

1980 

390 - 

1560 ...#ακολουθιών:105 - 1050 - 1170 

110000000000000 0 - 0 - 

000000000000111 
3 

405 - 
1020 

255 - 
1125 ...#ακολουθιών:455 - 615 - 870 

111000000000000 0 - 0 - 

000000000001111 

4 

390 - 

1425 

255 - 

1095 ...#ακολουθιών: 1365 - 1035 - 840 

111100000000000 0 - 0 - 

000000000011111 

5 

510 - 

1155 

390 - 

975 ...#ακολουθιών:3003 - 645 - 585 
111110000000000 0 - 0 - 

000000000111111 

6 

465 - 

1185 

495 - 

1050 ...#ακολουθιών:5005 - 720 - 555 
111111000000000 0 - 0 - 

000000001111111 

7 

285 - 

945 

465 - 

1065 ...#ακολουθιών:6435 - 660 - 600 
111111100000000 0 - 0 - 

000000011111111 

8 

195 - 

750 

405 - 

810 ...#ακολουθιών:6435 - 555 - 375 

111111110000000 0 - 30 - 

000000111111111 

9 

150 - 

630 

225 - 

810 ...#ακολουθιών:5005 - 480 - 585 

111111111000000 0 - 0 - 

000001111111111 

10 

435 - 

915 

375 - 

975 ...#ακολουθιών:3003 - 480 - 585 

111111111100000 0 - 15 - 

000011111111111 
11 

240 - 
795 

135 - 
660 ...#ακολουθιών:1365 - 555 - 525 

111111111110000 0 - 0 - 

0001111111111111 

12 

210 - 

885 

270 - 

705 ...#ακολουθιών:455 - 675 - 420 
1111111111111000 0 - 15 - 

0011111111111111 

13 

345 - 

750 

315 - 

645 ...#ακολουθιών:105 - 375 - 315 
1111111111111100 30 - 15 - 

0111111111111111 

14 

240 - 

735 

345 - 

825 ...#ακολουθιών:15 - 480 - 420 

1111111111111110 15 - 60 - 

[1] Υπο-σύνολο  5760 10140 15900 5430 9315 14745 

[2 ] 0000000000000000 0 - - 20235 - - 21060 

[3] 1111111111111111 15 - - 1230 - - 1365 
Σύνολο= [1]+[2]+[3]    37365   37170 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) με μη-ελλιπή δεδομένα για το ΔΜΣ.  

Στη στήλη «ακολουθίες» η τιμή «1» αντιστοιχεί σε εκείνα τα άτομα που ήταν παχύσαρκα κατά τη διάρκεια του t-οστού ερευνητικού κύματος της 
NLSY79 (1990-2000), ενώ η τιμή «0» αφορά στα μη-παχύσαρκα άτομα, αντίστοιχα. 

 

Υπολογίστηκαν, επίσης, πίνακες πιθανοτήτων μετάβασης χρησιμοποιώντας διαχρονικά ατομικά 

δεδομένα για επιλεγμένες χρονικές περιόδους. Αυτή η ανάλυση παρέχει ενδείξεις, διαμέσου μιας 

διαδικασίας Markov, για το βαθμό στον οποίο οι παρελθούσες καταστάσεις παχυσαρκίας μπορούν 
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να επηρεάσουν την κατάσταση παχυσαρκίας των ατόμων στο μέλλον. Επιπροσθέτως, με βάση 

τους συγκεκριμένους πίνακες πιθανοτήτων μετάβασης, δύο μέτρα κινητικότητας 

προσδιορίστηκαν (Prais-Shorocks Index-PS10 και Immobility Ratio-IR11). Ο Πίνακας 3.6 

περιλαμβάνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα, ξεχωριστά για την περίπτωση των ανδρών και 

γυναικών. Στην περίπτωση των ανδρών, παραπάνω από το 81% (89%) αυτών που παρατηρούνται 

στην κατάσταση παχυσαρκίας (μη-παχυσαρκίας) σε μια χρονική περίοδο θα παραμείνουν στην 

ίδια κατάσταση κατά τη διάρκεια του επόμενου κύματος της έρευνας. Παρόμοια αποτελέσματα 

παρατηρούνται επίσης και για την περίπτωση που το σύνολο του δείγματος χρησιμοποιείται 

(1985-2008). Γίνεται, επομένως, φανερό ότι η παχυσαρκία ενσωματώνει μια μόνιμη επίδραση, η 

οποία οδηγεί σε μειωμένη κινητικότητα από και προς την κατάσταση της παχυσαρκίας. Οι δείκτες 

κινητικότητας PS και IR περαιτέρω υποστηρίζουν την εν λόγω υπόθεση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 O δείκτης Prais-Shorrocks (Shorrocks, 1978, Schluter, 1998) υπολογίστηκε ως MP=(n-trace(P))/(n-1) , όπου, το 

P=P(pi,j) αντιπροσωπεύει έναν πίνακα μετάβασης διαστάσεων n×n και το pi,j χαρακτηρίζει τη δεσμευμένη πιθανότητα 

μετάβασης στην κατάσταση j την επόμενη περίοδο, δεδομένου του ότι το άτομο βρίσκεται στην κατάσταση i την 

τρέχουσα περίοδο. Τέλος, το n αντιπροσωπεύει τον αριθμό των διαφορετικών καταστάσεων στις οποίες το άτομο έχει 

δυνατότητα να μεταβεί (δηλαδή, κατάσταση παχυσαρκίας ή μη-παχυσαρκίας). Το πεδίο τιμών του δείκτη PS είναι το 

διάστημα [0,1], όπου η τιμή «0» σημαίνει τέλεια ακινησία και η τιμή «1» τέλεια κινητικότητα. 
11 Το Immobility Ratio (IR) υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των στοιχείων της κύριας διαγωνίου του πίνακα 

πιθανοτήτων μετάβασης και υποδηλώνει το βαθμό ακινησίας των ατόμων μεταξύ των καταστάσεων παχυσαρκίας και 

μη-παχυσαρκίας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 



Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

  
 41 

 

Πίνακας 3.6. Πίνακες πιθανοτήτων μετάβασης και μέτρα κινητικότητας για την περίπτωση της παχυσαρκίας 

Άνδρες 

  Χρονική περίοδος t 

Χρονικό διάστημα κάλυψης Χρονική περίοδος t-1 Μη-παχύσαρκοι Παχύσαρκοι PS IR 

1985-1986 Μη-παχύσαρκοι 0.975 0.025 
0.212 0.894 

 Παχύσαρκοι 0.186 0.814 

1986-1988 Μη-παχύσαρκοι 0.957 0.043 
0.196 0.902 

 Παχύσαρκοι 0.153 0.847 

1988-1989 Μη-παχύσαρκοι 0.972 0.028 
0.210 0.895 

 Παχύσαρκοι 0.182 0.818 

1989-1990 Μη-παχύσαρκοι 0.960 0.040 
0.225 0.888 

 Παχύσαρκοι 0.184 0.816 

1990-1992 Μη-παχύσαρκοι 0.936 0.064 
0.183 0.909 

 Παχύσαρκοι 0.119 0.881 

1992-1993 Μη-παχύσαρκοι 0.959 0.041 
0.172 0.914 

 Παχύσαρκοι 0.131 0.869 

1993-1994 Μη-παχύσαρκοι 0.957 0.043 
0.212 0.894 

 Παχύσαρκοι 0.169 0.831 

1994-1996 Μη-παχύσαρκοι 0.932 0.068 
0.196 0.902 

 Παχύσαρκοι 0.128 0.872 

1996-1998 Μη-παχύσαρκοι 0.935 0.065 
0.202 0.899 

 Παχύσαρκοι 0.137 0.863 

1998-2000 Μη-παχύσαρκοι 0.909 0.091 
0.207 0.896 

 Παχύσαρκοι 0.117 0.883 

2000-2002 Μη-παχύσαρκοι 0.927 0.073 
0.208 0.896 

 Παχύσαρκοι 0.135 0.865 

2002-2004 Μη-παχύσαρκοι 0.931 0.069 
0.235 0.883 

 Παχύσαρκοι 0.165 0.835 

2004-2006 Μη-παχύσαρκοι 0.892 0.108 
0.219 0.891 

 Παχύσαρκοι 0.111 0.889 

2006-2008 Μη-παχύσαρκοι 0.922 0.078 
0.202 0.890 

 Παχύσαρκοι 0.125 0.875 

Συνολική περίοδος Μη-παχύσαρκοι 0.942 0.058 
0.197 0.901 

(1985-2008) Παχύσαρκοι 0.140 0.860 

Γυναίκες 

1985-1986 Μη-παχύσαρκοι 0.969 0.031 

0.208 0.896  Παχύσαρκοι 0.178 0.822 

1986-1988 Μη-παχύσαρκοι 0.954 0.046 

0.217 0.891  Παχύσαρκοι 0.171 0.829 

1988-1989 Μη-παχύσαρκοι 0.973 0.027 

0.185 0.907  Παχύσαρκοι 0.158 0.842 

1989-1990 Μη-παχύσαρκοι 0.963 0.037 

0.153 0.923  Παχύσαρκοι 0.116 0.884 

1990-1992 Μη-παχύσαρκοι 0.947 0.053 

0.200 0.900  Παχύσαρκοι 0.147 0.853 

1992-1993 Μη-παχύσαρκοι 0.957 0.043 

0.182 0.909  Παχύσαρκοι 0.139 0.861 

1993-1994 Μη-παχύσαρκοι 0.950 0.050 

0.179 0.911  Παχύσαρκοι 0.128 0.872 

1994-1996 Μη-παχύσαρκοι 0.932 0.068 
0.207 0.897 

 Παχύσαρκοι 0.139 0.861 

1996-1998 Μη-παχύσαρκοι 0.925 0.075 
0.209 0.896 

 Παχύσαρκοι 0.134 0.866 

2000-2002 Μη-παχύσαρκοι 0.930 0.070 
0.190 0.905 

 Παχύσαρκοι 0.120 0.880 

2002-2004 Μη-παχύσαρκοι 0.941 0.059 
0.186 0.907 

 Παχύσαρκοι 0.127 0.873 

2004-2006 Μη-παχύσαρκοι 0.938 0.062 
0.173 0.913 

 Παχύσαρκοι 0.112 0.888 

2006-2008 Μη-παχύσαρκοι 0.915 0.085 
0.202 0.899 

 Παχύσαρκοι 0.117 0.883 

Συνολική περίοδος Μη-παχύσαρκοι 0.946 0.054 
0.185 0.908 

(1985-2008) Παχύσαρκοι 0.131 0.869 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) με μη-ελλιπή δεδομένα για το ΔΜΣ. Για την 
περίπτωση των διαδοχικών κυμάτων της έρευνας, το δείγμα των ανδρών και γυναικών αποτελείται από 2.491 και 2.478 παρατηρήσεις αντίστοιχα. Για το 

σύνολο της περιόδου (1985-2008), το δείγμα των ανδρών (γυναικών) είναι 37.365 (37170). Οι δείκτες «PS» και «IR» αντιπροσωπεύουν τα μέτρα 

κινητικότητας «Prais-Shorocks Index» και «Immobility Ratio», αντίστοιχα.  
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3.3. Εμπειρικά υποδείγματα διακριτής επιλογής 

3.3.1. Ομαδοποιημένα υποδείγματα απλής διαστρωμάτωσης 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αποτελέσματα σωματικού βάρους των ατόμων (πχ., 

ΔΜΣ, σωματικό βάρος, κατηγορίες σωματικού βάρους κλπ.) εισέρχονται απευθείας στις 

συναρτήσεις χρησιμότητας, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην περίπτωση της κατανάλωσης 

τροφίμων, της σωματικής άσκησης και της κατανάλωσης άλλων αγαθών  (Lakdawalla και 

Philipson 2009, Goldman et al, 2009,  Ng et al, 2012). Επομένως, η χρησιμότητα που αντλούν τα 

άτομα από τα διαφορετικά επίπεδα σωματικού βάρους επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου επιπέδου σωματικού βάρους αλλά και από τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις 

προτιμήσεις του ατόμου (𝑖). H διαδικασία μεγιστοποίησης της χρησιμότητας συνεπάγεται ότι το 

άτομο επιλέγει ένα συγκεκριμένο επίπεδο σωματικού βάρους, από ένα δεδομένο σύνολο 

εναλλακτικών επιλογών. Η συγκεκριμένη επιλογή θα μπορούσε να προσδιορισθεί από ένα δείκτη 

λανθάνουσας  χρησιμότητας (𝛰𝑖
∗). Ωστόσο, ο δείκτης αυτός δεν παρατηρείται από τον ερευνητή. 

Από την άλλη πλευρά, αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί είναι μια σειρά από εναλλακτικά 

αποτελέσματα που αφορούν στο σωματικό βάρος των ατόμων (όπως π.χ. ο ΔΜΣ, το σωματικό 

βάρος ή η παχυσαρκία). Για τους σκοπούς της εν λόγω ανάλυσης υπολογίζονται διακριτά μοντέλα 

probit, σύμφωνα με τα οποία ο δείκτης της τρέχουσας κατάστασης παχυσαρκίας (𝑂𝑖𝑡) λαμβάνει 

την τιμή 1 εάν 𝛰𝑖𝑡
∗ > 0, υποδηλώντας ότι το άτομο είναι παχύσαρκο, και 0 σε διαφορετική 

περίπτωση. 

 

Ειδικότερα, υποθέτοντας ότι τα μη παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των ατόμων (u𝑖𝑡), τα οποία 

επηρεάζουν την πιθανότητα παχυσαρκίας, ακολουθούν την κανονική κατανομή, ένα 

ομαδοποιημένο υπόδειγμα απλής διαστρωμάτωσης probit (pooled probit) μπορεί να πάρει την 

εξής μορφή: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑖𝑡 = 1) = 𝛷(𝛾𝑂𝑖𝑡−1 + 𝑿𝒊𝒕𝒌𝜷𝒌)       (3.2) 

όπου, το 𝑂𝑖𝑡−1 συμβολίζει τη μεταβλητή της παχυσαρκίας με χρονική υστέρηση ενός κύματος, το 

𝑿𝒊𝒕𝒌 αποτελεί ένα διάνυσμα που περιλαμβάνει τις χρησιμοποιούμενες (k) επεξηγηματικές 

μεταβλητές, οι 𝛾 και 𝜷𝒌 είναι οι συντελεστές που πρέπει να εκτιμηθούν, ενώ το 𝛷(. ) εκφράζει 
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την αθροιστική συνάρτηση της κανονικής κατανομής. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα αποτελεί ένα 

χρήσιμο προκαταρκτικό περιγραφικό μοντέλο που βασίζεται στην υπόθεση της εξωγένειας του 

συνόλου των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. 

 

 

3.3.2. Δυναμικά υποδείγματα διαστρωματικών χρονοσειρών 

Ωστόσο τα παραπάνω ομαδοποιημένα υποδείγματα απλής διαστρωμάτωσης probit 

(pooled probit) δε λαμβάνουν υπόψη το διαχρονικό χαρακτήρα των δεδομένων, συγκαλύπτοντας, 

με αυτό τον τρόπο, τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να 

αντιμετωπισθεί με την εισαγωγή κατάλληλων χαρακτηριστικών (𝑎𝑖), που εκφράζουν τη χρονικά 

αμετάβλητη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

διαταρακτικός όρος παίρνει τη μορφή u𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜀𝑖𝑡, όπου το 𝜀𝑖𝑡 αποτελεί έναν τυχαίο όρο 

σφάλματος. Επομένως, τα απορρέοντα υποδείγματα (δυναμικά υποδείγματα διαστρωματικών 

χρονοσειρών) μπορούν να γραφούν ως:  

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑖𝑡 = 1) = 𝛷(𝛾𝑂𝑖𝑡−1 + 𝑿𝒊𝒕𝒌𝜷𝒌 + 𝑎𝑖)       (3.3) 

όπου, το 𝑎𝑖 αντιπροσωπεύει τη μη-παρατηρούμενη, σταθερή στο χρόνο, ετερογένεια των ατόμων, 

ενώ οι λοιποί παράγοντες παραμένουν όμοιοι με τους αντίστοιχους της εξίσωσης 3.2. Σύμφωνα 

με το παραπάνω υπόδειγμα, σκοπός είναι να εκτιμηθούν ο συντελεστής της εξάρτησης από την 

προηγούμενη περίοδο (𝛾) καθώς και οι συντελεστές 𝜷𝒌. Για τις ανάγκες των εκτιμήσεων 

θεωρούμε ότι ο όρος 𝜀𝑖𝑡 κατανέμεται ανεξάρτητα και ομοιόμορφα (𝜀𝑖𝑡~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜀
2)), ενώ δε 

συσχετίζεται με τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων (𝑎𝑖).  

 

Η επιλογή της οικονομετρικής μεθόδου εκτίμησης της παραπάνω εξίσωσης (εξίσωση 3.3) 

αναμένεται να έχει επίδραση τόσο στη στατιστική μοντελοποίηση του δυναμικού χαρακτήρα της 

παχυσαρκίας, δηλαδή στην εμμονή της παχυσαρκίας και στις πηγές της εν λόγω εμμονής, όσο και 

στα αποτελέσματα των εκτιμήσεων. Η χρήση μοντέλων τυχαίων επιδράσεων (random effects 

models) είναι μια αρκετά διαδεδομένη επιλογή σε μελέτες που εφαρμόζουν δυναμικά μοντέλα 

(για παράδειγμα, Hyslop, 1999, Hernández-Quevedo et al., 2008). Παρ’ όλα αυτά οι 

συγκεκριμένοι εκτιμητές βασίζονται σε περιοριστικές υποθέσεις σχετικά με τη συσχέτιση των μη-
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παρατηρούμενων χαρακτηριστικών (𝑎𝑖) με τις επεξηγηματικές μεταβλητές του υποδείγματος 

(𝑿𝒊𝒕𝒌). Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ανάλυση για το πώς μπορεί το συγκεκριμένο πρόβλημα 

να αντιμετωπισθεί. Από την άλλη πλευρά, η εκτίμηση υποδειγμάτων σταθερών επιδράσεων (fixed 

effects), ως εναλλακτική επιλογή, δεν οδηγεί σε συνεπείς εκτιμητές στην περίπτωση των μη 

γραμμικών μοντέλων που αφορούν δείγματα με μικρό αριθμό χρονικών περιόδων (𝑇) και μεγάλο 

αριθμό ερωτηθέντων (𝑖). Ειδικότερα, σε αυτή την περίπτωση, τα μοντέλα σταθερών επιδράσεων 

αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την αναγκαστική εισαγωγή πρόσθετων 

παραμέτρων (incidental parameters problem). Σε γενικές γραμμές, αποδεκτές λύσεις για το 

συγκεκριμένο πρόβλημα δεν υπάρχουν, όταν αναφερόμαστε σε μη-γραμμικά μοντέλα 

(Chamberlain, 1985 και Baltagi, 2008).  

 

Για αυτούς τους λόγους, η ανάλυση, κατά κύριο λόγο, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

δυναμικών υποδειγμάτων τυχαίων επιδράσεων (Heckman, 1981). Με σκοπό τη χαλάρωση της 

υπόθεσης για τη μη συσχέτιση των επεξηγηματικών μεταβλητών με τα χρονικά αμετάβλητα μη-

παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των ατόμων (𝑎𝑖), τα τελευταία θα παραμετροποιηθούν με τη 

χρήση δεσμευμένων μοντέλων τυχαίων επιδράσεων probit (Mundlak, 1978 και Chamberlain, 

1985). Επιπλέον, έχει ληφθεί υπόψη το πρόβλημα των «αρχικών συνθηκών» (initial conditions 

problem), δηλαδή, το γεγονός ότι η κατάσταση παχυσαρκίας κατά την πρώτη περίοδο που 

παρατηρούμε τα άτομα θα μπορούσε να συσχετίζεται με το όρο (𝑎𝑖).12 Σύμφωνα με τον Heckman 

(1981), ενδεχόμενη μη διόρθωση για το πρόβλημα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεροληπτική 

εκτίμηση του αποτελέσματος της εξάρτησης από την προηγούμενη κατάσταση (state dependence). 

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο που πρότεινε ο Wooldridge (2005), τα χρονικά αμετάβλητα μη-

παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των ατόμων (𝑎𝑖) μπορούν να θεωρηθούν ως μια γραμμική 

συνάρτηση των μέσων όρων των χρονικά μεταβαλλόμενων μεταβλητών (𝜇 από 𝜅 μεταβλητές), 

που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα, καθώς και της κατάστασης παχυσαρκίας του ατόμου την 

πρώτη περίοδο (πρόβλημα των «αρχικών συνθηκών»). Επομένως,  

                                                           
12 Για τους σκοπούς της ανάλυσής μας υποθέτουμε ότι η παχυσαρκία την περίοδο t=1 αντιπροσωπεύει τις «αρχικές 

συνθήκες». Στην πράξη όμως αφορά στην κατάσταση παχυσαρκίας των ατόμων στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής 

και όχι σε στοιχεία από την αρχή της ζωής τους (πχ. στοιχεία από την παιδική ηλικία). Παρ’ όλα αυτά, κλινικά 

δεδομένα δείχνουν ότι η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία σχετίζεται άρρηκτα με την παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή 

(π.χ., Must et al., 2005). Επομένως, η κατάσταση παχυσαρκίας την περίοδο t=1 εκφράζει μια χρονικά-αμετάβλητη 

αρχική τάση των ατόμων που θα μπορούσε να επηρεάζει τα μετέπειτα αποτελέσματα του σωματικού τους βάρους. 
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𝛼𝑖 = 𝑂𝑖1𝑎1 + �̅�𝒊𝝁𝜹𝝁 + 𝑣𝑖         (3.4) 

όπου, το 𝑣𝑖 αποτελεί το διαταρακτικό όρο, ο οποίος θεωρείται ότι κατανέμεται κανονικά 𝛮(0, 𝜎𝑣
2) 

και ανεξάρτητα από τις επεξηγηματικές μεταβλητές και το τυχαίο σφάλμα 𝜀𝑖𝑡 (εξίσωση 3.3). Το 

προκύπτων δυναμικό υπόδειγμα δεσμευμένων τυχαίων επιδράσεων probit (dynamic random 

effects probit model) με διόρθωση για το πρόβλημα των «αρχικών συνθηκών», θα συμβολίζεται 

εφεξής ως CRE-IC-W. Για τις ανάγκες της εκτίμησης του συγκεκριμένου μοντέλου 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας, εφαρμόζοντας αριθμητικούς 

τετραγωνισμούς κατά Gauss-Hermite (Butler και Moffitt, 1982). Στα πλαίσια του παραπάνω 

υποδείγματος, η απόρριψη της υπόθεσης ότι 𝛾 = 0 (εξίσωση 3.3) υποδηλώνει την ύπαρξη 

εξάρτησης από την προηγούμενη περίοδο (state dependence). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται σε μια μοντελοποίηση των μη-παρατηρούμενων 

χαρακτηριστικών των ατόμων (εξίσωση 3.4) και, επομένως, εξαρτάται -σε μεγάλο βαθμό- από 

την καταλληλόλητα της συγκεκριμένης εξειδίκευσης (Contoyannis και Li, 2011). 

 

Εναλλακτικά, υποδείγματα που προτάθηκαν από τον Heckman (1981) επίσης εκτιμήθηκαν. Τα 

συγκεκριμένα υποδείγματα λαμβάνουν υπόψη τους το πρόβλημα των «αρχικών συνθηκών», 

μοντελοποιώντας την κατάσταση παχυσαρκίας της αρχικής περιόδου (𝑂𝑖) με τη χρήση των τιμών 

των επεξηγηματικών μεταβλητών για την πρώτη περίοδο του δείγματος (𝑿𝒊𝟏𝒌) και επιπρόσθετων 

μεταβλητών13 που σχετίζονται με το υπόβαθρο των ατόμων. Ο συγκεκριμένος εκτιμητής (CRE-

IC-H) αποτελεί έναν σαφώς πιο σύνθετο εκτιμητή από τον CRE-IC-W, δεδομένου ότι εξειδικεύει 

τις «αρχικές συνθήκες» ως μια συνάρτηση των ατομικών χαρακτηριστικών.  

 

 

                                                           
13 Οι επιπρόσθετες επεξηγηματικές μεταβλητές που εισάγονται στην περίπτωση της εξίσωσης «αρχικών συνθηκών» 

του μοντέλου CRE-IC-H περιλαμβάνουν: α) τη διαμονή ή όχι σε αστικές περιοχές σε ηλικία 14 ετών καθώς και τον 

αριθμό των αδερφών του ατόμου, προκειμένου να γίνει διόρθωση για την επίπτωση του οικογενειακού υπόβαθρου 

και β) τη μέση αύξηση στο σωματικό βάρος των ατόμων την περίοδο πριν από αυτή που καλύπτει το επιλεγόμενο 

δείγμα (1981, 1982 και 1985), ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις χαρακτηριστικών όπως ο μεταβολισμός και οι 

παρελθούσες καταναλωτικές συνήθειες/ δραστηριότητες σωματικής άσκησης.   
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3.4. Αποτελέσματα οικονομετρικών εκτιμήσεων 

3.4.1. Αποτελέσματα ομαδοποιημένων υποδειγμάτων 

Οι Πίνακες 3.7 και 3.8 περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων ξεχωριστά για 

την περίπτωση των ανδρών και γυναικών, αντίστοιχα. Όσον αφορά στους άνδρες (Πίνακας 3.7), 

έχουν εκτιμηθεί και παρουσιάζονται: (α) ένα ομαδοποιημένο μοντέλο probit (στήλη 1) και (β) 

μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη τους τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων όπως επίσης 

και το πρόβλημα των «αρχικών συνθηκών», δηλαδή τα CRE-IC-W και CRE-IC-H (στήλες 2 και 

3). Στα πλαίσια της παρούσης υπο-ενότητας θα επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα από τα  

ομαδοποιημένα μοντέλα probit (Πίνακας 3.7, στήλη 1). Παρατηρούμε ότι η επίδραση της 

κατάστασης παχυσαρκίας της προηγούμενης περιόδου (𝛰𝑖𝑡−1) είναι θετική και στατιστικά 

σημαντική. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα από τις σχετικές οριακές επιδράσεις (marginal effects) 

καταδεικνύουν ότι ένας άνδρας που ήταν παχύσαρκος, κατά τη διάρκεια του t-1 κύματος της 

έρευνας, έχει 78,7 % πιθανότητα να παραμείνει στην παχυσαρκία την επόμενη χρονική περίοδο 

(t).  

 

Όσον αφορά στις εκτιμημένες οριακές επιδράσεις των λοιπών επεξηγηματικών μεταβλητών, 

διαφαίνεται μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και του επιπέδου εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, η πιθανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων παχυσαρκίας μειώνεται κατά 0,5% για 

κάθε επιπρόσθετο χρόνο εκπαίδευσης. Επίσης, οι μόνιμοι καθώς και οι περιστασιακοί καπνιστές 

αντιμετωπίζουν χαμηλότερες πιθανότητες να καταταγούν ως παχύσαρκοι (περίπου 3,8 και 1,4%, 

αντίστοιχα) σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Αντίθετα, η παχυσαρκία συνδέεται θετικά και 

στατιστικά σημαντικά με την οικογενειακή κατάσταση. Ειδικότερα, οι έγγαμοι άνδρες έχουν            

-κατά μέσο όρο- υψηλότερη πιθανότητα (περίπου 2,2%) να είναι παχύσαρκοι, σε σύγκριση με τα 

άγαμους. Επιπροσθέτως, οι μαύροι και οι ισπανόφωνοι αντιμετωπίζουν υψηλότερες πιθανότητες 

παχυσαρκίας, της τάξης του 2,4 και 4,1% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους λευκούς. Τέλος, 

στατιστικά σημαντικές επιδράσεις διαφαίνονται στην περίπτωση των περιφερειακών μεταβλητών. 

 

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα, για την περίπτωση των γυναικών, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8 

(στήλη 1). Όπως και στο δείγμα των ανδρών (Πίνακας 3.7, στήλη 1), η κατάσταση παχυσαρκίας 
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της προηγούμενης περιόδου (𝛰𝑖𝑡−1) ασκεί μια θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση. 

Ειδικότερα, μια γυναίκα που είναι παχύσαρκη κατά τη χρονική περίοδο t-1, έχει πιθανότητα 

περίπου 80% να παραμείνει στην κατάσταση παχυσαρκίας κατά την τρέχουσα περίοδο t. Σχετικά 

με τις λοιπές επεξηγηματικές μεταβλητές, η εκπαίδευση και η καπνιστική συμπεριφορά 

συνδέονται αρνητικά με την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων παχυσαρκίας. Από την άλλη 

πλευρά, η ηλικία ασκεί μια θετική επίδραση στην πιθανότητα παχυσαρκίας. Επιπροσθέτως, οι 

μαύρες, οι ισπανόφωνες καθώς και οι έγκυες αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες 

παχυσαρκίας, της τάξης του 6,2%, 1,9 % και 9,1%, αντίστοιχα. Περιφερειακές διαφοροποιήσεις 

στα επίπεδα της παχυσαρκίας επίσης παρατηρούνται. 
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Πίνακας 3.7. Εκτιμημένοι συντελεστές και οριακές επιδράσεις για την περίπτωση των 

ανδρών: Ομαδοποιημένα μοντέλα και δυναμικά μοντέλα με διόρθωση για την ενδογένεια των 

«αρχικών συνθηκών» 
 Pooled probit 

[1] 

CRE-IC-W 

[2] 

CRE-IC-H 

[3] 

 Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Οριακές 

επιδράσεις 

Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Οριακές 

επιδράσεις 

Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Οριακές 

επιδράσεις 
Παχυσαρκία t-1 2.592 

(0.027) *** 
0.787 

(0.006) *** 
1.138 

(0.045) *** 
0.182 

(0.011) ***  
  1.137 

(0.046) *** 
0.159 

(0.009) *** 

Παχυσαρκία t=1 
- - 

3.311 

(0.186) *** 

0.636 

(0.031) *** 
- - 

Εκπαίδευση -0.023 

(0.006) *** 

  -0.005 

(0.001) *** 

-0.006 

(0.037) 

-0.001 

(0.005) 

-0.002 

(0.037) 

-0.000 

(0.005) 

Απασχολούμενοι -0.019 
(0.047)  

-0.004 
(0.011) 

-0.182 
(0.076) ** 

-0.026 
(0.011) ** 

-0.184 
(0.077) ** 

-0.023 
(0.010) ** 

Ηλικία 0.002 

(0.005) 

0.001 

(0.001) 

0.003 

(0.050)   

0.000 

(0.007) 

0.002 

(0.050)   

0.000 

(0.006)  
Παντρεμένοι  0.099 

(0.027) *** 

0.022 

(0.006) *** 

0.350 

(0.053) *** 

0.047 

(0.007) *** 

0.350 

(0.053) *** 

0.044 

(0.006) *** 

Μόνιμοι καπνιστές   -0.180 
 (0.044) *** 

-0.038 
(0.008) *** 

-0.665 
(0.155) *** 

-0.077 
(0.015) *** 

-0.541 
(0.133) *** 

-0.060 
(0.013) *** 

Περιστασιακοί καπνιστές -0.062  

(0.028) *** 

-0.014 

(0.006) ** 

-0.208 

(0.101) ** 

-0.028 

(0.013) ** 

-0.169 

(0.089) * 

-0.020 

(0.011) * 

Οικογενειακό εισόδημα  
-0.005 

 (0.003) 

-0.001 

(0.001) 

0.001 

(0.005) 

0.000 

(0.001)   

0.001 

(0.005) 

0.000 

(0.001) 

Ελλιπές οικογενειακό 
εισόδημα   

-0.065 
(0.046) 

-0.014 
(0.010)   

-0.079 
(0.070) 

-0.010 
(0.009) 

-0.086 
(0.070) 

-0.010 
(0.008) 

Μαύροι 
0.104 

(0.032) *** 

0.024 

(0.007) *** 

0.480 

(0.115) *** 

0.069 

(0.017) *** 

0.235 

(0.117) ** 

0.029 

(0.015) * 

Ισπανόφωνοι 
0.168 

(0.037) *** 

0.041 

(0.009) *** 

0.467 

(0.136) *** 

0.069 

(0.021) *** 

0.850 

(0.141) *** 

0.117 

(0.021) *** 

Βορειοανατολικές Η.Π.Α.   
-0.007 
(0.041) 

-0.002 
(0.009) 

-0.265 
(0.254) 

-0.034 
(0.031)  

-0.271 
(0.253) 

-0.032 
(0.028) 

Νότιες Η.Π.Α. 
-0.060 

(0.032) * 

-0.014 

(0.007) * 

-0.186 

(0.187) 

-0.025 

(0.025)   

-0.203 

(0.187) 

-0.025 

(0.022) 

Δυτικές Η.Π.Α. 
-0.009 

(0.040) 

-0.002 

(0.009) 

-0.060 

(0.236) 

-0.008 

(0.031) 

-0.072 

(0.237)  

-0.009 

(0.028) 

Πυκνοκατοικημένες 
περιοχές 

-0.078 
(0.034) ** 

-0.018 
(0.008) ** 

-0.011 
(0.074) 

-0.001 
(0.010) 

-0.008 
(0.075) 

-0.001 
(0.009)   

Σταθερός όρος 
-1.560 

(0.170) *** 
- 

-1.732 

(0.922) *   
- 

-3.797 

(0.930) *** 
- 

Ψευδομεταβλητές χρόνου 

 (Chi square τέστ) 
63.32 *** 68.27 *** 62.94 *** 

λ - 0.684 0.774 

θ - - 
1.126 

(0.119) *** 

Λογαριθμική πιθανοφάνεια -6134.845 -5333.476 -5746.874 
Παρατηρήσεις 24206 24206 25935 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008).  

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) για την περίπτωση ανδρών με μη-

ελλιπή δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται.  
Pooled probit:  Απλό ομαδοποιημένο υπόδειγμα probit. 

CRE-IC-W: Δυναμικό υπόδειγμα δεσμευμένων τυχαίων επιδράσεων probit με τη χρήση της μεθόδου διόρθωσης για τις «αρχικές συνθήκες» κατά 

Wooldridge.  
CRE-IC-H: Δυναμικό υπόδειγμα δεσμευμένων τυχαίων επιδράσεων probit με τη χρήση της μεθόδου διόρθωσης για τις «αρχικές συνθήκες» κατά 

Heckman. 

Στην περίπτωση των υποδειγμάτων CRE-IC-W και CRE-IC-H, μέσοι όροι για τις εξής χρονικά μεταβαλλόμενες μεταβλητές εισήχθησαν στα 
υποδείγματα (ως επιπρόσθετές επεξηγηματικές μεταβλητές): εκπαίδευση, κατάσταση απασχόλησης, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό 

εισόδημα, γεωγραφική περιοχή και επίπεδο αστικότητας της περιοχής κατοικίας. Τα τυπικά σφάλματα, συνεπή για ετεροσκεδαστικότητα, 

παρουσιάζονται στις παρενθέσεις. Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο 
σημαντικότητας 10%, 5% και 1%, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3.8. Εκτιμημένοι συντελεστές και οριακές επιδράσεις για την περίπτωση των 

γυναικών: Ομαδοποιημένα μοντέλα και δυναμικά μοντέλα με διόρθωση για την ενδογένεια 

των «αρχικών συνθηκών» 
 Pooled probit 

[1] 

CRE-IC-W 

[2] 

CRE-IC-H 

[3] 
 Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Οριακές 

επιδράσεις 

Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Οριακές 

επιδράσεις 

Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Οριακές 

επιδράσεις 
Παχυσαρκία t-1 2.659 

(0.027) *** 
0.798 

(0.006) *** 
1.318 

(0.044) *** 
0.221 

(0.011) ***    
1.316 

(0.044) *** 
0.193 

(0.010) *** 

Παχυσαρκία t=1 
- - 

3.121 

(0.178) *** 

0.626 

(0.032) ***  
- - 

Εκπαίδευση -0.024 

(0.006) ***   

-0.005 

(0.001) *** 

0.020 

(0.033) 

0.003 

(0.005) 

0.021 

(0.034) 

0.003 

(0.004) 

Απασχολούμενοι 0.039 
(0.033) 

  0.008 
(0.007)  

0.090 
(0.054) * 

0.012 
(0.007) * 

0.088 
(0.054) 

0.011 
(0.006) 

Ηλικία 0.010 

 (0.006) * 

0.002 

(0.001) * 

-0.033 

(0.052) 

-0.005  

(0.007) 

-0.036 

(0.052) 

-0.004 

(0.006) 
Παντρεμένοι  0.004   

(0.027) 

0.001 

(0.007) 

0.333 

(0.053) ***  

0.045 

(0.007) *** 

  0.333 

(0.053) *** 

0.041 

(0.006) *** 

Μόνιμοι καπνιστές   -0.189 
(0.044) *** 

-0.038 
(0.008) *** 

-0.552 
(0.144) *** 

-0.065 
(0.015) *** 

-0.647 
(0.141) *** 

-0.069 
(0.013) *** 

Περιστασιακοί καπνιστές 0.010 

(0.028) 

0.002 

(0.006) 

-0.075 

(0.092) 

-0.010 

(0.012) 

-0.125 

(0.092) 

-0.015 

(0.011)  

Οικογενειακό εισόδημα  
-0.005 

(0.003) 

-0.001 

(0.001) 

0.004 

(0.005) 

0.001 

(0.001) 

0.005 

(0.005) 

0.001 

(0.001)   

Ελλιπές οικογενειακό 
εισόδημα   

-0.043 
(0.046) 

-0.009 
(0.010) 

0.006 
(0.069) 

0.001 
(0.009) 

0.011 
(0.069) 

0.001 
(0.008) 

Μαύροι 
0.269 

(0.030) ***  

0.062 

(0.007) *** 

0.679 

(0.107) *** 

0.100 

(0.017) ***  

0.730 

(0.108) *** 

0.095 

(0.015) ***   

Ισπανόφωνοι 
0.083 

(0.038) ** 

0.019 

(0.009) ** 

  0.211 

(0.125) * 

0.030 

(0.018)* 

0.224 

(0.141) 

0.028 

(0.018)    

Βορειοανατολικές Η.Π.Α.   
-0.055 
(0.044) 

-0.012 
(0.009) 

0.311 
(0.286) 

0.045 
 (0.044)   

0.311 
(0.286) 

0.040 
(0.039) 

Νότιες Η.Π.Α. 
0.065 

(0.031) ** 

0.014 

(0.007) ** 

0.130 

(0.189) 

0.018 

(0.026) 

0.115 

(0.189) 

0.014 

(0.023) 

Δυτικές Η.Π.Α. 
0.004 

 (0.041) 

0.001 

(0.009) 

-0.129 

(0.227) 

-0.017 

(0.029) 

-0.121 

(0.229) 

-0.015 

(0.027) 

Πυκνοκατοικημένες περιοχές 
-0.055 

(0.033) * 
-0.012 

(0.008) * 
-0.044 
(0.073) 

-0.006 
(0.010) 

-0.044 
(0.073) 

-0.005 
(0.009) 

Εγκυμοσύνη/ πρόσφατη γέννα 
0.353 

(0.051) *** 

0.091 

(0.015) ***   

0.569 

(0.070) *** 

0.089 

(0.012) *** 

0.568 

(0.070) *** 

0.078 

(0.011) ***   

Σταθερός όρος 
-1.907   

(0.167) *** 
- 

-3.597 

(0.872) *** 
- 

-3.573 

(1.061) ***  
- 

Ψευδομεταβλητές χρόνου 
 (Chi square τέστ) 

36.86 *** 66.46 *** 62.18 *** 

λ - 0.652 0.737 

θ - - 
1.207 

(0.132) *** 

Λογαριθμική πιθανοφάνεια -6180.856 -5442.497 -5864.609 

Παρατηρήσεις 25872 25872 27720 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008).  
Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) για την περίπτωση γυναικών με μη-

ελλιπή δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται.  

Pooled probit:  Απλό ομαδοποιημένο υπόδειγμα probit. 
CRE-IC-W: Δυναμικό υπόδειγμα δεσμευμένων τυχαίων επιδράσεων probit με τη χρήση της μεθόδου διόρθωσης για τις «αρχικές συνθήκες» κατά 

Wooldridge.  

CRE-IC-H: Δυναμικό υπόδειγμα δεσμευμένων τυχαίων επιδράσεων probit με τη χρήση της μεθόδου διόρθωσης για τις «αρχικές συνθήκες» κατά 
Heckman. 

Στην περίπτωση των υποδειγμάτων CRE-IC-W και CRE-IC-H, μέσοι όροι για τις εξής χρονικά μεταβαλλόμενες μεταβλητές εισήχθησαν στα 

υποδείγματα (ως επιπρόσθετές επεξηγηματικές μεταβλητές): εκπαίδευση, κατάσταση απασχόλησης, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό 
εισόδημα, εγκυμοσύνη/πρόσφατη γέννα, γεωγραφική περιοχή και επίπεδο αστικότητας της περιοχής κατοικίας. Τα τυπικά σφάλματα, συνεπή για 

ετεροσκεδαστικότητα, παρουσιάζονται στις παρενθέσεις. Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά 

τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1%, αντίστοιχα. 
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3.4.2. Αποτελέσματα δυναμικών υποδειγμάτων με συσχέτιση των 

τυχαίων επιδράσεων και διόρθωση για τις «αρχικές συνθήκες» 

Στα πλαίσια αυτής της υπο-ενότητας θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα από τα 

υποδείγματα που λαμβάνουν υπόψη τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια καθώς και τις «αρχικές 

συνθήκες», δηλαδή τα μοντέλα CRE-IC-W και CRE-IC-H (Πίνακες 3.7 και 3.8, στήλες 2 και 3). 

Ξεκινώντας από το δείγμα των ανδρών (Πίνακας 7), παρατηρούμε ότι η επίδραση της κατάστασης 

παχυσαρκίας της προηγούμενης περιόδου (𝛰𝑖𝑡−1), αν και παραμένει θετική και στατιστικά 

σημαντική, είναι σαφώς μειωμένη σε μέγεθος σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα από τα 

ομαδοποιημένα μοντέλα probit. Ειδικότερα, στην περίπτωση του CRE-IC-W (Πίνακας 3.7, στήλη 

2), ο εκτιμημένος συντελεστής μειώνεται από 2,592, στην περίπτωση του ομαδοποιημένου 

μοντέλου probit (Πίνακας 3.7, στήλη 1), σε περίπου 0.64014. Επίσης, η αντίστοιχη οριακή 

επίδραση (marginal effect) δείχνει ότι, σε αντίθεση με την εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα στην 

περίπτωση των ομαδοποιημένων μοντέλων (περίπου 80%), η πραγματική εξάρτηση από την 

προηγούμενη περίοδο είναι της τάξης του 18,20%. Από την άλλη πλευρά, η οριακή επίδραση της 

κατάστασης παχυσαρκίας κατά την αρχική περίοδο (𝛰𝑖1) είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μέγεθος 

(περίπου 63,60%), υποδηλώνοντας την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ των «αρχικών 

συνθηκών» και των διαδικασιών που οδηγούν στην παχυσαρκία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

σημειωθεί ότι η συστηματική μείωση που παρατηρείται στη λογαριθμική πιθανοφάνεια του 

μοντέλου CRE-IC-W, συγκρινόμενο με το απλό ομαδοποιημένο μοντέλο probit (Πίνακας 3.7), 

επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη υπεροχή του πρώτου (CRE-IC-W). Τέλος, ο συντελεστής 

ενδοταξικής συσχέτισης (𝜆) δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα της διακύμανσης του υποδείγματος 

(περίπου 68%) αποδίδεται στην μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων.    

 

Όσον αφορά στις εκτιμώμενες οριακές επιδράσεις των επεξηγηματικών μεταβλητών, 

διαφοροποιήσεις παρατηρούνται σε σχέση με τα ομαδοποιημένα μοντέλα probit. Συγκεκριμένα, 

μια αρνητική σχέση διαφαίνεται ανάμεσα στην παχυσαρκία και στο καθεστώς απασχόλησης των 

ατόμων. Οι απασχολούμενοι άνδρες έχουν μικρότερη πιθανότητα της τάξης του 2,6% να είναι 

παχύσαρκοι σε σύγκριση με εκείνους που δεν εργάζονται. Επιπλέον, οι μόνιμοι και οι 

                                                           
14 Για λόγους σύγκρισης με το ομαδοποιημένο υπόδειγμα probit (pooled probit), οι συντελεστές των επεξηγηματικών 

μεταβλητών στην περίπτωση των εκτιμήσεων τυχαίων επιδράσεων πρέπει να πολλαπλασιαστούν με τον όρο √1 − 𝜆.  
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περιστασιακοί καπνιστές αντιμετωπίζουν χαμηλότερες πιθανότητες να καταταγούν ως 

παχύσαρκοι (περίπου 7,7 και 2,8%, αντίστοιχα) σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Αντίθετα, η 

τρέχουσα κατάσταση παχυσαρκίας συνδέεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την 

οικογενειακή κατάσταση. Ειδικότερα, οι έγγαμοι άνδρες έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερη 

πιθανότητα, περίπου 4,7%, να είναι παχύσαρκοι σε σύγκριση με τους άγαμους. Επιπροσθέτως, οι 

μαύροι και οι ισπανόφωνοι αντιμετωπίζουν υψηλότερες πιθανότητες παχυσαρκίας, της τάξης του 

6,9%, σε σύγκριση με τους λευκούς.  

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δε διαφέρουν ποιοτικά σε σχέση με τα αντίστοιχα από το μοντέλο 

CRE-IC-H (Πίνακας 3.7, στήλη 3). Παρ’ όλα αυτά περιορισμένες ποσοτικές διαφορές είναι 

εμφανείς. Συγκεκριμένα, η εκτιμημένη οριακή επίδραση της εξάρτησης από την προηγούμενη 

περίοδο (περίπου 15,9%) είναι αρκετά κοντά με την αντίστοιχη τιμή στην περίπτωση του 

μοντέλου CRE-IC-W (Πίνακας 3.7, στήλη 2). Επίσης, το γεγονός ότι η παράμετρος 𝜃, στο κάτω 

μέρος του Πίνακα 3.7, είναι στατιστικά σημαντική παραθέτει περαιτέρω στοιχεία ενάντια στην 

υπόθεση της εξωγένειας των «αρχικών συνθηκών».  

 

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τις γυναίκες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8 (στήλες 2 και 3). 

Όπως και στην περίπτωση των ανδρών, η πραγματική εξάρτηση από την προηγούμενη κατάσταση 

παχυσαρκίας είναι σημαντικά μειωμένη, όταν λαμβάνεται υπόψη η μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια. Επομένως, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα από τα ομαδοποιημένα μοντέλα probit 

(Πίνακα 3.8, στήλη 1), η πραγματική πιθανότητα εξάρτησης από την προηγούμενη περίοδο, με 

βάση τα αποτελέσματα του CRE-IC-W, εκτιμάται σε περίπου 22,10 %. Επιπλέον, οι «αρχικές 

συνθήκες» φαίνεται να επηρεάζουν με θετικό και συστηματικό τρόπο την τρέχουσα κατάσταση 

παχυσαρκίας (οριακή επίπτωση της τάξης του 62,6 %). Ο δε συντελεστής ενδοταξικής συσχέτισης 

(λ) δείχνει ότι περίπου το 65,20 % της διακύμανσης του μοντέλου οφείλεται στη μη-

παρατηρούμενη ετερογένεια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η υπεροχή των μοντέλων που 

λαμβάνουν υπόψη τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων μπορεί, και σε αυτή την 

περίπτωση, να επιβεβαιωθεί -στατιστικά- μέσω της παρατηρούμενης μείωσης στην τιμή της 

λογαριθμικής πιθανοφάνειας μεταξύ του ομαδοποιημένου μοντέλου probit και του CRE-IC-W 

(Πίνακας 3.8, κάτω μέρος).  
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Τα αποτελέσματα από το μοντέλο CRE-IC-H (Πίνακας 3.8, στήλη 3) είναι παρόμοια με τα 

παραπάνω, ενώ το γεγονός ότι η παράμετρος 𝜃 είναι στατιστικά σημαντική, αποτελεί ισχυρή 

ένδειξη ενάντια στην υπόθεση της εξωγένειας των «αρχικών συνθηκών». Ειδικότερα, η 

εκτιμημένη οριακή επίδραση της εξάρτησης από την προηγούμενη περίοδο είναι περίπου ίση με 

19,3%, αρκετά κοντά στα αποτελέσματα του μοντέλου CRE-IC-W. Επομένως, από το σύνολο των 

παραπάνω υποδειγμάτων διαφαίνεται ότι, σε γενικές γραμμές, η εξάρτηση από την κατάσταση 

παχυσαρκίας της προηγούμενης περιόδου είναι σχετικά υψηλότερη στις γυναίκες σε σύγκριση με 

τους άνδρες (Πίνακες 3.7 και 3.8).  

 

Σχετικά με τις λοιπές επεξηγηματικές μεταβλητές, τόσο στην περίπτωση του CRE-W-IC όσο και 

του CRE-H-IC, η καπνιστική συμπεριφορά των γυναικών συνδέεται αρνητικά με την πιθανότητα 

της παχυσαρκίας. Επίσης, οι απασχολούμενες γυναίκες αντιμετωπίζουν αυξημένη πιθανότητα να 

ανήκουν στην κατάσταση παχυσαρκίας σε σχέση με τις μη-απασχολούμενες. Η εθνικότητα καθώς 

και η εγκυμοσύνη φαίνεται επίσης να ασκούν συστηματικές επιπτώσεις στην κατάσταση 

παχυσαρκίας των γυναικών.   

 

Στις μέχρι τώρα αναλύσεις, ψευδομεταβλητές για την εγκυμοσύνη έχουν εισαχθεί στα 

υποδείγματα, με σκοπό να πραγματοποιηθεί σχετική διόρθωση για την πιθανότητα εγκυμοσύνης 

ή μιας πρόσφατης γέννας. Παρ’ όλα αυτά, για λόγους περαιτέρω διερεύνησης των επιπτώσεων 

της εγκυμοσύνης στα αποτελέσματα της ανάλυσης, τα παραπάνω υποδείγματα (Πίνακας 3.8) 

εκτιμήθηκαν και για την περίπτωση δειγμάτων από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι έγκυες ή αυτές 

που γέννησαν πρόσφατα (Πίνακας 3.9). Παρά τη μείωση στο μέγεθος του δείγματος και το 

γεγονός ότι, πλέον, χρησιμοποιείται ένα μη-ισορροπημένο δείγμα, τα αποτελέσματα δε διαφέρουν 

σε ουσιαστικό βαθμό (ποιοτικά ή ποσοτικά) σε σύγκριση με εκείνα που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.8. 
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Πίνακας 3.9. Εκτιμημένοι συντελεστές και οριακές επιδράσεις για την περίπτωση δείγματος 

γυναικών από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι έγκυες: Ομαδοποιημένα μοντέλα και δυναμικά 

μοντέλα με διόρθωση για την ενδογένεια των «αρχικών συνθηκών» 
 Pooled probit 

[1] 

CRE-IC-W 

[2] 

CRE-IC-H 

[3] 

 Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Οριακές 

επιδράσεις 

Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Οριακές 

επιδράσεις 

Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Οριακές 

επιδράσεις 
Παχυσαρκία t-1 2.701 

(0.029) *** 
0.808 

(0.006) *** 
1.436 

(0.052) *** 
0.252 

(0.014) *** 
1.421 

(0.072) *** 
0.227 

(0.018) *** 

Παχυσαρκία t=1 
- - 

2.954 

(0.194) *** 

0.609 

(0.036) *** 
- - 

Εκπαίδευση -0.024 

(0.006) *** 

-0.005 

(0.001) ***   

-0.007 

(0.038) 

-0.001 

(0.005)   

-0.006 

(0.053)   

-0.001 

(0.007) 

Απασχολούμενοι 0.018 
(0.036) 

0.004 
(0.008) 

0.059 
(0.064)   

0.008 
(0.009)   

  0.077 
(0.088)   

0.010 
(0.011) 

Ηλικία 0.008 

(0.006) 

0.002 

(0.001) 

-0.014 

(0.052) 

-0.002 

(0.007) 

-0.032 

(0.080) 

-0.004 

(0.011) 
Παντρεμένοι  0.008 

(0.029) 

0.002 

(0.006) 

0.315 

(0.062) *** 

0.044 

(0.009) ***   

0.211 

(0.083) ** 

  0.028 

(0.011) **  

Μόνιμοι καπνιστές   -0.190 
(0.046) *** 

-0.040 
(0.009) *** 

-0.515 
(0.152) *** 

-0.063 
(0.016) ***   

-0.560 
(0.189) *** 

-0.067 
(0.021) *** 

Περιστασιακοί καπνιστές 0.005 

(0.030) 

0.001 

(0.007) 

-0.046 

(0.096) 

-0.006 

(0.013) 

-0.023 

(0.144) 

-0.003 

(0.019) 

Οικογενειακό εισόδημα  
-0.003 

(0.004) 

-0.001 

(0.001) 

  0.006 

(0.006)   

0.001 

(0.001) 

0.010 

(0.007) 

0.001 

(0.001) 

Ελλιπές οικογενειακό 
εισόδημα   

-0.028 
(0.049)  

-0.006 
(0.011) 

0.089 
(0.079) 

0.013 
(0.012)  

0.130 
(0.103) 

0.018 
(0.015)   

Μαύροι 
0.274 

(0.032) *** 

0.065 

(0.008) *** 

0.655 

(0.112) ***   

0.098 

(0.018) *** 

0.698   

(0.226) *** 

0.100 

(0.033) *** 

Ισπανόφωνοι 
0.086 

(0.040) **    

0.020 

(0.010) ** 

0.249 

(0.133) *   

0.037 

(0.020) * 

0.134 

 (0.227) 

0.018 

(0.032) 

Βορειοανατολικές Η.Π.Α.   
-0.056 
(0.047)  

-0.012 
(0.010) 

0.467 
(0.333) 

0.072 
(0.057) 

0.236 
(0.492) 

0.033 
(0.072) 

Νότιες Η.Π.Α. 
0.059 

(0.034) * 

0.013 

(0.008) * 

0.299 

(0.220) 

0.042 

(0.032) 

0.239 

(0.329)   

0.032 

(0.045) 

Δυτικές Η.Π.Α. 
0.009 

(0.044)   

0.002 

(0.010)    

0.053 

(0.261) 

0.007 

(0.037)   

0.164 

(0.357)    

0.023 

(0.050) 

Πυκνοκατοικημένες 
περιοχές 

-0.054 
(0.035) 

-0.012 
(0.008) 

-0.022 
(0.083) 

-0.003 
(0.012) 

-0.050 
(0.111) 

-0.007 
(0.015) 

Σταθερός όρος 
-1.880 

(0.179) *** 
- 

-3.878 

(0.879) *** 
- 

-2.335 

(1.369) ***  
- 

Ψευδομεταβλητές χρόνου 

 (Chi square τέστ) 
35.75 *** 44.64 *** 24.61 ** 

λ - 0.634 0.722 

θ - - 
1.741 

(0.352) ***   

Λογαριθμική πιθανοφάνεια -5411.143 -4253.710 -2530.653 
Παρατηρήσεις 22996 20380 24623 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008).  

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε μη-ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) για την περίπτωση γυναικών με 

μη-ελλιπή δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται, αφού έχουν αφαιρεθεί οι εγκυμονούσες/πρόσφατα έγκυες γυναίκες μόνο για τα 
κύματα της έρευνας, όπου οι συγκεκριμένες καταστάσεις λαμβάνουν χώρα. 

Pooled probit:  Απλό ομαδοποιημένο υπόδειγμα probit. 

CRE-IC-W: Δυναμικό υπόδειγμα δεσμευμένων τυχαίων επιδράσεων probit με τη χρήση της μεθόδου διόρθωσης για τις «αρχικές συνθήκες» κατά 
Wooldridge.  

CRE-IC-H: Δυναμικό υπόδειγμα δεσμευμένων τυχαίων επιδράσεων probit με τη χρήση της μεθόδου διόρθωσης για τις «αρχικές συνθήκες» κατά 

Heckman. 
Στην περίπτωση των υποδειγμάτων CRE-IC-W και CRE-IC-H, μέσοι όροι για τις εξής χρονικά μεταβαλλόμενες μεταβλητές εισήχθησαν στα 

υποδείγματα (ως επιπρόσθετές επεξηγηματικές μεταβλητές): εκπαίδευση, κατάσταση απασχόλησης, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό 

εισόδημα, γεωγραφική περιοχή και επίπεδο αστικότητας της περιοχής κατοικίας. Τα τυπικά σφάλματα, συνεπή για ετεροσκεδαστικότητα, 
παρουσιάζονται στις παρενθέσεις. Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%, 5% και 1%, αντίστοιχα. 
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Τέλος, στα πλαίσια αναλύσεων ευαισθησίας εκτιμήθηκαν επίσης δυναμικά γραμμικά υποδείγματα 

πιθανοτήτων (dynamic linear probability models) χρησιμοποιώντας μοντέλα δύο σταδίων με βάση 

τη Γενικευμένη Μέθοδο των Στιγμών (two-step system GMM). Τα γραμμικά μοντέλα 

πιθανοτήτων παρέχουν μια, μάλλον, μη επαρκή περιγραφή της πιθανότητας απόκρισης του 

πληθυσμού, δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες πιθανότητες μπορεί να βρίσκονται εκτός του πεδίου 

ορισμού των πιθανοτήτων (διάστημα μεταξύ του μηδενός και του ένα). Παρ’ όλα αυτά, η 

σύγκριση των εν λόγω γραμμικών μοντέλων με τα δυναμικά υποδείγματα τυχαίων επιδράσεων 

probit μπορεί να δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο οι περιοριστικές 

υποθέσεις των τελευταίων, που αφορούν στα μη-παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των ατόμων 

(𝑎𝑖), μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των μη-γραμμικών υποδειγμάτων (Stewart, 

2007). Συγκεκριμένα, τα γραμμικά υποδείγματα οδηγούν σε εκτιμημένους συντελεστές για την 

κατάσταση παχυσαρκίας της προηγούμενης περιόδου που είναι θετικοί, στατιστικά σημαντικοί 

και δε διαφέρουν σε μέγεθος από τις εκτιμημένες οριακές επιδράσεις (marginal effects) των 

μοντέλων CRE-IC-W και CRE-IC-H (Πίνακες 3.7 και 3.8). 15 Επομένως, η όποια αβεβαιότητα 

σχετικά με την εγκυρότητα των υποθέσεων για τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια, στα 

υποδείγματα τυχαίων επιδράσεων (CRE-IC-W και CRE-IC-H), φαίνεται να μην είναι βάσιμη.  

 

Σε γενικές γραμμές τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα ένα άτομο να 

είναι παχύσαρκο επηρεάζεται από: α) την πραγματική εξάρτηση από την κατάσταση παχυσαρκίας 

της προηγούμενης περιόδου (genuine state dependence) δηλαδή, τη θετική συσχέτιση μεταξύ της 

τρέχουσας και παρελθουσών καταστάσεων παχυσαρκίας, αφού έχει ληφθεί υπόψη το πρόβλημα 

των «αρχικών συνθηκών», β) τη χρονικά αμετάβλητη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των 

ατόμων (time-invariant unobserved heterogeneity) και γ) διάφορες επεξηγηματικές μεταβλητές 

που αφορούν στην παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων (π.χ. εκπαίδευση, επίπεδο 

απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης, καπνιστική συμπεριφορά και εθνικότητα). 

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι «αρχικές συνθήκες» ασκούν μια συστηματική επίδραση στις τρέχουσες 

καταστάσεις της παχυσαρκίας, επίδραση που μπορεί να σχετίζεται με το ρόλο συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών που αφορούν σε διάφορες πτυχές του παρελθόντος των ατόμων (π.χ., 

                                                           
15 Οι εν λόγω συντελεστές είναι 0.167 και 0.187, για την περίπτωση των ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Επιπλέον, 

οι παραπάνω εξειδικεύσεις ικανοποιούν τους ελέγχους των καταλοίπων δεύτερης τάξης (second-order residual 

correction tests) κατά Arellano-Bond, αλλά και τους ελέγχους για υπερ-τακτοποιημένους περιορισμούς κατά Sargan 

(over-identifying restrictions). 
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κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, κοινωνικές νόρμες, συνήθειες κλπ.). Για παράδειγμα, όπως 

προκύπτει από την οικονομετρική εξειδίκευση που χρησιμοποιήθηκε για τη μοντελοποίηση των 

«αρχικών συνθηκών» στην περίπτωση του υποδείγματος CRE-IC-H, οι παρελθούσες 

καταναλωτικές συνήθειες των ατόμων (μεταβολή στο σωματικό βάρος των ατόμων στην περίοδο 

1981-1985) συσχετίζονται συστηματικά με την αρχική κατάσταση παχυσαρκίας. Επίσης, στην 

περίπτωση των γυναικών, οι συνθήκες διαβίωσής τους κατά την παιδική ηλικία (όπως η διαμονή 

σε πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή) συνδέονται με την κατάσταση παχυσαρκίας στην αρχική 

περίοδο (𝑡 = 1) και, κατά συνέπεια, επιδρούν στο σωματικό βάρος των ατόμων κατά τη διάρκεια 

της ενήλικης ζωής τους (Lutfiyya et al., 2007).  Τέλος, το γεγονός ότι η μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση, πιθανόν αντανακλά τη γενετική φύση της 

παχυσαρκίας (Stunkard et al., 1986 και Allison et al., 1996). 

 

Όσον αφορά στην παρατηρούμενη ετερογένεια, το καθεστώς απασχόλησης, η καπνιστική 

συμπεριφορά, η οικογενειακή κατάσταση και η εθνικότητα αποτελούν σημαντικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες της παχυσαρκίας. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σε συμφωνία 

με τη σχετική βιβλιογραφία. Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κατάστασης απασχόλησης και της 

παχυσαρκίας στην περίπτωση των ανδρών, υποδηλώνει ότι οι άνεργοι, οι οποίοι έχουν σαφώς 

χαμηλότερα εισοδήματα, είναι περισσότερο πιθανό να καταναλώνουν φθηνότερα και λιγότερο 

ποιοτικά φαγητά (Cawley, 2004a και Morris, 2007). Οι παντρεμένοι άνδρες και γυναίκες έχουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκοι σε σχέση με τους ανύπαντρους. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να οφείλεται στα καταναλωτικά πρότυπα καθώς και στη μειωμένη σωματική 

δραστηριότητα που συνδέονται με την έγγαμη ζωή. Επίσης, τα μειωμένα κίνητρα σχετικά με την 

εξωτερική τους εμφάνιση, σε σχέση με τα άτομα που αναζητούν σύντροφο, ενδέχεται να παίζουν 

έναν επίσης σημαντικό ρόλο (Averett et al., 2008 and Sobal et al., 2003). Βιολογικοί λόγοι 

μπορούν να εξηγήσουν την αρνητική συσχέτιση μεταξύ του καπνίσματος και της παχυσαρκίας 

(π.χ., Williamson et al., 1991, Chou et al., 2004,  Rashad et al., 2006 και Baum 2009). Η δε 

επίδραση της εθνικότητας στο σωματικό βάρος των ατόμων είναι εμφανής σε αρκετές 

παρελθούσες μελέτες (για παράδειγμα, Chou et al., 2004 και Baum και Ruhm, 2009). Το επίπεδο 

εκπαίδευσης όσο και το οικογενειακό εισόδημα δε φαίνεται να επηρεάζουν, με συστηματικό 

τρόπο, την κατάσταση παχυσαρκίας των ατόμων, παρά τα αντίθετα αποτελέσματα από 

παρελθούσες μελέτες (για παράδειγμα, Chou et al., 2004 και Lakdawalla and Philipson 2009). 
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Ωστόσο, οι μελέτες αυτές δε χρησιμοποιούν διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών, 

βασίζονται σε μοντέλα που δε λαμβάνουν υπ’ όψη την μη-παρατηρούμενη ετερογένεια όπως 

επίσης και τα δυναμικά χαρακτηριστικά της παχυσαρκίας. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι παραπάνω επιδράσεις των επεξηγηματικών μεταβλητών στην κατάσταση παχυσαρκίας δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ως αιτιώδεις. Περαιτέρω διερεύνηση πιθανών μηχανισμών αιτιότητας, για 

τις εν λόγω επεξηγηματικές μεταβλητές, ξεπερνά τους στόχους της συγκεκριμένης ερευνητικής 

προσπάθειας. 

 

 

3.4.3. Ανάλυση ευαισθησίας: εναλλακτικές μετρήσεις της παχυσαρκίας 

Σε αυτή την υπο-ενότητα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση ευαισθησίας για την εμμονή της 

παχυσαρκίας, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά κατώφλια ορισμού με βάση το ΔΜΣ. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, η παχυσαρκία θεωρείται ένας αντιπροσωπευτικός δείκτης των λανθανουσών 

επιπτώσεων που συνδέονται με το αυξημένο σωματικό βάρος (όπως π.χ. θέματα υγείας, 

εξωτερικής εμφάνισης κλπ.). Σε αυτό το πλαίσιο, ο ορισμός της παχυσαρκίας αφορά στο 

διαχωρισμό μιας τυχαίας συνεχούς μεταβλητής (ΔΜΣ), με βάση συγκεκριμένα κατώφλια. Η 

επιλογή των εν λόγω κατωφλίων αναμένεται να επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις των ατόμων 

σχετικά με το σωματικό τους βάρους, δεδομένου ότι διαφορετικές εκτιμήσεις σε σχέση με τα 

κόστη και τα οφέλη συνδέονται με διαφορετικά σημεία της κατανομής του ΔΜΣ. Επίσης, η 

συγκεκριμένη ανάλυση ευαισθησίας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα που 

έχουν να κάνουν με τη λανθασμένη ταξινόμηση (misclassification bias) των ατόμων στην 

κατάσταση παχυσαρκίας ή μη-παχυσαρκίας (Hausman et al., 1998). Ειδικότερα, το συμβατικό 

κατώφλι 𝐵𝑀𝐼 ≥ 30, αποτελεί -σε κάποιο βαθμό- ένα αυθαίρετα ορισμένο όριο, δεδομένου ότι 

έχει προκύψει από μια απλή παρατήρηση του σημείου καμπής της καμπύλης που συνδέει το ΔΜΣ 

και τα επίπεδα θνησιμότητας (WHO, 1995, Greene et al., 2008).   

 

Για τους λόγους αυτούς, θα διερευνηθεί η εμμονή της παχυσαρκίας χρησιμοποιώντας μια σειρά 

από εναλλακτικά κατώφλια ορισμού (που κυμαίνονται μεταξύ του ΔΜΣ 25 και 33 kg/m2). Το 

Γράφημα 3.2 απεικονίζει τις εκτιμημένες οριακές επιδράσεις (marginal effects) της κατάστασης 

παχυσαρκίας της προηγούμενης περιόδου στην τρέχουσα, χρησιμοποιώντας μια δέσμη 
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εναλλακτικών μοντέλων. Παρατηρούμε ότι οι εν λόγω οριακές επιδράσεις στην περίπτωση των 

απλών ομαδοποιημένων μοντέλων probit (pooled probit) είναι θετικές, στατιστικά σημαντικές και 

σχεδόν σταθερές σε μέγεθος (περίπου ίσες 0,80) σε όλο το φάσμα των εναλλακτικών κατωφλίων 

που χρησιμοποιήθηκαν. Αντίθετα, τα μοντέλα που λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους το διαχρονικό 

χαρακτήρα των δεδομένων και παρέχουν κατάλληλη διόρθωση για τη μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια (CRE-IC-W και CRE-IC-H) καταδεικνύουν ότι η «πραγματική» εμμονή της 

παχυσαρκίας μειώνεται, καθώς μετακινούμαστε δεξιά της κατανομής του ΔΜΣ (σε σχέση με τον 

ορισμό της παχυσαρκίας). Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ανδρών, η «πραγματική» 

εξάρτηση από την κατάσταση παχυσαρκίας της προηγούμενης περιόδου μειώνεται κατά δυόμιση 

φορές τουλάχιστον, δηλαδή από το 0,293 στο 0,108 (από το 0,266 στο 0,097), στην περίπτωση 

του μοντέλου CRE-IC-W (CRE-IC-H).  Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα στην περίπτωση των 

γυναικών. Ειδικότερα, οι αντίστοιχες οριακές επιδράσεις μειώνονται από το 0,233 στο 0,113, 

καθώς το κατώφλι ορισμού της παχυσαρκίας μετακινείται στα δεξιά της κατανομής του ΔΜΣ. 

Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός μείωσης της εξάρτησης από την προηγούμενη περίοδο δεν είναι 

ομογενής σε όλο το φάσμα των σημείων του ΔΜΣ που εξετάζονται. Ειδικότερα, στην περίπτωση 

των ανδρών, η συγκεκριμένη μείωση είναι περισσότερο απότομη σε μια περιοχή του ΔΜΣ που 

είναι κοντά στην τιμή 28,50 (δες Γράφημα 3.2). Όσον αφορά στις γυναίκες, παρόμοια 

αποτελέσματα παρατηρούνται σε μια, κατά κάποιον τόπο, υψηλότερη τιμή του ΔΜΣ (περίπου ίση 

με 30 kg/m2). 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι τα υποδείγματα που βασίζονται στο διαστρωματικό 

χαρακτήρα των δεδομένων (pooled probit) μπορεί να οδηγούν σε μεροληπτικά συμπεράσματα, σε 

σύγκριση με δυναμικά υποδείγματα κατάλληλα διορθωμένα για την ύπαρξη μη-παρατηρούμενης 

ετερογένειας (δηλαδή τα μοντέλα CRE-IC-W και CRE-IC-H). Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμημένες 

οριακές επιδράσεις με βάση τα τελευταία μοντέλα είναι σημαντικά χαμηλότερες από την 

περίπτωση των ομαδοποιημένων μοντέλων probit, τόσο στην περίπτωση των ανδρών όσο και των 

γυναικών. Όσον αφορά στην παρατηρούμενη μείωση της «πραγματικής» εξάρτησης από την 

προηγούμενη περίοδο (μοντέλα CRE-IC-W και CRE-IC-H), καθώς κινούμαστε δεξιά της 

κατανομής του ΔΜΣ, αυτή -πιθανόν- αντανακλά τους αυξανόμενους κινδύνους για την υγεία και 

τις επιπτώσεις στην εξωτερική εμφάνιση που σχετίζονται με τα υψηλότερα επίπεδα σωματικού 

βάρους. Τέλος, το γεγονός ότι οι εν λόγω μειώσεις γίνονται περισσότερο απότομες μετά από 
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συγκεκριμένα κατώφλια ορισμού της παχυσαρκίας, δεν είναι τυχαίο, αλλά θα μπορούσε να αφορά 

στο ότι οι εν λόγω επιπτώσεις γίνονται τόσο δυσμενείς, στα συγκεκριμένα σημεία της κατανομής 

του ΔΜΣ, που επιβάλλουν άμεση προσπάθεια για μείωση του σωματικού βάρους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες τιμές είναι αρκετά κοντά στην κλινική ταξινόμηση της 

παχυσαρκίας (ΒΜΙ≥30), αν και ελαφρώς χαμηλότερες για την περίπτωση των ανδρών, 

επιβεβαιώνοντας την εγκυρότητα των κλινικών κριτηρίων ταξινόμησης της παχυσαρκίας.    
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Γράφημα 3.2. Εμμονή στην παχυσαρκία (κατά φύλο): Εναλλακτικά κατώφλια ορισμού 

της παχυσαρκίας και διαφορετικά οικονομετρικά μοντέλα διακριτών επιλογών  
Άνδρες 

 
Γυναίκες 

 
Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2008).  

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1985- 2008) με μη-ελλιπή δεδομένα για το 
ΔΜΣ. 

Τα παραπάνω γραφήματα  συνδέουν τις εκτιμημένες οριακές επιδράσεις της παρελθούσας κατάστασης παχυσαρκίας στην τρέχουσα, 

χρησιμοποιώντας εναλλακτικά οικονομετρικά μοντέλα: Probit, CRE-IC-W (δυναμικό υπόδειγμα δεσμευμένων τυχαίων επιδράσεων probit με 
τη χρήση της μεθόδου κατά Wooldridge για τις «αρχικές συνθήκες») και CRE-IC-H (δυναμικό υπόδειγμα δεσμευμένων τυχαίων επιδράσεων 

probit με τη χρήση της μεθόδου κατά Heckman για τις «αρχικές συνθήκες»).  

Η οριζόντια έντονη γραμμή υποδηλώνει αλλαγή κλίμακας στον Υ άξονα για λόγους παρουσίασης. 
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3.5. Κατηγορίες σωματικού βάρους: Δυναμικά διατεταγμένα 

υποδείγμα 

3.5.1. Διατεταγμένα υποδείγματα και Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σωματικό βάρος αποτελεί ένα ενδογενές αποτέλεσμα μιας 

διαχρονικής διαδικασίας, η οποία εμπεριέχει την αποτίμηση του σχετικού κόστους/οφέλους που 

συνδέεται με τις όποιες μεταβολές στα επίπεδα σωματικού βάρους των ατόμων. Ωστόσο, τα εν 

λόγω κόστη (που αφορούν στην αύξηση του σωματικού βάρους) δεν είναι ομοιογενή στα διάφορα 

σημεία της κατανομής του ΔΜΣ. Στα πλαίσια της μέχρι τώρα ανάλυσης ο πληθυσμός 

διαχωρίστηκε σε δύο υπο-ομάδες, παχύσαρκοι και μη-παχύσαρκοι, εφαρμόζοντας δυναμικά 

μοντέλα για διακριτά δεδομένα. Ωστόσο, παρά το ότι η παραπάνω ανάλυση αναγνωρίζει το 

δυναμικό χαρακτήρα της παχυσαρκίας, δε λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των κατηγοριών του 

σωματικού βάρους (δηλαδή, λιποβαρείς, φυσιολογικού βάρους, υπέρβαροι και παχύσαρκοι). Το 

γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια πληροφόρησης (WHO, 2000). 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Greene et al. (2008) και Greene and Hensher (2010), o ΔΜΣ μπορεί 

να θεωρηθεί ως ένα κατηγορικά διατεταγμένο (ordinal), και όχι ως ένα διακριτό (discrete) ή 

γραμμικό (cardinal), μέτρο της λανθάνουσας κατάστασης υγείας των ατόμων που σχετίζεται με 

το σωματικό τους βάρος. Μάλιστα, ένα αρκετά σημαντικό τμήμα της βιβλιογραφίας έχει 

αναγνωρίσει τον κατηγορικό χαρακτήρα του ΔΜΣ, εφαρμόζοντας κατάλληλα οικονομετρικά 

υποδείγματα (π.χ. Cawley and Spiess, 2008, Fang et al., 2009 και Garasky et al, 2009). Παρ’ όλα 

αυτά καμία από τις εν λόγω ερευνητικές προσπάθειες δεν έχει λάβει υπ’ όψη της τα δυναμικά 

χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων σωματικού βάρους.   

 

Στα πλαίσια αυτής της υπο-ενότητας θα εκτιμηθούν κατάλληλα μη-γραμμικά υποδείγματα που 

ενσωματώνουν τον κατηγορικό και διατεταγμένο χαρακτήρα του ΔΜΣ και ταυτόχρονα 

λαμβάνουν υπόψη τους τις δυναμικές ιδιότητες των καταστάσεων σωματικού βάρους. Επομένως, 

η εξαρτημένη μεταβλητή αποτελείται από τρεις κατηγορίες σωματικού βάρους, διαχωρίζοντας τη 

συνεχή μεταβλητή ΔΜΣ ως ακολούθως: φυσιολογικού σωματικού βάρους (BMI <25), υπέρβαροι 

(ΔΜΣ ≥ 25 και BMI <30) και, τέλος, παχύσαρκοι (ΔΜΣ ≥ 30). 
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3.5.2. Επιλογή δείγματος και ορισμός μεταβλητών  

Όπως και στην υπο-ενότητα 3.2.1, τα στοιχεία σε επίπεδο ατόμου έχουν εξαχθεί από την 

NLSY79. Μολαταύτα, για τους σκοπούς της ανάλυσης της συγκεκριμένης υπο-ενότητας επελέγη 

η χρήση ενός δείγματος που αρχίζει το έτος 1998 και λήγει στο τελευταίο διαθέσιμο κύμα της 

NLSY79 (το έτος 2008). Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος (1998-2008) χρησιμοποιείται επειδή 

κατά τη διάρκεια των εν λόγω ερευνητικών κυμάτων: (α) συλλέγεται ένα σύνολο από δεδομένα 

που αφορούν στην κατάσταση υγείας τόσο των ερωτηθέντων όσο και των γονέων τους και (β) 

παρέχονται εκτενείς πληροφορίες που σχετίζονται με τη σωματική δραστηριότητα των ατόμων. 

Δεδομένου ότι η φυσική δραστηριότητα, η κατάσταση υγείας αλλά και η ύπαρξη 

«παχυσαρκογενών» κληρονομικών γνωρισμάτων (οικογενειακό υπόβαθρο υγείας) αποτελούν -

αναμφισβήτητα- πολύ σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του σωματικού βάρους, η 

διαθεσιμότητα τέτοιων πληροφοριών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 1998-2008, η έρευνα λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια και, 

επομένως, το επιλεγμένο δείγμα αποτελείται από 6 ισαπέχοντα κύματα 

 

Αυτο-αναφερόμενα στοιχεία για το σωματικό βάρος και το ύψος των ατόμων χρησιμοποιήθηκαν 

για τον υπολογισμό του ΔΜΣ. Συγκεκριμένα, στοιχεία για το σωματικό ύψος των ατόμων, κατά 

την ενήλικη ζωή τους, είναι διαθέσιμα σε τρία κύματα της έρευνας (τα έτη 1985, 2006 και 2008). 

Επομένως, όπως και στην προηγηθείσα περίπτωση (υπο-ενότητα 3.2.1), επελέγη η χρήση της 

μέσης τιμής του ύψους, για τα άτομα στα οποία περισσότερα από ένα μέτρα ύψους 

παρατηρούνται, και των μοναδικών -μη ελλιπών- τιμών σωματικού ύψους για τα άτομα στα οποία 

μόνο ένα μέτρο ύψος είναι διαθέσιμο.  

 

Ακολουθώντας την κοινή πρακτική που προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(WHO, 2000), ως λιποβαρή κατατάσσονται τα άτομα με ΔΜΣ μικρότερο από 18,5, φυσιολογικού 

βάρους τα άτομα με ΔΜΣ μεταξύ 18,5 και 25, υπέρβαρα αυτά με ΔΜΣ μεταξύ 25 και 30 και 

παχύσαρκα αυτά που έχουν ΔΜΣ που ισούται ή υπερβαίνει το 30 (δες και υπο-ενότητα 2.1). 

Ωστόσο, στα πλαίσια της εν λόγω ανάλυσης θα εξαιρεθούν τα λιποβαρή άτομα, δεδομένου ότι 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% του δείγματος (βλέπε επίσης Greene et al., 2008 και Han et al., 

2009).  
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Δεδομένου ότι η διερεύνηση της εμμονής στις κατηγορίες σωματικού βάρους είναι το κύριο 

ενδιαφέρον αυτής της υπο-ενότητας, προκαταρκτικά στοιχεία για το μέγεθος της εν λόγω εμμονής 

μπορούν να παρουσιασθούν με τη χρήση πινάκων πιθανοτήτων μετάβασης (Πίνακας 3.10). Στην 

περίπτωση των ανδρών, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πάνω από το 76% αυτών που 

παρατηρούνταν στην κατηγορία «φυσιολογικό βάρος», το 78% εκείνων που ταξινομούνταν ως 

υπέρβαροι και το 83% των παχύσαρκων παραμένουν στην ίδια κατηγορία σωματικού βάρους 

κατά τη διάρκεια του επόμενου ερευνητικού κύματος. Υψηλή εμμονή παρατηρείται, επίσης, και 

στην περίπτωση που ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείται (1998-2008, 11 

ημερολογιακά έτη).16 Τα δε αποτελέσματα για την περίπτωση των γυναικών είναι παρόμοια, 

επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη συστηματικής εμμονής στις εξεταζόμενες κατηγορίες σωματικού 

βάρους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ειδικότερα, οι πιθανότατες στην κεντρική διαγώνιο είναι αρκετά μεγαλύτερες, σε μέγεθος, συγκρινόμενες με τις 

αντίστοιχες τιμές μακριά από τη διαγώνιο. 



Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

  
 63 

 

Πίνακας 3.10. Πίνακες πιθανοτήτων μετάβασης μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών 

σωματικού βάρους (φυσιολογικό βάρος, υπέρβαροι και παχύσαρκοι), κατά φύλο 
Άνδρες 

  Χρονική περίοδος t 

Χρονικό διάστημα  

κάλυψης 

 

Χρονική περίοδος t-2 

Φυσιολογικό βάρος Υπέρβαροι Παχύσαρκοι 

1998-2000 Φυσιολογικό βάρος 0.764 0.228 0.008 

Υπέρβαροι 0.068 0.787 0.145 
Παχύσαρκοι 0.003 0.129 0.868 

2000-2002 Φυσιολογικό βάρος 0.779 0.214 0.007 

Υπέρβαροι 0.068 0.821 0.112 
Παχύσαρκοι 0.006 0.131 0.862 

2002-2004 Φυσιολογικό βάρος 0.819 0.173 0.008 

Υπέρβαροι 0.063 0.840 0.097 

Παχύσαρκοι 0.008 0.156 0.835 

2004-2006 Φυσιολογικό βάρος 0.797 0.190 0.013 

Υπέρβαροι 0.058 0.792 0.149 

Παχύσαρκοι 0.005 0.108 0.887 

2006-2008 Φυσιολογικό βάρος 0.780 0.211 0.008 
Υπέρβαροι 0.063 0.825 0.112 

Παχύσαρκοι 0.003 0.123 0.873 

1998-2008 Φυσιολογικό βάρος 0.557 0.413 0.030 
Υπέρβαροι 0.058 0.652 0.290 

Παχύσαρκοι 0.009 0.141 0.850 

Γυναίκες 
  Χρονική περίοδος t 

Χρονικό διάστημα  
κάλυψης 

 
Χρονική περίοδος t-2 

Φυσιολογικό βάρος Υπέρβαροι Παχύσαρκοι 

1998-2000 Φυσιολογικό βάρος 0.819 0.171 0.009 

Υπέρβαροι 0.149 0.685 0.165 
Παχύσαρκοι 0.015 0.123 0.863 

2000-2002 Φυσιολογικό βάρος 0.835 0.161 0.005 

Υπέρβαροι 0.136 0.694 0.171 

Παχύσαρκοι 0.019 0.105 0.876 

2002-2004 Φυσιολογικό βάρος 0.830 0.163 0.008 

Υπέρβαροι 0.145 0.713 0.142 

Παχύσαρκοι 0.014 0.128 0.858 

2004-2006 Φυσιολογικό βάρος 0.813 0.181 0.006 
Υπέρβαροι 0.120 0.730 0.149 

Παχύσαρκοι 0.015 0.102 0.883 

2006-2008 Φυσιολογικό βάρος 0.823 0.166 0.011 
Υπέρβαροι 0.112 0.713 0.175 

Παχύσαρκοι 0.010 0.114 0.876 

1998-2008 Φυσιολογικό βάρος 0.645 0.308 0.047 

Υπέρβαροι 0.120 0.543 0.337 
Παχύσαρκοι 0.031 0.139 0.831 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1998- 2008). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1998- 2008) με μη-ελλιπή δεδομένα για το ΔΜΣ.  

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

  
 64 

 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα βασίζονται σε προκαταρκτικές αναλύσεις, δηλαδή σε αναλύσεις 

που δε λαμβάνουν υπόψη τους τις επιδράσεις των επεξηγηματικών μεταβλητών (παρατηρούμενη 

ετερογένεια). Ωστόσο, για τους σκοπούς των εκτιμήσεων και προκειμένου να διερευνηθούν 

πιθανές διαφοροποιήσεις στην κατάσταση σωματικού βάρους των ατόμων με βάση τα ατομικά 

τους χαρακτηριστικά, ένα σύνολο ερμηνευτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επεξηγηματικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν την 

ηλικία, την εκπαίδευση, την οικογενειακή κατάσταση, το οικογενειακό εισόδημα (σε 

τεταρτημόρια) και την εθνικότητα/φυλή. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε διόρθωση για ένα εκτενές 

σύνολο χαρακτηριστικών που αφορούν στον τρόπο ζωής των ατόμων, και ενδεχομένως 

συνδέονται με το σωματικό βάρος, όπως η σωματική άσκηση (ψευδομεταβλητές για την εκτέλεση 

έντονης σωματικής δράσης ή ασκήσεων ενδυνάμωσης), οι καπνιστικές συνήθειες17 και η 

κατανάλωση αλκοόλ18. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν ψευδομεταβλητές που υποδηλώνουν αν τα 

άτομα διαβάζουν τις ετικέτες των τροφίμων, όταν λαμβάνουν την απόφαση για αγορά των 

συγκεκριμένων αγαθών.19  

 

Στην ανάλυση ελήφθη επίσης υπόψη η σωματική άσκηση που πραγματοποιούν τα άτομα ως 

αποτέλεσμα της εργασίας τους σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (job-related physical exercise), 

ακολουθώντας την μελέτη των Lakdawalla και Philipson (2007). Ειδικότερα, κατασκευάσθηκαν 

δύο μεταβλητές, όπου η πρώτη αποτελεί ένα μέτρο των απαιτήσεων φυσικής κατάστασης του 

                                                           
17 Eρωτήσεις σχετικά με το κάπνισμα πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών της έρευνας: 1998 και 2008. 

Ακολουθώντας μια παρόμοια μέθοδο με αυτή των Levine et al. (1997), τρεις πληθυσμιακές ομάδες ορίστηκαν με 

βάση την καπνιστική συμπεριφορά. Ειδικότερα, οι "μόνιμοι καπνιστές" είναι αυτοί που καπνίζουν μόνιμα και στα 

δύο έτη, οι «περιστασιακοί καπνιστές» εμφανίζουν μεταβάσεις μεταξύ καπνίσματος και μη-καπνίσματος και τέλος οι 

«μη καπνιστές» είναι αυτοί που δεν καπνίζουν σε κανένα έτος της έρευνας. Για αυτές τις ομάδες σχετικές 

ψευδομεταβλητές κατασκευάστηκαν. 
18 Δεδομένου ότι οι ερωτήσεις σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ πραγματοποιούνται σε περιορισμένα έτη της 

έρευνας (2002, 2006 και 2008), τα στοιχεία για τις υπόλοιπες περιπτώσεις βασίστηκαν σε πληροφορίες από τα κύματα 

της έρευνας που (α) ήταν πιο κοντά χρονικά και (β) οι εν λόγω πληροφορίες ήταν διαθέσιμες. Επομένως, ορίσθηκε 

μια ψευδομεταβλητή για την κατανάλωση αλκοόλ η οποία λαμβάνει την τιμή «1», αν το άτομο έχει καταναλώσει 

οποιοδήποτε οινοπνευματώδες ποτό κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, ενώ την τιμή «0» σε κάθε άλλη 

περίπτωση. 
19 Στην περίπτωση ελλιπών δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα πιο κοντινά σε χρόνο κύματα της έρευνας. 

Έτσι κατασκευάστηκε μια ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή «1», αν το άτομο χρησιμοποιεί τις ετικέτες για τα 

δομικά συστατικά των τροφίμων κατά τη λήψη αποφάσεων αγοράς των συγκεκριμένων αγαθών και την τιμή «0» σε 

κάθε άλλη περίπτωση. Αντίστοιχη ψευδομεταβλητή δημιουργήθηκε, επίσης, και για τις ετικέτες που αφορούν στα 

θρεπτικά συστατικά των τροφίμων. 
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επαγγέλματος που ασκεί κάθε άτομο, ενώ η δεύτερη αφορά στις απαιτήσεις αντοχής των 

αντίστοιχών επαγγελμάτων.20 Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση υγείας των ατόμων αλλά και των γονέων τους, χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια 

εκτενή ενότητα υγείας που είναι διαθέσιμη στην NLSY79 (από το έτος 1998 και έπειτα). 

Ειδικότερα, κατασκευάστηκε μια ψευδομεταβλητή που θα λαμβάνει την τιμή «1», αν το άτομο 

έχει κάποιον βιολογικό γονέα που έπασχε από διαβήτη, παχυσαρκία ή υπέρταση, ενώ την τιμή 

μηδέν σε άλλη περίπτωση.21 Η επιλογή των παραπάνω προβλημάτων υγείας δεν είναι τυχαία, αλλά 

βασίζεται στο γεγονός ότι ασκούν γενετικές επιδράσεις στο σωματικό βάρος των ατόμων (Cawley, 

2004a, Greve, 2008 και Lindeboom et al., 2010). Επομένως, η ύπαρξη των εν λόγω γενετικών 

μηχανισμών ενδέχεται να σημαίνει ότι τα άτομα, των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν τα 

συγκεκριμένα προβλήματα, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υψηλού σωματικού βάρους. 

Μεταβλητές για την κατάσταση υγείας των ατόμων χρησιμοποιήθηκαν επίσης στην ανάλυση (SF-

12, Physical Component Summary).22 Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν περιφερειακές μεταβλητές, 

μεταβλητές αστικότητας, ψευδομεταβλητές χρόνου και δείκτες που αφορούν στην κατάσταση 

τρέχουσας/πρόσφατης εγκυμοσύνης (για την περίπτωση των γυναικών).  

 

Λόγω του δυναμικού χαρακτήρα της ανάλυσης, τα άτομα με ελλιπή δεδομένα, σε οποιοδήποτε 

από τα 6 κύματα του επιλεγμένου δείγματος (1998-2008), αφαιρέθηκαν από το δείγμα-εργασίας. 

Επομένως, ένα ισορροπημένο δείγμα 6-κυμάτων (balanced sample), που περιλαμβάνει 11.928  

παρατηρήσεις ανδρών και 12.492 παρατηρήσεις γυναικών, χρησιμοποιήθηκε.   

 

Οι Πίνακες 3.11 (άνδρες) και 3.12 (γυναίκες) παρουσιάζουν περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για 

το σύνολο του δείγματος (ανδρών ή γυναικών) καθώς και για πληθυσμιακές ομάδες που ορίζονται 

με βάση τις καταστάσεις σωματικού βάρους. Όσον αφορά στους άνδρες (Πίνακας 3.11), η 

                                                           
20 Λεπτομέρειες για τον τρόπο κατασκευής των συγκεκριμένων μεταβλητών παρέχονται στη μελέτη των Lakdawalla 

και Philipson (2007). 
21 Η ταυτοποίηση των συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας βασίστηκε στη διεθνή ταξινόμηση των νόσων (ICD-9).  
22 Για τη διευκόλυνση της ερμηνείας των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι η στάθμιση που εφαρμόζεται για την 

κατασκευή της κλίμακας φυσικής δραστηριότητας δε διευκολύνει την ερμηνεία, μια ψευδομεταβλητή 

κατασκευάστηκε. Ειδικότερα, η μεταβλητή αυτή παίρνει την τιμή «1», αν το σκορ του ατόμου, όσον αφορά στην 

κλίμακα φυσικής δραστηριότητας, υπερβαίνει το μέσο όρο του δείγματος και «0» στην αντίθετη περίπτωση (Mols et 

al., 2009). Τέλος, επελέγη να μη συμπεριληφθεί η αντίστοιχη κλίμακα ψυχικής υγείας (mental component scale) γιατί 

τα αποτελέσματα προκαταρκτικών αναλύσεων δε δείχνουν κάποια συστηματική επίδραση στα αποτελέσματα 

σωματικού βάρους των ατόμων. 
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πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι υπέρβαροι (περίπου 49%), το 27% αντιμετωπίζουν 

προβλήματα παχυσαρκίας, ενώ το υπόλοιπο 24% αποτελείται από άτομα φυσιολογικού 

σωματικού βάρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 50% των ανδρών [(246 +428 +316)/1988, 

βλέπε Πίνακας 3.11] κατατάσσεται συνεχώς στην ίδια κατηγορία σωματικού βάρους κατά τη 

διάρκεια όλων των κυμάτων της έρευνας, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη εμμονής στις καταστάσεις 

σωματικού βάρους. Σημαντικές διαφοροποιήσεις διαφαίνονται στα χαρακτηριστικά των ανδρών 

που ανήκουν σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες με βάση την κατάσταση σωματικού βάρους 

τους (Πίνακας 3.11). Για παράδειγμα, σε σύγκριση με εκείνους που είναι πάντα φυσιολογικού 

σωματικού βάρους, οι συνεχώς υπέρβαροι ή συνεχώς παχύσαρκοι είναι περισσότερο πιθανό να 

είναι παντρεμένοι και να έχουν γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με 

το αυξημένο σωματικό βάρος. Επιπλέον, οι συνεχώς υπέρβαροι/παχύσαρκοι άνδρες έχουν 

χαμηλότερη εκπαίδευση, είναι λιγότερο πιθανό να απασχολούνται σε επαγγέλματα με αυξημένες 

απαιτήσεις σωματικής δραστηριότητας, έχουν μικρότερες πιθανότητες να είναι μόνιμοι καπνιστές 

όπως και να καταναλώνουν αλκοόλ, σε σύγκριση με τους άνδρες που είναι συνεχώς φυσιολογικού 

σωματικού βάρους. Εστιάζοντας στους συνεχώς παχύσαρκους, είναι φανερό ότι είναι λιγότερο 

υγιείς και απασχολούνται σε επαγγέλματα που απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες αντοχής, σε 

σύγκριση με εκείνους που είναι συνεχώς φυσιολογικού βάρους ή συνεχώς υπέρβαροι. 

Περιφερειακές διακυμάνσεις είναι επίσης εμφανείς. Στο υπόλοιπο του συγκεκριμένου πίνακα 

παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τα άτομα που αντιμετωπίζουν μεταβάσεις 

μεταξύ των κατηγοριών σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.  

 

Όσον αφορά στις γυναίκες (Πίνακας 3.12), το 43.40% είναι φυσιολογικού σωματικού βάρους, ενώ 

το 29,50% είναι υπέρβαρες. Το δε ποσοστό της παχυσαρκίας αγγίξει το 27%. Όπως και στην 

περίπτωση των ανδρών, περίπου το 48 % [(462 +156 +380) / 2082] του δείγματος των γυναικών 

παραμένει συνεχώς στην ίδια κατάσταση σωματικού βάρους για το σύνολο της περιόδου που 

εξετάζεται, επιβεβαιώνοντας -περαιτέρω- την ύπαρξη εμμονής στις κατηγορίες σωματικού 

βάρους. Τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.12 δείχνουν ότι οι συνεχώς παχύσαρκες ή συνεχώς 

υπέρβαρες γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να είναι παντρεμένες, εμφανίζουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να είναι παιδιά γονέων που πάσχουν από προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το 

αυξημένο σωματικό βάρος, αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα υγείας  και είναι λιγότερο 

πιθανό να διαβάζουν τις ετικέτες των τροφίμων, σε σύγκριση με τις γυναίκες συνεχούς 
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φυσιολογικού σωματικού βάρους. Επιπλέον, οι συνεχώς υπέρβαρες/παχύσαρκες γυναίκες είναι 

περισσότερο πιθανό να απασχολούνται σε επαγγέλματα που έχουν υψηλότερες απαιτήσεις 

σωματικής αντοχής, είναι περισσότερο πιθανό να ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλότερο 

εισόδημα και είναι -κατά κύριο λόγο- μαύρες ή Ισπανόφωνες, σε σύγκριση με τις γυναίκες που 

είναι συνεχώς φυσιολογικού σωματικού βάρους. Τέλος, σημαντικές περιφερειακές διακυμάνσεις 

παρατηρούνται. 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

  
 68 

 

Πίνακας 3.11. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα (NLSY79, 1998-2008): Άνδρες 
 Συνολικό 

δείγμα 

(Άνδρες) 

Συνεχώς 
«φυσιολογικού 

βάρους» 

Συνεχώς 
«υπέρβαροι» 

Συνεχώς 
«παχύσαρκοι» 

Μοναδικές 
μετ/σεις σε 

υψηλότερη 

κατ/ρία 

Μοναδικές 
μετ/σεις σε 

χαμηλότερη 

κατ/ρία 

Πολλαπλές 
μεταβάσεις 

Φυσιολογικό βάρος (0/1) 0.241 

(0.428)  

  0.203 

(0.402) 

0.241 

(0.428) 

0.220 

(0.414) 

Υπέρβαροι (0/1) 0.488 

(0.500)  

  0.541 

(0.498) 

0.553 

(0.498) 

0.515 

(0.500) 

Παχύσαρκοι (0/1) 0.270 

(0.444)  

  0.256 

(0.436) 

0.206 

(0.405) 

0.265 

(0.441) 
Ηλικία 42.139 

(4.055) 

42.030 

(4.031) 

42.222 

(4.120) 

42.139 

(4.000) 

42.075 

(4.056) 

42.356 

(4.033) 

42.133 

(4.042) 

Εκπαίδευση 13.398 

(2.461) 

13.796 

(2.660) 

13.716 

(2.435) 

12.885 

(2.177) 

13.439 

(2.391) 

12.780 

(2.219) 

13.261 

(2.542) 

Παντρεμένοι (0/1) 0.661 

(0.473) 

0.585 

(0.493) 

0.736 

(0.441) 

0.693 

(0.461) 

0.649 

(0.478) 

0.655 

(0.476) 

0.627 

(0.484) 

Γονική νόσος σχετική με το 

σωματικό βάρος (0/1) 

0.212 

(0.409) 

0.139 

(0.346) 

0.195 

(0.396) 

0.364 

(0.481) 

0.182 

(0.386) 

0.305 

(0.461) 

0.185 

(0.389) 
Κατάσταση Υγείας (0/1) 0.733 

(0.442) 

0.762 

(0.426) 

0.790 

(0.407) 

0.640 

(0.480) 

0.758 

(0.429) 

0.669 

(0.471) 

0.711 

(0.453) 

Ετικέτες τροφίμων: Δομικά 

Συστατικά (0/1)   

0.292 

(0.455) 

0.281 

(0.450) 

0.246 

(0.431) 

0.338 

(0.473) 

0.297 

(0.457) 

0.315 

(0.465) 

0.307 

(0.461) 

Ετικέτες τροφίμων: Θρεπτικά 

Συστατικά (0/1)   

0.387 

(0.487) 

0.344 

(0.475) 

0.371 

(0.483) 

0.440 

(0.497) 

0.388 

(0.487) 

0.408 

(0.492) 

0.391 

(0.488) 

Επάγγελμα: Απαιτήσεις 

φυσικής άσκησης  

2.214 

(1.415) 

2.318 

(1.423) 

2.190 

(1.409) 

2.230 

(1.441) 

2.239 

(1.378) 

2.156 

(1.389) 

2.161 

(1.430) 
Επάγγελμα: Απαιτήσεις 

αντοχής  

5.253 

(2.836) 

5.393 

(2.738) 

5.058 

(2.803) 

5.409 

(2.850) 

5.342 

(2.898) 

5.438 

(2.809) 

5.161 

(2.854) 

Ασκήσεις φυσικής αντοχής(0/1)  0.278 

(0.448) 

0.260 

(0.439) 

0.337 

(0.473) 

0.236 

(0.425) 

0.256 

(0.437) 

0.250 

(0.433) 

0.280 

(0.449) 

Έντονη σωματική 

δραστηριότητα(0/1) 

0.480 

(0.500) 

0.472 

(0.499) 

0.521 

(0.500) 

0.453 

(0.498) 

0.463 

(0.499) 

0.454 

(0.498) 

0.482 

(0.500) 

Μόνιμοι καπνιστές  (0/1) 0.226 
(0.418) 

0.371 
(0.483) 

0.162 
(0.368) 

0.146 
(0.353) 

0.205 
(0.404) 

0.281 
(0.450) 

0.258 
(0.438) 

Περιστασιακοί καπνιστές  (0/1) 0.133 

(0.339) 

0.102 

(0.303) 

0.130 

(0.336) 

0.144 

(0.351) 

0.134 

(0.340) 

0.176 

(0.381) 

0.137 

(0.344) 

Μη καπνιστές (0/1) 0.642 

(0.480) 

0.527 

(0.499) 

0.708 

(0.455) 

0.710 

(0.454) 

0.661 

(0.473) 

0.543 

(0.499) 

0.604 

(0.489) 

Κατανάλωση αλκοόλ (0/1) 0.644 

(0.479) 

0.707 

(0.455) 

0.658 

(0.474) 

0.591 

(0.492) 

0.650 

(0.477) 

0.556 

(0.497) 

0.638 

(0.481) 

Οικογενειακό εισόδημα         
1ο τεταρτημόριο (0/1)  0.137 

(0.343) 

0.162 

(0.369) 

0.084 

(0.278) 

0.136 

(0.343) 

0.136 

(0.343) 

0.179 

(0.384) 

0.164 

(0.370) 

2ο τεταρτημόριο (0/1) 0.161 

(0.367) 

0.202 

(0.401) 

0.144 

(0.351) 

0.153 

(0.360) 

0.163 

(0.370) 

0.160 

(0.367) 

0.157 

(0.364) 

3ο τεταρτημόριο (0/1) 0.191 

(0.393) 

0.179 

(0.383) 

0.198 

(0.399) 

0.207 

(0.406) 

0.170 

(0.376) 

0.273 

(0.446) 

0.184 

(0.387) 

4ο τεταρτημόριο (0/1) 0.199 

(0.399) 

0.144 

(0.351) 

0.210 

(0.407) 

0.232 

(0.423) 

0.226 

(0.419) 

0.190 

(0.392) 

0.181 

(0.385) 
5ο τεταρτημόριο (0/1) 0.214 

(0.410) 

0.221 

(0.415) 

0.276 

(0.447) 

0.175 

(0.380) 

0.202 

(0.402) 

0.096 

(0.295) 

0.204 

(0.403) 

Ελλιπές οικογενειακό εισόδημα 

(0/1)  

0.098 

(0.298) 

0.092 

(0.289) 

0.088 

(0.284) 

0.095 

(0.294) 

0.102 

(0.302) 

0.102 

(0.304) 

0.110 

(0.313) 

Λευκοί (0/1) 0.812 

(0.391) 

0.854 

(0.353) 

0.850 

(0.357) 

0.791 

(0.407) 

0.801 

(0.400) 

0.823 

(0.382) 

0.772 

(0.420) 

Μαύροι (0/1) 0.127 
(0.333) 

0.103 
(0.304) 

0.097 
(0.296) 

0.133 
(0.339) 

0.145 
(0.352) 

0.120 
(0.325) 

0.151 
(0.358) 

Ισπανόφωνοι (0/1) 0.062 

(0.240) 

0.043 

(0.203) 

0.053 

(0.225) 

0.077 

(0.266) 

0.054 

(0.226) 

0.057 

(0.232) 

0.077 

(0.267) 

Βορειοανατολικές Η.Π.Α.(0/1) 0.158 

(0.365) 

0.117 

(0.321) 

0.151 

(0.359) 

0.183 

(0.387) 

0.188 

(0.391) 

0.128 

(0.334) 

0.155 

(0.362) 

Κεντρικές και βόρειες Η.Π.Α. 

(0/1) 

0.320 

(0.467) 

0.333 

(0.471) 

0.331 

(0.471) 

0.339 

(0.473) 

0.305 

(0.460) 

0.267 

(0.443) 

0.316 

(0.465) 

Νότιες Η.Π.Α. (0/1) 0.351 
(0.477) 

0.348 
(0.476) 

0.333 
(0.471) 

0.363 
(0.481) 

0.352 
(0.478) 

0.397 
(0.490) 

0.354 
(0.478) 

Δυτικές Η.Π.Α. (0/1) 0.170 

(0.376) 

0.203 

(0.402) 

0.185 

(0.388) 

0.116 

(0.320) 

0.156 

(0.363) 

0.208 

(0.406) 

0.176 

(0.381) 

Πυκνοκατοικημένες  

περιοχές (0/1) 

0.843 

(0.364) 

0.882 

(0.322) 

0.838 

(0.368) 

0.798 

(0.402) 

0.854 

(0.353) 

0.824 

(0.381) 

0.846 

(0.361) 

Παρατηρήσεις ανά κύμα 1988 246 428 316 387 86 525 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1998- 2008). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1998- 2008) για την περίπτωση ανδρών με μη-ελλιπή 

δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται. Σταθμίσεις με βάση τα δειγματικά βάρη, που παρέχονται από την NLSY79, έχουν 

πραγματοποιηθεί. 
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Πίνακας 3.12. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα (NLSY79, 1998-2008): Γυναίκες 
 Συνολικό 

δείγμα 

(Γυναίκες) 

Συνεχώς 

«φυσιολογικο

ύ βάρους» 

Συνεχώς 

«υπέρβαροι» 

Συνεχώς 

«παχύσαρκοι

» 

Μοναδικές 

μετ/σεις σε 

υψηλότερη 

κατ/ρία 

Μοναδικές 

μετ/σεις σε 

χαμηλότερη 

κατ/ρία 

Πολλαπλές 

μεταβάσεις 

Φυσιολογικό βάρος (0/1) 0.434 

(0.496)  

  0.323 

(0.468) 

0.310 

(0.463) 

0.294 

(0.456) 

Υπέρβαροι (0/1) 0.295 

(0.456)  

  0.443 

(0.497) 

0.404 

(0.491) 

0.480 

(0.500) 

Παχύσαρκοι (0/1) 0.270 
(0.444)  

  0.234 
(0.423) 

0.286 
(0.452) 

0.226 
(0.418) 

Ηλικία 42.191 

(4.006) 

42.114 

(4.000) 

42.253 

(4.036) 

42.271 

(3.965) 

42.279 

(3.996) 

42.564 

(4.016) 

42.102 

(4.025) 

Εκπαίδευση 13.723 

(2.441) 

14.408 

(2.525) 

13.436 

(2.156) 

13.071 

(2.464) 

13.837 

(2.337) 

13.726 

(2.144) 

13.408 

(2.347) 

Παντρεμένοι (0/1) 0.652 

(0.476) 

0.747 

(0.435) 

0.731 

(0.444) 

0.564 

(0.496) 

0.644 

(0.479) 

0.564 

(0.496) 

0.613 

(0.487) 
Γονική νόσος σχετική με το 

σωματικό βάρος (0/1) 

0.333 

(0.471) 

0.240 

(0.427) 

0.397 

(0.490) 

0.478 

(0.500) 

0.358 

(0.479) 

0.351 

(0.478) 

0.319 

(0.466) 

Κατάσταση Υγείας (0/1) 0.731 

(0.443) 

0.827 

(0.379) 

0.772 

(0.420) 

0.550 

(0.498) 

0.741 

(0.438) 

0.715 

(0.452) 

0.723 

(0.448) 

Ετικέτες τροφίμων: Δομικά 

Συστατικά (0/1)   

0.404 

(0.491) 

0.416 

(0.493) 

0.346 

(0.476) 

0.374 

(0.484) 

0.394 

(0.489) 

0.569 

(0.496) 

0.398 

(0.490) 

Ετικέτες τροφίμων: Θρεπτικά 

Συστατικά (0/1)   

0.580 

(0.494) 

0.607 

(0.488) 

0.523 

(0.500) 

0.574 

(0.495) 

0.541 

(0.498) 

0.661 

(0.474) 

0.577 

(0.494) 
Επάγγελμα: Απαιτήσεις 

φυσικής άσκησης  

1.394 

(0.967) 

1.349 

(0.903) 

1.394 

(0.965) 

1.379 

(0.936) 

1.456 

(0.956) 

1.458 

(1.132) 

1.398 

(1.013) 

Επάγγελμα: Απαιτήσεις 

αντοχής  

5.172 

(2.858) 

5.032 

(2.725) 

5.109 

(2.986) 

5.432 

(2.946) 

5.275 

(2.796) 

5.360 

(2.965) 

5.097 

(2.912) 

Ασκήσεις φυσικής  

αντοχής (0/1)  

0.214 

(0.410) 

0.279 

(0.448) 

0.193 

(0.395) 

0.141 

(0.348) 

0.178 

(0.383) 

0.260 

(0.439) 

0.209 

(0.406) 

Έντονη σωματική 
δραστηριότητα (0/1) 

0.362 
(0.480) 

0.428 
(0.495) 

0.300 
(0.459) 

0.292 
(0.455) 

0.344 
(0.475) 

0.390 
(0.488) 

0.352 
(0.478) 

Μόνιμοι καπνιστές  (0/1) 0.204 

(0.403) 

0.199 

(0.399) 

0.202 

(0.402) 

0.191 

(0.393) 

0.161 

(0.368) 

0.203 

(0.403) 

0.240 

(0.427) 

Περιστασιακοί καπνιστές 

(0/1) 

0.113 

(0.317) 

0.081 

(0.272) 

0.072 

(0.258) 

0.084 

(0.278) 

0.159 

(0.366) 

0.127 

(0.334) 

0.138 

(0.345) 

Μη καπνιστές (0/1) 0.683 

(0.465) 

0.721 

(0.449) 

0.726 

(0.446) 

0.724 

(0.447) 

0.680 

(0.467) 

0.669 

(0.471) 

0.622 

(0.485) 

Κατανάλωση αλκοόλ (0/1) 0.544 
(0.498) 

0.674 
(0.469) 

0.487 
(0.500) 

0.380 
(0.485) 

0.534 
(0.499) 

0.548 
(0.498) 

0.524 
(0.500) 

Οικογενειακό εισόδημα         

1ο τεταρτημόριο (0/1)  0.132 

(0.338) 

0.074 

(0.261) 

0.115 

(0.319) 

0.185 

(0.389) 

0.124 

(0.329) 

0.175 

(0.380) 

0.160 

(0.366) 

2ο τεταρτημόριο (0/1) 0.152 

(0.360) 

0.101 

(0.302) 

0.142 

(0.350) 

0.230 

(0.421) 

0.165 

(0.371) 

0.156 

(0.363) 

0.156 

(0.363) 

3ο τεταρτημόριο (0/1) 0.181 

(0.385) 

0.152 

(0.359) 

0.247 

(0.431) 

0.195 

(0.397) 

0.168 

(0.374) 

0.233 

(0.423) 

0.187 

(0.390) 
4ο τεταρτημόριο (0/1) 0.200 

(0.400) 

0.200 

(0.400) 

0.254 

(0.436) 

0.186 

(0.389) 

0.192 

(0.394) 

0.179 

(0.384) 

0.204 

(0.403) 

5ο τεταρτημόριο (0/1) 0.223 

(0.416) 

0.337 

(0.473) 

0.166 

(0.372) 

0.111 

(0.315) 

0.240 

(0.427) 

0.163 

(0.369) 

0.185 

(0.388) 

Ελλιπές οικογενειακό 

εισόδημα (0/1)  

0.112 

(0.315) 

0.137 

(0.344) 

0.076 

(0.265) 

0.092 

(0.290) 

0.112 

0.315 () 

0.095 

(0.293) 

0.109 

(0.312) 

Λευκοί (0/1) 0.813 
(0.390) 

0.919 
(0.273) 

0.711 
(0.453) 

0.685 
(0.465) 

0.809 
(0.393) 

0.803 
(0.398) 

0.803 
(0.398) 

Μαύροι (0/1) 0.129 

(0.335) 

0.046 

(0.209) 

0.167 

(0.373) 

0.235 

(0.424) 

0.139 

(0.346) 

0.147 

(0.354) 

0.135 

(0.342) 

Ισπανόφωνοι (0/1) 0.058 

(0.234) 

0.035 

(0.185) 

0.122 

(0.327) 

0.079 

(0.270) 

0.052 

(0.222) 

0.050 

(0.219) 

0.062 

(0.241) 

Έγκυες/πρόσφατη γέννα (0/1) 0.012 

(0.108) 

0.014 

(0.116) 

0.013 

(0.113) 

0.008 

(0.090) 

0.008 

(0.087) 

0.018 

(0.133) 

0.013 

(0.112) 

Βορειοανατολικές Η.Π.Α.  
(0/1) 

0.175 
(0.380) 

0.184 
(0.388) 

0.235 
(0.424) 

0.128 
(0.334) 

0.241 
(0.428) 

0.136 
(0.344) 

0.150 
(0.358) 

Κεντρικές και βόρειες Η.Π.Α. 

(0/1) 

0.304 

(0.460) 

0.339 

(0.474) 

0.328 

(0.470) 

0.319 

(0.466) 

0.262 

(0.440) 

0.334 

(0.472) 

0.278 

(0.448) 

Νότιες Η.Π.Α. (0/1) 0.367 

(0.482) 

0.316 

(0.465) 

0.309 

(0.462) 

0.410 

(0.492) 

0.342 

(0.475) 

0.410 

(0.492) 

0.409 

(0.492) 

Δυτικές Η.Π.Α. (0/1) 0.154 

(0.361) 

0.161 

(0.367) 

0.128 

(0.334) 

0.144 

(0.351) 

0.155 

(0.362) 

0.119 

(0.324) 

0.162 

(0.369) 

Πυκνοκατοικημένες περιοχές 
(0/1) 

0.858 
(0.349) 

0.868 
(0.339) 

0.844 
(0.363) 

0.828 
(0.378) 

0.879 
(0.326) 

0.848 
(0.359) 

0.856 
(0.351) 

Παρατηρήσεις ανά κύμα 2082 462 156 380 340 104 640 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1998- 2008). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1998- 2008) για την περίπτωση γυναικών με μη-ελλιπή 

δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται. Σταθμίσεις με βάση τα δειγματικά βάρη, που παρέχονται από την NLSY79, έχουν 
πραγματοποιηθεί. 
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3.5.3. Εμπειρικά υποδείγματα  

Κατά κανόνα, τα μέτρα σωματικού βάρους  (πχ., ΔΜΣ, κατηγορίες σωματικού βάρους 

κλπ.) εισέρχονται απευθείας στις συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων (όπως και άλλα αγαθά, 

π.χ. κατανάλωση τροφίμων και σωματική άσκηση). Επομένως, στα πλαίσια μιας διαδικασίας 

μεγιστοποίησης της χρησιμότητας, το άτομο επιλέγει ένα συγκεκριμένο επίπεδο σωματικού 

βάρους, από ένα δεδομένο σύνολο εναλλακτικών επιλογών, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 

κατάσταση του σωματικού του βάρους (βλέπε σχετική ανάλυση στην υπο-ενότητα 3.3). Για τις 

ανάγκες της παρούσης υπο-ενότητας ο ΔΜΣ θεωρείται ως ένα διατεταγμένο μέτρο των 

λανθανουσών επιπτώσεων του σωματικού βάρους στην κατάσταση υγείας των ατόμων. Η 

προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει τον κατηγορικό και διατεταγμένο χαρακτήρα του ΔΜΣ και 

ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι τα άτομα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 

σωματικού βάρους αντιμετωπίζουν περίπου τους ίδιους κινδύνους υγείας (Greene et al., 2008). 

Τρεις κατηγορίες σωματικού βάρους ορίζονται (𝑗 = 1, … , 𝐽), οι φυσιολογικού σωματικού βάρους, 

οι υπέρβαροι και οι παχύσαρκοι.  

 

Κατάλληλα εμπειρικά μοντέλα, που λαμβάνουν υπόψη το διαχρονικό χαρακτήρα των δεδομένων 

αλλά και το γεγονός ότι η εξαρτημένη μεταβλητή είναι διατεταγμένη κατά κατηγορίες, 

εκτιμήθηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο, η λανθάνουσα μεταβλητή 𝐹𝑖𝑡
∗  μπορεί να υποδειγματοποιηθεί 

χρησιμοποιώντας παρατηρούμενα και μη-παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των ατόμων. 

Συγκεκριμένα, για κάθε άτομο (𝑖), που παρατηρείται για έναν συγκεκριμένο αριθμό ετών (𝑡 =

1, … ,6), η παρακάτω εξίσωση μπορεί να ορισθεί: 

 

𝐹𝑖𝑡
∗ = 𝜷𝒌𝑿𝒊𝒕𝒌 + 𝑢𝑖𝑡          (3.5) 

όπου,  𝑿𝒊𝒕𝒌 είναι ένα διάνυσμα που περιλαμβάνει ένα σύνολο από k επεξηγηματικές μεταβλητές, 

ενώ το u𝑖𝑡 εκφράζει ένα σύνθετο όρο σφάλματος. Συγκεκριμένα, ο τελευταίος αποτελείται από 

τον όρο 𝑎𝑖, ο οποίος αντιπροσωπεύει τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων, και το 𝜀𝑖𝑡 

που αποτελεί έναν τυχαίο διαταρακτικό όρο. Θεωρούμε ότι οι τα 𝑎𝑖 και 𝜀𝑖𝑡 κατανέμονται 

κανονικά, δε σχετίζονται μεταξύ τους όπως, επίσης, και με τις επεξηγηματικές μεταβλητές του 

υποδείγματος. Ωστόσο, η λανθάνουσα μεταβλητή 𝐹𝑖𝑡
∗  δεν μπορεί να παρατηρηθεί. Αυτό που 
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παρατηρείται, όμως, είναι ένα σύνολο από διαφορετικές κατηγορίες σωματικού βάρους. Αυτές οι 

κατηγορίες ορίζονται με βάση την ακόλουθη εξίσωση: 

 

𝐹𝑖𝑡 = 𝑗 𝛼𝜈 𝜇𝑗−1 < 𝐹𝑖𝑡
∗ ≤ 𝜇𝑗, j=1, 2, 3        (3.6) 

όπου, 𝜇0 = −∞, 𝜇𝑗 ≤ 𝜇𝑗+1 και 𝜇𝐽 = ∞. Το παραπάνω μοντέλο (εξισώσεις 3.5 και 3.6) αφορά σε 

ένα διατεταγμένο υπόδειγμα τυχαίων επιδράσεων probit (random effects ordered probit model), 

που μπορεί να εκτιμηθεί με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου υποδείγματος, η ύπαρξη της μη-παρατηρούμενης ετερογένειας απαιτεί την 

απόρριψη της υπόθεσης ότι η αντίστοιχη διακύμανση (𝜆 =
𝜎𝑎

2

𝜎𝑎
2+𝜎𝜀

2) είναι ίση με το μηδέν. 

Επιπροσθέτως, ως χρήσιμα προκαταρκτικά μοντέλα, εκτιμήθηκαν, επίσης, ομαδοποιημένα 

υποδείγματα probit για διατεταγμένα δεδομένα (pooled ordered probit).  

 

Υποθέτοντας κανονικότητα, η πιθανότητα το άτομο να κατατάσσεται σε μια από τις κατηγορίες 

σωματικού βάρους (j = 1, 2, 3) δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

𝑃(𝐹𝑖𝑡 = 𝑗|𝑋) = 𝛷(𝜇𝑗 − 𝜷𝒌𝑿𝒊𝒕𝒌 − 𝛼𝒊) − 𝛷(𝜇𝑗−1 − 𝜷𝒌𝑿𝒊𝒕𝒌 − 𝛼𝒊)    (3.7) 

όπου, 𝛷(. ) εκφράζει την κανονική κατανομή.  

 

Πέραν των παραπάνω στατικών υποδειγμάτων, η ύπαρξη εμμονής στις κατηγορίες σωματικού 

βάρους μπορεί να ερευνηθεί με τη χρήση δυναμικών υποδειγμάτων. Επομένως, η εξίσωση 3.5 

μπορεί να γραφεί:  

 

𝐹𝑖𝑡
∗ = 𝜸𝑭𝒊𝒕−𝟏 + 𝜷𝒌𝑿𝒊𝒕𝒌 + 𝑎𝑖 + 𝜀𝑖𝑡        (3.8) 

όπου, το 𝑭𝒊𝒕−𝟏 περιλαμβάνει τις καταστάσεις σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια της 

προηγούμενης χρονικής περιόδου (t − 1), ενώ το 𝜸 εκφράζει τους σχετικούς συντελεστές που 

πρέπει να εκτιμηθούν. Η παρουσία εξάρτησης από την κατάσταση σωματικού βάρους την 

προηγούμενη περίοδο (state dependence) απαιτεί την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης ότι  𝛾 =

0, ενώ έχει πραγματοποιηθεί κατάλληλη διόρθωση για τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια.  
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Ωστόσο, η παραπάνω ανάλυση βασίζεται σε μια αρκετά δεσμευτική υπόθεση για τη μη συσχέτιση 

των επεξηγηματικών μεταβλητών με τα χρονικά αμετάβλητα μη-παρατηρούμενα χαρακτηριστικά 

των ατόμων 𝛼𝑖. Με σκοπό τη χαλάρωση της εν λόγω υπόθεσης, το 𝛼𝑖 θα παραμετροποιηθεί 

χρησιμοποιώντας μοντέλα probit με συσχέτιση τυχαίων επιδράσεων (Mundlak, 1978 και 

Chamberlain, 1985). Επίσης, το πρόβλημα της ενδογένειας «των αρχικών συνθηκών» θα ληφθεί 

υπόψη με τη χρήση της μεθόδου που προτείνει ο Wooldridge (2005). Επομένως, η μη-

παρατηρούμενη ετερογένεια (𝛼𝑖) μπορεί να υποδειγματοποιηθεί με βάση την παρακάτω σχέση: 

 

𝛼𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑭𝒊𝟏 + 𝜹𝝁�̅�𝒊𝝁 + 𝑣𝑖        (3.9) 

όπου, το 𝑭𝒊𝟏 είναι ένα διάνυσμα που περιλαμβάνει τις κατηγορίες σωματικού βάρους κατά τη 

διάρκεια της πρώτης περιόδου του δείγματος (𝑡 = 1), το διάνυσμα �̅�𝒊𝝁 περιλαμβάνει τους μέσους 

όρους των χρονικά μεταβαλλόμενων μεταβλητών (μ από κ μεταβλητές) και το 𝑣𝑖 αντιπροσωπεύει 

το διαταρακτικό όρο. Αντικαθιστώντας την εξίσωση 3.9 στην εξίσωση 3.8 προκύπτουν δυναμικά 

υποδείγματα probit για διατεταγμένα δεδομένα με συσχέτιση τυχαίων επιδράσεων (dynamic 

correlated random effects ordered probit model) και κατάλληλη διόρθωση για τις αρχικές 

συνθήκες. Σε αυτό το σημείο πρέπει ενδεχομένως να αναφερθεί ότι, παρά το γεγονός ότι παρόμοια 

υποδείγματα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε προηγούμενες εμπειρικές μελέτες (για παράδειγμα, 

Jones et al., 2004 και Contoyannis and Li, 2011), η συνέπεια των συγκεκριμένων εκτιμητών 

υπόκειται στην σωστή μοντελοποίηση της μη-παρατηρούμενης ετερογένειας (εξίσωση 3.9). Παρ’ 

όλα αυτά, η χρήση εναλλακτικών υποδειγμάτων (μοντέλα σταθερών επιδράσεων) δεν είναι 

δυνατή, στην περίπτωση των μη-γραμμικών μοντέλων, λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται 

με την αναγκαστική εισαγωγή επιπρόσθετων παραμέτρων (incidental parameters problem).  

 

 

3.5.4. Αποτελέσματα στατικών υποδειγμάτων 

Σε αυτή την υπο-ενότητα θα παρουσιασθούν αποτελέσματα από υποδείγματα στα οποία 

δεν έχουν εισαχθεί, ως ανεξάρτητες μεταβλητές, οι καταστάσεις σωματικού βάρους των ατόμων 

κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου (lagged body-weight categories), δηλαδή στατικά 

υποδείγματα. Ειδικότερα, ο Πίνακας 3.13 παρουσιάζει, ξεχωριστά κατά φύλο, τα αποτελέσματα 

από (α) τα ομαδοποιημένα μοντέλα probit για διατεταγμένα δεδομένα (pooled ordered probit 
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models) και (β) διατεταγμένα μοντέλα τυχαίων επιδράσεων probit (random effects ordered probit 

models). Τα εν λόγω μοντέλα οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά στα πρόσημα των 

συντελεστών, ωστόσο ορισμένες διαφορές στη στατιστική σημαντικότητα παρατηρούνται στην 

περίπτωση των υποδειγμάτων τυχαίων επιδράσεων. Παρά το γεγονός ότι τα ομαδοποιημένα 

μοντέλα παρέχουν χρήσιμες περιγραφικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα σωματικού βάρους, 

οι εκτιμητές τυχαίων επιδράσεων είναι προτιμότεροι, δεδομένου ότι λαμβάνουν υπόψη τη μη-

παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων. Υποστηρικτικά, οι έλεγχοι με βάση το λόγο 

ημιπιθανοφανειών (quasi-likelihood test) επιβεβαιώνουν -σε στατιστικούς όρους- την 

ανωτερότητα των εκτιμήσεων τυχαίων επιδράσεων σε σχέση με τα ομαδοποιημένα μοντέλα 

(Πίνακα 3.13, κάτω τμήμα). 

Για την περίπτωση των ανδρών, τα υποδείγματα τυχαίων επιδράσεων δείχνουν ότι τα υψηλότερα 

επίπεδα εκπαίδευσης, η καλύτερη σωματική υγεία, το περιστασιακό ή μόνιμο κάπνισμα και η 

έντονη σωματική δραστηριότητα συσχετίζονται αρνητικά με την πιθανότητα το άτομο να ανήκει 

σε υψηλότερες κατηγορίες σωματικού βάρους. Από την άλλη πλευρά, οι παντρεμένοι, αυτοί που 

έχουν γονείς με προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με το σωματικό βάρος, οι μαύροι καθώς και 

οι ισπανόφωνοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ανήκουν σε κατηγορίες αυξημένου 

σωματικού βάρους. Όσον αφορά στο οικογενειακό εισόδημα, η συσχέτιση με τα αποτελέσματα 

σωματικού βάρους είναι θετική και στατιστικά σημαντική στα πλαίσια του υποδείγματος τυχαίων 

επιδράσεων, παρά το γεγονός ότι μια σχέση της μορφής αντιστρόφου «U» παρατηρείται στην 

περίπτωση των ομαδοποιημένων μοντέλων probit.   

Όσον αφορά στις γυναίκες, τα αποτελέσματα από τα μοντέλα τυχαίων επιδράσεων δείχνουν ότι 

τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και υγείας, η χρήση των ετικετών που περιγράφουν τα δομικά 

συστατικά των τροφίμων κατά την επιλογή/αγορά τους, η έντονη σωματική δραστηριότητα, οι 

δραστηριότητες ενίσχυσης της φυσικής αντοχής καθώς και το κάπνισμα σε μόνιμη βάση 

συσχετίζονται συστηματικά και αρνητικά με τις κατηγορίες σωματικού βάρους. Επίσης, οι 

παντρεμένες γυναίκες, αυτές που έχουν γονείς πάσχοντες από προβλήματα υγείας που σχετίζονται 

με το αυξημένο σωματικό βάρος, οι έγκυες/πρόσφατα έγκυες, οι μαύρες αλλά και οι ισπανόφωνες 

έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ανήκουν σε υψηλότερες κατηγορίες σωματικού βάρους. 

Επιπλέον, παρατηρείται μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ του οικογενειακού εισοδήματος και των 

καταστάσεων σωματικού βάρους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί, ότι το ποσοστό της 
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διακύμανσης των μοντέλων που αποδίδεται στη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια, τόσο για την 

περίπτωση των ανδρών όσο και των γυναικών, είναι περίπου 87 % (Πίνακας 3.13, κάτω μέρος). 

Οι δε έλεγχοι για τις παραμέτρους οριοθέτησης (Ho:Cut1=Cut2) απορρίπτουν τη μηδενική 

υπόθεση της ισότητας, υποδηλώνοντας ότι οι τρεις κατηγορίες σωματικού βάρους δεν πρέπει να 

ομαδοποιηθούν περαιτέρω και, επομένως, έχουν καλώς ορισθεί.      

Ωστόσο, οι εκτιμημένοι συντελεστές δεν παρέχουν πληροφόρηση για το μέγεθος των σχετικών 

επιδράσεων αλλά μόνο για την κατεύθυνσή τους. Για αυτό το λόγο υπολογίστηκαν, επίσης, οι 

οριακές επιδράσεις (marginal effects) για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες σωματικού βάρους 

(φυσιολογικό σωματικό βάρος, υπέρβαροι και παχύσαρκοι). Τα σχετικά αποτελέσματα, για την 

περίπτωση των διατεταγμένων μοντέλων τυχαίων επιδράσεων probit, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.14.  
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Πίνακας 3.13. Στατικά υποδείγματα διατεταγμένων δεδομένων:  Εκτιμημένοι συντελεστές 

για την περίπτωση των ομαδοποιημένων μοντέλων και μοντέλων τυχαίων επιδράσεων  
 Άνδρες  Γυναίκες 
Επεξηγηματικές Μεταβλητές Ομαδοποιημένα 

μοντέλα 
Μοντέλα τυχαίων 

επιδράσεων 
Ομαδοποιημένα 

μοντέλα 
Μοντέλα τυχαίων 

επιδράσεων 

Ηλικία 0.001 

(0.005) 

-0.009 

(0.023) 

0.016 

(0.005) *** 

-0.011 

(0.024) 

Εκπαίδευση -0.049 
(0.005) *** 

-0.149 
(0.035) *** 

-0.036 
(0.005) *** 

-0.129 
(0.019) *** 

Παντρεμένοι  0.099 

(0.025) *** 

0.338 

(0.066) *** 

0.012 

(0.027) 

0.406 

(0.067) *** 
Γονική νόσος σχετική με το σωματικό βάρος  0.279 

(0.024) *** 

0.662 

(0.133) *** 

0.219 

(0.022) *** 

0.668 

(0.100) *** 

Κατάσταση Υγείας -0.277 
(0.024) *** 

-0.855 
(0.130) *** 

-0.391 
(0.024) *** 

-1.250 
(0.101) *** 

Ετικέτες τροφίμων: Δομικά Συστατικά -0.033 

(0.030) 

-0.050 

(0.060) 

-0.139 

(0.026) *** 

-0.148 

(0.048) *** 

Ετικέτες τροφίμων: Θρεπτικά Συστατικά 0.088 

(0.029) *** 

0.036 

(0.063) 

0.203 

(0.026) *** 

0.039 

(0.050) 

Επάγγελμα: Απαιτήσεις φυσικής άσκησης  -0.047 
(0.012) *** 

0.013 
(0.029) 

0.003 
(0.016) 

0.013 
(0.029) 

Επάγγελμα: Απαιτήσεις αντοχής  0.012 

(0.006) ** 

-0.022 

(0.015) 

0.006 

(0.005) 

-0.008 

(0.011) 
Ασκήσεις φυσικής αντοχής -0.048 

(0.025) * 

0.004 

(0.051) 

-0.220 

(0.028) *** 

-0.093 

(0.050) * 

Έντονη σωματική δραστηριότητα  0.004 
(0.023) 

-0.120 
(0.041) *** 

-0.079 
(0.025) *** 

-0.109 
(0.040) *** 

Μόνιμοι καπνιστές  -0.535 
(0.027) *** 

-1.496 
(0.142) *** 

-0.209 
(0.028) *** 

-0.497 
(0.106) *** 

Περιστασιακοί καπνιστές -0.182 

(0.032) *** 

-0.414 

(0.134) *** 

-0.049 

(0.034) 

0.053 

(0.132) 
Κατανάλωση αλκοόλ (0/1) -0.103 

(0.022) *** 

-0.049 

(0.057) 

-0.210 

(0.022) *** 

-0.036 

(0.049) 

Οικογενειακό εισόδημα      
1ο τεταρτημόριο  -0.223 

(0.041) *** 

-0.185 

(0.081) ** 

-0.025 

(0.042) 

0.059 

(0.078) 

2ο τεταρτημόριο  -0.214 
(0.037) *** 

-0.234 
(0.074) *** 

0.070 
(0.039) * 

0.059 
(0.069) 

3ο τεταρτημόριο  -0.086 

(0.035) ** 

-0.155 

(0.066) ** 

0.081 

(0.035) ** 

0.119 

(0.059) ** 
5ο τεταρτημόριο  -0.127 

(0.036) *** 

0.121 

(0.070) * 

-0.276 

(0.036) *** 

-0.054 

(0.066) 

Ελλιπές οικογενειακό εισόδημα -0.238 
(0.041) *** 

-0.224 
(0.075) *** 

-0.225 
(0.040) *** 

-0.100 
(0.069) 

Μαύροι 0.209 

(0.027) *** 

0.484 

(0.123) *** 

0.497 

(0.027) *** 

1.562 

(0.118) *** 
Ισπανόφωνοι 0.291 

(0.031) *** 

0.641 

(0.174) *** 

0.245 

(0.031) *** 

0.818 

(0.115) *** 

Έγκυες/πρόσφατη γέννα  - - 0.239 
(0.095) *** 

1.140 
(0.143) *** 

Cut 1 -1.876 

   (0.240) 

-5.629 

(1.211) 

-0.481 

(0.237) 

-3.772 

(1.083)  
Cut 2 -0.517 

(0.240) 

-1.983 

(1.210) 

0.420 

(0.237) 

-1.322 

(1.086) 

Συντελεστής ενδοταξικής συσχέτισης (ICC) - 0.867 -   0.872 
Λογαριθμική πιθανοφάνεια -11960.052 -7053.994 -12728.117 -7809.600 

F-έλεγχος: ψευδ/τές έτους 34.39 *** 34.77 *** 10.49 * 22.27 *** 

F-έλεγχος: ψευδ/ές οικογενειακού εισοδήματος 52.15 *** 23.04 *** 150.56 *** 12.80 ** 
Έλεγχος γραμμικών περιορισμών (Ho:Cut1=Cut2) 8134.75 *** 3897.31 *** 5166.96 *** 3929.06 *** 

Έλεγχος του λόγου ημιπιθανοφανειών (Quasi-LR-test) - 9812.116 *** - 9837.034 *** 

Παρατηρήσεις 11928 11928 12492 12492 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1998- 2008). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1998- 2008) για την περίπτωση ατόμων με μη-ελλιπή 

δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται.  

Στην περίπτωση των υποδειγμάτων τυχαίων επιδράσεων οι εκτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση 24 σημείων υπολογισμού του τετραγωνισμού 
(Gaussian-Hermite quadrature points). 

Σε όλα τα υποδείγματα έχουν, επίσης, προστεθεί περιφερειακές μεταβλητές, μεταβλητές αστικότητας αλλά και χρόνου (δεν παρουσιάζονται στον πίνακα).  

Τα τυπικά σφάλματα, συνεπή για ετεροσκεδαστικότητα, παρουσιάζονται στις παρενθέσεις. Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα 

είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1%, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3.14. Στατικά υποδείγματα διατεταγμένων δεδομένων: Οριακές επιδράσεις, 

κατά κατηγορία σωματικού βάρους, για την περίπτωση των μοντέλων τυχαίων 

επιδράσεων 
 Άνδρες Γυναίκες 
 Φυσιολογικ

ού βάρους 

Υπέρβαροι Παχύσαρκοι Φυσιολογικ

ού βάρους 

Υπέρβαροι Παχύσαρκοι 

Ηλικία   0.001   
(0.002) 

0.000  
(0.001) 

-0.001 
(0.003) 

0.002    
(0.003) 

0.000   
(0.000) 

-0.001 
(0.003) 

Εκπαίδευση 0.016   

(0.004) *** 

0.003  

(0.001) *** 

-0.019 

(0.004) *** 

0.017    

(0.003) *** 

-0.001   

(0.000) *** 

-0.016 

(0.002) *** 
Παντρεμένοι  -0.036   

(0.007) *** 

-0.006  

(0.001) *** 

0.042 

(0.008) *** 

-0.054   

(0.009) *** 

0.004  

(0.001) *** 

0.050 

(0.008) *** 

Γονική νόσος σχετική με το σωματικό βάρος  -0.067   
(0.013) *** 

-0.018   
(0.005) *** 

0.085 
(0.018) *** 

-0.088  
(0.014) *** 

0.004   
(0.001) *** 

0.084 
(0.013) *** 

Κατάσταση Υγείας 0.086   

(0.012) *** 

0.024  

(0.005) *** 

-0.111 

(0 .017) *** 

0.160    

(0.012) *** 

0.002   

(0.002) *** 

-0.162 

(0.013) *** 
Ετικέτες τροφίμων: Δομικά Συστατικά 0.005    

(0.006) 

  0.001  

(0.001) 

-0.006 

(0.007) 

0.020 

 (0.006) ** 

-0.002   

(0.001) ** 

-0.018 

(0.006) *** 

Ετικέτες τροφίμων: Θρεπτικά Συστατικά -0.004   
(0.007) 

-0.001  
(0.001) 

0.004 
(0.008) 

-0.008  
(0.006) 

0.003   
(0.001) 

0.005    
(0.006) 

Επάγγελμα: Απαιτήσεις φυσικής άσκησης  -0.001  

(0.003) 

-0.000  

(0.001) 

0.002 

(0.004) 

-0.002   

(0.004) 

0.000   

(0.000) 

0.002 

(0.004) 
Επάγγελμα: Απαιτήσεις αντοχής  0.002    

(0.002) 

0.000  

(0.001) 

-0.003 

(0.002) 

0.001    

(0.001) 

0.000   

(0.000)   

-0.001 

(0.001)   
Ασκήσεις φυσικής αντοχής -0.001  

(0.005) 

0.000   

(0.001) 

0.001 

(0 .006) 

0.013    

(0.007) * 

-0.001   

(0.002) * 

-0.012 

(0.006) * 

Έντονη σωματική δραστηριότητα  0.013   
(0.004) *** 

0.002   
(0.001) *** 

-0.015 
(0.005) *** 

0.014  
(0.005) *** 

-0.001    
(0.000) *** 

-0.014 
(0.005) *** 

Μόνιμοι καπνιστές  0.176    

(0.018) *** 

-0.006  

(0.006)  

-0.170 

(0.015) *** 

0.067    

(0.015) ***   

-0.007   

(0.003) ***   

-0.060 

(0.012) *** 
Περιστασιακοί καπνιστές 0.046  

(0.015) *** 

0.004   

(0.001) *** 

-0.050 

(0.016) *** 

-0.007    

(0.017) 

0.000  

(0.002)  

0.007 

(0.017) 

Κατανάλωση αλκοόλ (0/1) 0.005   

(0.006) 

0.001  

(0.001) 

-0.006 

(0.007) 

0.005   

(0.006) 

-0.001   

(0.001) 

-0.004 

(0.006) 

Οικογενειακό εισόδημα        

1ο τεταρτημόριο  0.020    
(0.009) **  

0.003  
(0.001) ** 

-0.023 
(0 .010) ** 

-0.008    
(0.010) 

0.000   
(0.001)    

0.007 
(0.010) 

2ο τεταρτημόριο  0.026  

(0.008) ** 

  0.003  

(0.001) *** 

-0.029 

(0.009) *** 

-0.008    

(0.009) 

0.000   

(0.001) 

0.007 

(0.009) 
3ο τεταρτημόριο  0.017   

(0.007) ** 

-0.019  

(0.008) ** 

-0.019 

(0.008) ** 

0.016    

(0.008) ** 

-0.001   

(0.001) * 

0.015 

(0.007) ** 

5ο τεταρτημόριο    -0.013   
(0.007) * 

-0.002  
(0.002) 

0.015 
(0.009) * 

0.007   
(0.009) 

-0.000   
(0.001) 

-0.007 
 (0.008) 

Ελλιπές οικογενειακό εισόδημα 0.025   

(0.008) *** 

0.003   

(0.001) *** 

-0.028 

(0.009) *** 

0.013    

(0.009) 

-0.001  

(0.001) 

-0.012 

(0.008) 
Μαύροι -0.050  

(0.012) *** 

-0.012   

(0.004) *** 

0.062 

(0.016) *** 

-0.186   

(0.014) *** 

0.002   

(0.003) 

0.203 

(0.016) *** 

Ισπανόφωνοι   -0.064 
(0.017) *** 

-0.019   
(0.007) *** 

0.083 
(0.023) *** 

-0.137   
(0.015) *** 

0.000   
(0.003) 

0.106 
(0.015) *** 

Έγκυες/πρόσφατη γέννα    - -0.113   

(0.013) *** 

-0.004   

(0.003) 

0.154 

(0.020) *** 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1998- 2008). 
Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1998- 2008) για την περίπτωση ατόμων με μη-

ελλιπή δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται.  

Οι οριακές επιδράσεις υπολογίστηκαν με βάση τα αποτελέσματα των στατικών μοντέλων τυχαίων επιδράσεων του Πίνακα 3.13. 
Τα τυπικά σφάλματα, συνεπή για ετεροσκεδαστικότητα, παρουσιάζονται στις παρενθέσεις. 

Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 

1%, αντίστοιχα. 
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3.5.5. Αποτελέσματα δυναμικών υποδειγμάτων  

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αφορούν σε μη-δυναμικά υποδείγματα. Ωστόσο, σε αυτή 

την υπο-ενότητα θα παρουσιασθούν δυναμικά υποδείγματα, ώστε να διερευνηθεί η εμμονή στις 

διάφορες καταστάσεις σωματικού βάρους. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 3.15 περιλαμβάνει 

αποτελέσματα από (α) ομαδοποιημένα δυναμικά μοντέλα probit για διατεταγμένα δεδομένα 

(dynamic pooled ordered probit models) και (β) δυναμικά μοντέλα probit για διατεταγμένα 

δεδομένα με συσχέτιση τυχαίων επιδράσεων (dynamic correlated random effects ordered probit). 

Και στις δύο περιπτώσεις, κατάλληλη διόρθωση για τις «αρχικές συνθήκες» έχει 

πραγματοποιηθεί. Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες. 

Στην περίπτωση τόσο των ομαδοποιημένων μοντέλων όσο και των τυχαίων επιδράσεων, οι 

εκτιμημένοι συντελεστές των εξαρτημένων μεταβλητών με χρονική υστέρηση (κατηγορίες 

σωματικού βάρους) αλλά και οι αντίστοιχοι συντελεστές για τις καταστάσεις σωματικού βάρους 

κατά την αρχική περίοδο (t=1), δε διαφέρουν ποιοτικά (σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

και προσήμου). Από την άλλη πλευρά, σημαντικές ποσοτικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται. 

Παρ’ όλα αυτά, σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η συνέχεια της παρούσης ανάλυσης 

θα βασιστεί αποκλειστικά και μόνο στα μοντέλα συσχετισμένων τυχαίων επιδράσεων (dynamic 

correlated random effects ordered probit), καθότι δίνουν τη δυνατότητα διαχωρισμού της εμμονής 

(α) σε «πραγματική εξάρτηση» από τις καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου και (β) στη μη-

παρατηρήσιμη ετερογένεια (Heckman, 1981).  

 

Τα δυναμικά μοντέλα συσχετισμένων τυχαίων επιδράσεων με την παρουσία «αρχικών συνθηκών» 

δείχνουν ότι οι εκτιμημένοι συντελεστές των μεταβλητών με χρονική υστέρηση (κατηγορίες 

σωματικού βάρους) είναι αρκετά μεγάλοι σε μέγεθος και χαρακτηρίζονται από υψηλή στατιστική 

σημαντικότητα, τόσο στην περίπτωση των ανδρών όσο και των γυναικών. Παρατηρείται επίσης 

μια θετική διαβάθμιση (positive gradient) στο πρόσημο των συγκεκριμένων συντελεστών 

οριζόμενη καθώς κινούμαστε από μια κατάσταση φυσιολογικού σωματικού βάρους, κατά την 

περίοδο 𝑡 − 1, σε μια κατάσταση παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 𝑡 − 1 (θεωρώντας 

τους υπέρβαρους κατά την περίοδο 𝑡 − 1 ως κατηγορία αναφοράς). Επίσης, οι αντίστοιχοι 

συντελεστές για τις καταστάσεις σωματικού βάρους κατά την αρχική περίοδο (𝑡 = 1) 

ακολουθούν μια παρόμοια, με την προαναφερθείσα, θετική διαβάθμιση. Επομένως, τα παραπάνω 
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καταδεικνύουν την ύπαρξη «πραγματικής» εξάρτησης από την κατάσταση σωματικού βάρους της 

προηγούμενης περιόδου (genuine state dependence), ενώ ταυτόχρονα επισημαίνουν τον 

πρωτεύοντα ρόλο των «αρχικών συνθηκών» στο μετέπειτα σωματικό βάρος των ατόμων. Η δε 

σημαντική μείωση στη διακύμανση που αποδίδεται στη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια, σε 

σύγκριση με τα μη-δυναμικά μοντέλα (Πίνακας 3.13), επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της 

υιοθέτησης δυναμικών υποδειγμάτων για τη μελέτη των καταστάσεων σωματικού βάρους. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στους άνδρες, το ποσοστό της διακύμανσης που οφείλεται στη μη-

παρατηρούμενη ετερογένεια μειώνεται από περίπου 87% (στατικά μοντέλα, Πίνακας 3.13) σε 

περίπου 50,20% (μείωση της τάξης του 42%) στην περίπτωση των δυναμικών υποδειγμάτων 

(Πίνακας 3.15). Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και από το δείγμα των γυναικών.  

 

Όσον αφορά στις λοιπές επεξηγηματικές μεταβλητές, για την περίπτωση των ανδρών φαίνεται ότι 

οι παντρεμένοι, οι μαύροι ή οι ισπανόφωνοι (σε σύγκριση με τους λευκούς άνδρες) είναι 

περισσότερο πιθανό να κατατάσσονται σε κατηγορίες που  έχουν να κάνουν με υψηλότερα 

επίπεδα σωματικού βάρους. Από την άλλη πλευρά, αυτοί που απασχολούνται σε επαγγέλματα που 

απαιτούν σωματική αντοχή, ασκούνται σε έντονη σωματική δραστηριότητα ή καπνίζουν σε 

μόνιμη βάση έχουν μειωμένη πιθανότητα να ανήκουν σε κάποια από τις υψηλότερες κατηγορίες 

σωματικού βάρους (δηλαδή, υπέρβαροι ή παχύσαρκοι). Επίσης, το οικογενειακό εισόδημα ασκεί 

μια θετική επίδραση. Ειδικότερα, οι άνδρες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα είναι λιγότερο 

πιθανό να ανήκουν σε κατηγορίες υψηλότερου σωματικού βάρους, σε σύγκριση με εκείνους που 

είναι μέλη πιο πλούσιων οικογενειών. Εστιάζοντας στις γυναίκες, προκύπτει ότι οι παντρεμένες, 

αυτές που είναι παιδιά γονέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το 

σωματικό βάρος, αυτές που καταναλώνουν αλκοόλ, οι εγκυμονούσες/πρόσφατα έγκυες, οι μαύρες 

αλλά και οι ισπανόφωνες είναι περισσότερο πιθανό να ανήκουν σε κατηγορίες με υψηλό σωματικό 

βάρος. Αντίθετα, η καλύτερη σωματική υγεία, η χρήση ετικετών που αφορούν στα δομικά 

χαρακτηριστικά των τροφίμων, η έντονη σωματική άσκηση και το κάπνισμα σε μόνιμη βάση 

συσχετίζονται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά με τις καταστάσεις σωματικού βάρους. Τέλος, 

το οικογενειακό εισόδημα δε φαίνεται να ασκεί κάποια συστηματική επίπτωση, όταν δυναμικά 

υποδείγματα για την περίπτωση των γυναικών εκτιμώνται.  
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Πίνακας 3.15. Δυναμικά υποδείγματα διατεταγμένων δεδομένων: Εκτιμημένοι 

συντελεστές για την περίπτωση των ομαδοποιημένων μοντέλων και μοντέλων συσχέτισης 

τυχαίων επιδράσεων με την παρουσία «αρχικών συνθηκών» 
 Άνδρες  Γυναίκες  

Επεξηγηματικές μεταβλητές Ομαδοποιημένα 

μοντέλα 

Μοντέλa 

συσχετισμένων 
τυχαίων επιδράσεων 

με «αρχικές 

συνθήκες» 

Ομαδοποιημένα 

μοντέλα. 

Μοντέλa 

συσχετισμένων 
τυχαίων επιδράσεων 

με «αρχικές 

συνθήκες» 

Παχυσαρκία t-1 1.660   

       (0.047) *** 

  0.882 

(0.067) *** 

1.478 

        (0.046) *** 

0.770 

(0.064) *** 

Φυσιολογικό βάρος t-1 -1.700    

      (0.049) *** 

-0.957 

(0.069) *** 

-1.450 

       (0.040) *** 

-0.751 

(0.056) *** 

Παχυσαρκία t=1 0.792    

      (0.049) *** 

2.057 

(0.111) *** 

0.644 

        (0.047) *** 

1.790 

(0.104) *** 

Φυσιολογικό βάρος t=1 -0.773    

       (0.046) *** 

-2.040 

(0.105) *** 

-0.624    

       (0.038) *** 

-1.748 

(0.091) *** 

Ηλικία 0.044   

(0.042) 
0.038 

(0.050) 

-0.045 

(0.041) 
-0.056 
(0.049) 

Εκπαίδευση   -0.008 

(0.007) 
-0.020 

(0.016) 

-0.001 

   (0.007) 
-0.002 

(0.015) 

Παντρεμένοι  0.238    
      (0.071) *** 

0.340 

(0.083) *** 

0.300 
       (0.071) *** 

0.372 

(0.082) *** 

Γονική νόσος σχετική με το σωματικό βάρος  0.020    

(0.034) 

0.049 

(0.069) 

0.087 

       (0.028) *** 

0.174 

(0.061) *** 

Κατάσταση Υγείας -0.071     

    (0.033) ** 

-0.106 

(0.067) 

-0.111    

      (0.031) *** 

-0.206 

(0.068) *** 

Ετικέτες τροφίμων: Δομικά Συστατικά -0.038     

(0.053) 
-0.045 

(0.064) 

-0.071 

   (0.047) 
-0.089 

(0.054) * 
Ετικέτες τροφίμων: Θρεπτικά Συστατικά -0.029    

(0.054) 
-0.033 

(0.066) 

0.001 

(0.049) 
0.000 

(0.056) 

Επάγγελμα: Απαιτήσεις φυσικής άσκησης  0.033    

(0.027) 

0.037 

(0.033) 

  -0.004        

(0.031) 

0.009 

(0.035) 

Επάγγελμα: Απαιτήσεις αντοχής  -0.028      

   (0.015) * 

-0.032 

(0.017) * 

-0.007 

   (0.012) 

-0.014 

(0.013) 

Ασκήσεις φυσικής αντοχής -0.016   

   (0.045) 
-0.001 
(0.053) 

-0.038 

            (0.047) 
-0.011 
(0.054) 

Έντονη σωματική δραστηριότητα  -0.067    

 (0.039) * 
-0.095 

(0.045) ** 

-0.085    

     (0.039) ** 
-0.112 

(0.044) ** 

Μόνιμοι καπνιστές  -0.247    
        (0.036) *** 

-0.456 

(0.077) *** 

-0.084    
       (0.037) *** 

-0.162 

(0.079) ** 

Περιστασιακοί καπνιστές -0.077    

(0.042) * 

-0.139 

(0.089) 

0.005 

 (0.042) 

-0.024 

(0.093) 

Κατανάλωση αλκοόλ (0/1) -0.003    

(0.056) 

0.002 

(0.065) 

0.077 

 (0.047) 

0.106 

(0.056) * 

Οικογενειακό εισόδημα      

1ο τεταρτημόριο  -0.137 
(0.078) * 

-0.181 
(0.092) ** 

-0.020          
(0.078) 

-0.018 
(0.089) 

2ο τεταρτημόριο  -0.155    

(0.071) ** 

-0.214 

(0.083) ** 

              0.011 

(0.070) 

-0.029 

(0.080) 

3ο τεταρτημόριο  -0.158    

   (0.063) * 

-0.173 

(0.073) ** 

0.036          

(0.058) 

0.052 

(0.068) 

5ο τεταρτημόριο    0.119 

 (0.069) *** 

0.185 

(0.080) ** 

-0.053          

(0.063) 

-0.050 

(0.072) 

Ελλιπές οικογενειακό εισόδημα -0.214 
(0.073) *** 

-0.237 

(0.085) *** 

-0.098 
 (0.069) 

-0.120 

(0.079) 

Μαύροι   0.092  

     (0.038) ** 

0.179 

(0.077) ** 

0.212 

        (0.037) *** 

0.420 

(0.079) *** 

Ισπανόφωνοι 0.089    

      (0.044) ** 
0.162 

(0.089) * 

0.108 

     (0.042) ** 
0.229 

(0.088) *** 

Έγκυες/πρόσφατη γέννα  - - 0.844 

   (0.171) *** 

1.099 

(0.200) ***  

Cut 1 -2.664    

      (0.388) *** 

-4.557 

(0.703) *** 

-1.152 

       (0.365) *** 

-1.523 

(0 .675) 

Cut 2 0.088   

(0.387) 

-1.021 

(0.696) 

0.869 

       (0.365) *** 

1.009 

(0.674) 

Συντελεστής ενδοταξικής συσχέτισης (ICC) - 0.502  0.513 

Λογαριθμική πιθανοφάνεια -5004.60 -4845.563  -5483.763 
F-έλεγχος: ψευδ/τές έτους 17.17*** 12.86 ** 0.2115 9.38 * 

F-έλεγχος: ψευδ/ές οικογενειακού εισοδήματος 25.42 *** 24.11 *** 4.63  5.41 

Έλεγχος γραμμικών περιορισμών 

(Ho:Cut1=Cut2) 

5749.38*** 2776.17 *** 3989.65 *** 2866.00 *** 
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Έλεγχος του λόγου ημιπιθανοφανειών (Quasi-

LR-test) 

- 318.072 *** - 367.619 *** 

Παρατηρήσεις 9940 9940 10410 10410 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1998- 2008). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1998- 2008) για την περίπτωση ατόμων με μη-ελλιπή 

δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται.  

Στην περίπτωση των υποδειγμάτων συσχετισμένων τυχαίων επιδράσεων οι εκτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση 24 σημείων υπολογισμού του 

τετραγωνισμού (Gaussian-Hermite quadrature points). 

Σε όλα τα υποδείγματα έχουν, επίσης, προστεθεί περιφερειακές μεταβλητές, μεταβλητές αστικότητας αλλά και χρόνου (δεν παρουσιάζονται στον πίνακα).  
Τα τυπικά σφάλματα, συνεπή για ετεροσκεδαστικότητα, παρουσιάζονται στις παρενθέσεις.  

Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 1%, 

αντίστοιχα. 

 

 

Στη συνέχεια, ο Πίνακα 3.16 περιλαμβάνει τις οριακές επιδράσεις (marginal effects) που 

εκτιμήθηκαν με βάση τα παραπάνω δυναμικά υποδείγματα συσχετισμένων τυχαίων επιδράσεων. 

Οι συγκεκριμένες οριακές επιδράσεις αφορούν σε κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες σωματικού 

βάρους, φυσιολογικού βάρους, υπέρβαροι και παχύσαρκοι, ξεχωριστά. Ξεκινώντας με την 

περίπτωση των ανδρών φαίνεται ότι αυτοί που ήταν φυσιολογικού σωματικού βάρους 

(παχύσαρκοι) την περίοδο 𝑡 − 1 έχουν πιθανότητα περίπου 11% (17,6 %) να παραμείνουν στην 

ίδια κατάσταση την επόμενη χρονική περίοδο, σε σύγκριση με αυτούς που ήταν υπέρβαροι την 

περίοδου 𝑡 − 1 (κατηγορία αναφοράς). Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα για την περίπτωση των 

γυναικών. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που έχουν ταξινομηθεί ως φυσιολογικού σωματικού βάρους 

(παχύσαρκες) την περίοδο 𝑡 − 1 έχουν 16,2 % (15,2 %) πιθανότητα να παραμείνουν στην ίδια 

κατάσταση την επόμενη χρονική περίοδο, σε σύγκριση με τις υπέρβαρες της περίοδο t-1 

(κατηγορία αναφοράς).  Επίσης, οι άνδρες που ήταν φυσιολογικού σωματικού βάρους 

(παχύσαρκοι) κατά την αρχική περίοδο της ανάλυσης, δηλαδή την περίοδο 𝑡 = 1, αντιμετωπίζουν 

πιθανότητα της τάξης του 28 % (46,3 %) να παραμείνουν στην ίδια κατάσταση τα μετέπειτα 

χρόνια. Οι σχετικές πιθανότητες για την περίπτωση των γυναικών είναι 35,8 και 39 %, αντίστοιχα.  

 

Στον Πίνακα 3.16 παρουσιάζονται επίσης οι αντίστοιχες οριακές επιδράσεις για τις λοιπές 

επεξηγηματικές μεταβλητές. Για παράδειγμα, οι παντρεμένοι, οι μαύροι και οι ισπανόφωνοι 

άνδρες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκοι της τάξης του 5,9, 3,3 και 

3,0 %, αντιστοίχως. Χαμηλότερες πιθανότητες παχυσαρκίας αντιμετωπίζουν οι άνδρες που 

απασχολούνται σε επαγγέλματα που έχουν αυξημένες απαιτήσεις αντοχής (0,6%), αυτοί που 

πραγματοποιούν έντονη σωματική δραστηριότητα (1,7 %) και αυτοί που καπνίζουν σε μόνιμη 

βάση (7,5%). Οι άνδρες που είναι μέλη των πιο πλούσιων οικογενειών έχουν κατά μέσο όρο 3,4% 

μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκοι, σε σχέση με αυτούς που ανήκουν σε λιγότερο 
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εύπορες οικογένειες. Στην περίπτωση των γυναικών, υψηλότερες πιθανότητες για παχυσαρκία 

εμφανίζουν οι παντρεμένες (6,6 %), όσες έχουν γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας 

σχετιζόμενα με το σωματικό βάρος (3,2%), οι γυναίκες που καταναλώνουν αλκοόλ (1,9%), οι 

εγκυμονούσες (25,8%), οι μαύρες (8,0 %) και οι ισπανόφωνες (4,3 %). Από την άλλη πλευρά, οι 

περισσότερο υγιείς γυναίκες, αυτές που διαβάζουν τις ετικέτες με τα δομικά συστατικά των 

τροφίμων, όσες κάνουν έντονη σωματική άσκηση και αυτές που καπνίζουν συστηματικά 

αντιμετωπίζουν χαμηλότερη πιθανότητα παχυσαρκίας που κυμαίνεται μεταξύ του 1,6 και 3,8%. 

Ανάλογα διαμορφώνονται και οι σχετικές οριακές επιδράσεις για τις άλλες δυο κατηγορίες 

σωματικού βάρους (φυσιολογικό σωματικό βάρος και υπέρβαροι). 

 

Τέλος, τα αποτελέσματα από τα δυναμικά υποδείγματα συσχετισμένων τυχαίων επιδράσεων 

(Πίνακας 3.15) χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση «εμπειρικών» πινάκων πιθανοτήτων 

μετάβασης (Πίνακας 3.17).23 Οι εν λόγω «εμπειρικές» πιθανότητες μετάβασης μπορούν να 

συγκριθούν με αυτές που υπολογίζονται με βάση τα παρατηρούμενα δεδομένα για το σύνολο της 

περίοδο 1998-2008 (Πίνακας 3.17, στήλες: «Πραγματικά δεδομένα»). Είναι φανερό ότι τα 

στοιχεία της κύριας διαγωνίου (πιθανότητες) στην περίπτωση των "εμπειρικών" πινάκων 

μετάβασης είναι μικρότερα σε μέγεθος σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πιθανότητες που 

προκύπτουν από τα πραγματικά δεδομένα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια 

περαιτέρω επιβεβαίωση του ρόλου που διαδραματίζουν τόσο η παρατηρούμενη όσο και η μη-

παρατηρούμενη ετερογένεια στην ερμηνεία της εμμένουσας συμπεριφοράς των καταστάσεων 

σωματικού βάρους.  

 

Σε γενικές γραμμές, τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η «πραγματική» εξάρτηση από 

τις καταστάσεις σωματικού βάρους της προηγούμενης περιόδου (genuine state dependence) παίζει 

αναμφισβήτητα σημαίνοντα ρόλο στην ερμηνεία της παρατηρούμενης εμμονής. Επιπλέον, 

φαίνεται ότι οι «αρχικές συνθήκες» ασκούν μια στατιστικά σημαντική επίδραση στις τρέχουσες 

καταστάσεις σωματικού βάρους, επίδραση που μπορεί να σχετίζεται με το ρόλο μιας πληθώρας 

πτυχών που αφορούν στο παρελθόν των ατόμων (πχ. κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, 

καταναλωτικές συνήθειες, κοινωνικές νόρμες κλπ.).  Παρ’ όλα αυτά, τα μη-παρατηρούμενα 

                                                           
23 Λεπτομέρειες για την εκτίμηση των «εμπειρικών» πιθανοτήτων μετάβασης εμπεριέχονται στην μελέτη των 

Contoyannis and Li (2011). 



Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

  
 82 

 

χαρακτηριστικά των ατόμων (μη-παρατηρούμενη ετερογένεια) δεν μπορούν να θεωρηθούν μια 

αμελητέα συνιστώσα της εν λόγω εμμονής. Αυτό ίσως υποδηλώνει την επίδραση του 

μεταβολισμού και, γενικότερα, των γενετικών μηχανισμών στα αποτελέσματα του σωματικού 

βάρους των ατόμων. Τέλος, συστηματικές διαφορές στις καταστάσεις σωματικού βάρους 

παρατηρούνται με βάση επιλεγμένα χαρακτηριστικά των ατόμων, όπως για παράδειγμα, η 

οικογενειακή κατάσταση, η καπνιστική συμπεριφορά, η κατάσταση υγείας, η εθνικότητα, η 

σωματική δραστηριότητα και οι καταναλωτικές συμπεριφορές (ετικέτες τροφίμων). 
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Πίνακας 3.16. Δυναμικά υποδείγματα διατεταγμένων δεδομένων: Οριακές επιδράσεις, 

κατά κατηγορία σωματικού βάρους, για την περίπτωση των μοντέλων συσχέτισης τυχαίων 

επιδράσεων με την παρουσία «αρχικών συνθηκών» 
 Άνδρες Γυναίκες 
Επεξηγηματικές μεταβλητές Φυσιολογικ

ού βάρους 
Υπέρβαροι Παχύσαρκοι Φυσιολογικ

ού βάρους 

Υπέρβαροι Παχύσαρκοι 

Παχυσαρκία t-1 -0.063   

(0.006) *** 

-0.113   

(0.015) *** 

0.176 

(0.016) ***  

-0.145    

(0.011) *** 

-0.005   

(0.005)   

0.152 

(0.015) *** 
Φυσιολογικό βάρος t-1 0.108   

(0.012) *** 

0.034   

(0.007) *** 

-0.142 

(0.011) *** 

0.162    

(0.012) *** 

-0.034    

(0.006) *** 

-0.128 

(0.010) *** 

Παχυσαρκία t=1 -0.113   
(0.009) ***   

-0.350  
(0.029) *** 

0.463 
(0.027) *** 

-0.278   
(0.012) *** 

-0.114   
(0.016) *** 

0.390 
(0.025) *** 

Φυσιολογικό βάρος t=1   0.280   

(0.017) *** 

-0.012  

(0.014) 

-0.268 

(0.015) ***   

0.358    

(0.018) *** 

-0.068   

(0.011) *** 

-0.290 

(0.015) *** 
Ηλικία -0.003   

(0.004) 

-0.004     

(0.004) 

0.007 

(0.009) 

0.0011    

(0.009) 

-0.001   

(0.001) 

-0.010 

(0.009) 
Εκπαίδευση 0.002    

(0.001)  

  0.002   

(0.001) 

-0.004 

(0.003) 

0.001    

(0.003) 

0.000   

(0.000) 

-0.000 

(0.003)  

Παντρεμένοι  -0.030   
(0.008) *** 

-0.029   
(0.006) *** 

0.059 
(0.014) *** 

-0.079    
(0.016) *** 

0.013   
(0.004) *** 

0.066 
(0.014) *** 

Γονική νόσος σχετική με το σωματικό βάρος  -0.004   

(0.006) 

-0.005   

(0.006) 

0.009 

(0.012)  

-0.037  

(0.012) *** 

0.005   

(0.002) *** 

0.032 

(0.011) *** 
Κατάσταση Υγείας   0.089    

(0.006) ** 

0.010   

(0.006) * 

-0.019 

(0.012) 

0.044   

 (0.013) *** 

-0.006  

(0.002) *** 

-0.038 

(0.013) *** 

Ετικέτες τροφίμων: Δομικά Συστατικά 0.004   
(0.006) 

0.004  
(0.005) 

-0.008 
(0.011) 

0.019    
(0.010) *   

-0.003   
(0.002) 

-0.016 
(0.010) * 

Ετικέτες τροφίμων: Θρεπτικά Συστατικά 0.003   

(0.006) 

0.003   

(0.005) 

-0.006 

(0.012) 

0.002    

(0.011) 

0.000   

(0.002) 

0.001 

(0.010) 
Επάγγελμα: Απαιτήσεις φυσικής άσκησης  -0.003   

(0.003) 

-0.004  

(0.003) 

0.007 

(0.006) 

-0.002   

 (0.007)    

0.000   

(0.001) 

0.002 

(0.006) 

Επάγγελμα: Απαιτήσεις αντοχής  0.003   
(0.002) * 

  0.002   
(0.001) * 

-0.006 
(0.003) * 

0.003   
 (0.003) 

0.000   
(0.000) 

-0.002 
(0.002)    

Ασκήσεις φυσικής αντοχής 0.000  

(0.005) 

0.000  

(0.005) 

 0.000 

(0.009) 

0.009    

(0.013)  

-0.007   

(0.003)  

-0.002 

(0.010) 
Έντονη σωματική δραστηριότητα  0.008   

(0.005) ** 

0.008   

(0.005) ** 

-0.017 

(0.008) ** 

0.024   

(0.014) **   

-0.004   

(0.003) 

-0.020 

(0.008) *** 

Μόνιμοι καπνιστές  0.045    
(0.009) *** 

0.029  
(0.004) *** 

-0.075 
(0.012) *** 

0.040    
(0.016) ** 

-0.011   
(0.004) * 

-0.029 
(0.013) ** 

Περιστασιακοί καπνιστές 0.012  

(0.008) 

0.011   

(0.006) 

-0.024 

(0.015)   

0.005    

(0.018) 

-0.001   

(0.003) 

-0.004 

(0.017)   
Κατανάλωση αλκοόλ (0/1) -0.001   

(0.006) 

0.000  

(0.005) 

0.000 

(0.012) 

-0.022  

(0.011) * 

0.003   

(0.002) * 

0.019 

(0.010) * 

Οικογενειακό εισόδημα        
1ο τεταρτημόριο    0.017  

(0.009) * 

0.014   

(0.007) ** 

-0.031 

(0.015) ** 

0.004 

(0.016) 

-0.001   

(0.003) 

-0.003 

(0.016)  

2ο τεταρτημόριο  0.020  
(0.008) **   

0.017   
(0.006) *** 

-0.036 
(0.014) *** 

0.006    
(0.014) 

-0.001   
(0.002) 

-0.005 
(0.014)  

3ο τεταρτημόριο  0.016  

(0.007) ** 

0.014   

(0.005) ** 

-0.030 

(0.012) ** 

-0.010   

(0.013) 

0.001 

(0.002) 

0.009 

(0.013)   
5ο τεταρτημόριο  -0.015  

(0.006) ** 

-0.019  

(0.010) ** 

0.034 

(0.015) ** 

0.09    

(0.017) 

-0.002  

(0.003) 

-0.007 

(0.014) 

Ελλιπές οικογενειακό εισόδημα 0.022  

(0.009) ** 

0.017  

(0.005) ** 

-0.040 

(0.013) ***  

0.027    

(0.016) 

-0.006   

(0.004) 

-0.021 

(0.013) 

Μαύροι -0.015   

(0.006) ** 

-0.018   

(0.007) ** 

0.033 

(0.014) ** 

-0.070  

(0.014) *** 

0.010   

(0.003) ** 

0.080 

(0.016) *** 
Ισπανόφωνοι -0.013   

(0.007) * 

-0.017   

(0.009) ** 

0.030 

  (0.017) * 

-0.048  

(0.016) ** 

0.005   

(0.001) ** 

0.043 

(0.017) ** 

Έγκυες/πρόσφατη γέννα  - - - -0.180   
(0.017) *** 

-0.078   
(0.022) ** 

0.258 
(0.055) *** 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1998- 2008). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (1998- 2008) για την περίπτωση ατόμων με 

μη-ελλιπή δεδομένα για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται.  
Οι οριακές επιδράσεις υπολογίστηκαν με βάση τα υποδείγματα συσχέτισης τυχαίων επιδράσεων με την παρουσία «αρχικών συνθηκών» 

(Πίνακας 6). 

Τα τυπικά σφάλματα, συνεπή για ετεροσκεδαστικότητα, παρουσιάζονται στις παρενθέσεις. 
Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% 

και 1%, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 3.17. Πίνακες πιθανοτήτων μετάβασης για το σύνολο της περιόδου 1998-2008: 

Πραγματικοί και «εκτιμημένοι» 
Άνδρες 

 Πραγματικά δεδομένα Εκτιμημένοι  

 Φυσιολογικό 

βάρος 

Υπέρβαροι Παχύσαρκοι Φυσιολογικό 

βάρος 

Υπέρβαροι Παχύσαρκοι 

Φυσιολογικό βάρος 0.793 0.199 0.008 0.673 0.317 0.010 
Υπέρβαροι 0.063 0.820 0.116 0.117 0.701 0.182 

Παχύσαρκοι 0.005 0.130 0.864 0.005 0.239 0.756 

Γυναίκες 
 Πραγματικά δεδομένα Εκτιμημένοι  

 Φυσιολογικό 
βάρος 

Υπέρβαροι Παχύσαρκοι Φυσιολογικό 
βάρος 

Υπέρβαροι Παχύσαρκοι 

Φυσιολογικό βάρος 0.819 0.174 0.007 0.735 0.244 0.021 

Υπέρβαροι 0.132 0.710 0.158 0.242 0.526 0.233 

Παχύσαρκοι 0.014 0.107 0.879 0.019 0.200 0.781 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1998- 2008). 
«Πραγματικά δεδομένα»: Αφορά σε πιθανότητες μετάβασης υπολογιζόμενες για το σύνολο της περιόδου 1998-2008. 

«Εκτιμημένοι»: Αφορά σε εκτιμημένες πιθανότητες μετάβασης με βάση τα αποτελέσματα διατεταγμένων δυναμικών μοντέλων συσχέτισης 

τυχαίων επιδράσεων με την παρουσία «αρχικών συνθηκών» που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.15. 

 
 

 

3.6. Συμπεράσματα 

Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η μελέτη του δυναμικού χαρακτήρα της 

παχυσαρκίας και η διερεύνηση των πιθανών πηγών της παρατηρούμενης εμμονής. Για αυτό το 

σκοπό η παχυσαρκία αντιμετωπίσθηκε ως μια διακριτή κατάσταση σωματικού βάρους, 

διαχωρίζοντας την κατανομή του ΔΜΣ σε παχύσαρκα και μη-παχύσαρκα άτομα. Παρ’ όλα αυτά, 

στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, επιχειρείται επίσης και μια μελέτη της εμμονής στο σύνολο 

των κατηγοριών του σωματικού βάρους (φυσιολογικού βάρους, υπέρβαροι, παχύσαρκοι) 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα διατεταγμένα υποδείγματα.  

 

Ξεκινώντας με την περίπτωση της δυναμικής ανάλυσης της παχυσαρκίας, κατάλληλα δυναμικά 

μοντέλα διακριτής επιλογής εκτιμήθηκαν, χρησιμοποιώντας δεδομένα ενηλίκων από την NLSY79 

(1985-2008). Σε μια προσπάθεια να παρουσιασθούν κάποια προκαταρκτικά στοιχεία για την 

εμμονή της παχυσαρκίας, εκτιμήθηκαν πίνακες πιθανοτήτων μετάβασης και υπολογίστηκαν οι 

σχετικοί δείκτες κινητικότητας. Στη συνέχεια διαχωρίσθηκαν οι πηγές εμμονής της παχυσαρκίας 

(α) στη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια (unobserved heterogeneity) και (β) στην πραγματική 

εξάρτηση από την κατάσταση παχυσαρκίας της προηγούμενης περιόδου (state dependence), αφού 

έχει πραγματοποιηθεί διόρθωση για την παρατηρούμενη ετερογένεια. Δεδομένου ότι η 
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παχυσαρκία ορίζεται με βάση το διαχωρισμό της κατανομής του ΔΜΣ (με τη χρήση 

συγκεκριμένου κατωφλίου), η εμμένουσα συμπεριφορά του ΔΜΣ επίσης αναλύθηκε. Ωστόσο, οι 

ιδιότητες της εμμονής δεν είναι ίδιες μεταξύ των δύο μέτρων σωματικού βάρους (δηλαδή την 

παχυσαρκία και το ΔΜΣ). Επιπροσθέτως, εναλλακτικά κατώφλια ορισμού της παχυσαρκίας, 

πέραν του κλασικού ορισμού (ΔΜΣ ≥ 30), χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια αναλύσεων 

ευαισθησίας.  

 

Τα σχετικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η παχυσαρκία αποτελεί ένα ενδογενές αποτέλεσμα 

που περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, σημαντικές δυναμικές ιδιότητες, ενώ, σε πολύ μικρότερο 

βαθμό, επηρεάζεται από τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των ατόμων (όπως π.χ., την 

οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση απασχόλησης, το κάπνισμα και την εθνικότητα). Πιο 

συγκεκριμένα, η εμμένουσα συμπεριφορά της παχυσαρκίας είναι το αποτέλεσμα δύο 

διαφορετικών παραγόντων. Ο πρώτος αφορά στην “πραγματική” εξάρτηση από την κατάσταση 

παχυσαρκίας της προηγούμενης περιόδου (true state dependence). Σε αυτή την περίπτωση, τα 

άτομα που αντιμετώπιζαν προβλήματα παχυσαρκίας στο παρελθόν, έχουν αυξημένες πιθανότητες 

να παραμείνουν στην κατάσταση της παχυσαρκίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο μέλλον, 

ceteris paribus. Μάλιστα η παρούσα ανάλυση καταδεικνύει ότι η εν λόγω εξάρτηση είναι σχετικά 

εντονότερη στην περίπτωση των γυναικών από ότι στους άνδρες. Επίσης, σε δεύτερο επίπεδο, η 

μη-παρατηρούμενη χρονικά αμετάβλητη ετερογένεια των ατόμων παίζει έναν μη-αμελητέο ρόλο 

στην παρατηρούμενη εμμονή της παχυσαρκίας, υπογραμμίζοντας την πιθανή επίδραση των 

σχετιζόμενων με την παχυσαρκία γονιδίων και γενετικών μηχανισμών. Τέλος, η κατάσταση 

παχυσαρκίας των ατόμων κατά την αρχική περίοδο («αρχικές συνθήκες») αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα προσδιορισμού της τρέχουσας κατάστασης παχυσαρκίας. 

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ευαισθησίας δείχνουν ότι η πραγματική επίδραση από την 

κατάσταση παχυσαρκίας της προηγούμενης περιόδου δεν είναι ανεξάρτητη από τον ορισμό της 

παχυσαρκίας, αλλά ακολουθεί μια πτωτική πορεία, καθώς κινούμαστε στα δεξιά της κατανομής 

του ΔΜΣ (όσον αφορά στον ορισμό της παχυσαρκίας). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός της εν 

λόγω μείωσης δεν είναι ομογενής κατά μήκος της κατανομής του ΔΜΣ, αλλά γίνεται περισσότερο 

απότομος μετά τα σημεία 28,50 και 30 kg/m2, για την περίπτωση των ανδρών και γυναικών 

αντίστοιχα. Το γεγονός ότι οι εν λόγω τιμές είναι αρκετά κοντά στην κλινική ταξινόμηση της 
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παχυσαρκίας (ΔΜΣ ≥ 30), υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο κατώφλι ορισμού έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον από τη σκοπιά της ερμηνείας της παχυσαρκίας με βάση την οικονομική επιστήμη. Με 

άλλα λόγια, τα κόστη από την παραμονή σε αυτές τις τιμές ΔΜΣ είναι τόσο επαυξημένα, σε σχέση 

με τα σχετικά οφέλη, που επιβάλλουν μειώσεις στο σωματικό βάρος των ατόμων (μέσω 

συμπεριφορικών μεταβολών), οδηγώντας, με αυτό τον τρόπο, σε αντίστοιχες μειώσεις στην 

εμμονή της παχυσαρκίας.  

 

Από τη άλλη πλευρά, η θεώρηση του ΔΜΣ ως κατηγορικού και διατεταγμένου μέτρου, 

χρησιμοποιώντας τρεις κατηγορίες σωματικού βάρους (φυσιολογικού βάρους, υπέρβαροι και 

παχύσαρκοι), δε φαίνεται να επηρεάζει τα ευρήματα σχετικά με την εμμένουσα συμπεριφορά των 

αποτελεσμάτων σωματικού βάρους. Ειδικότερα, τα στοιχεία από τις οικονομετρικές αναλύσεις 

δείχνουν ότι, σε σύγκριση με τα στατικά υποδείγματα, τα μοντέλα, που λαμβάνουν υπόψη τους το 

δυναμικό χαρακτήρα των καταστάσεων σωματικού βάρους, είναι προτιμότερα. Στην περίπτωση 

των τελευταίων, η πραγματική εξάρτηση από την κατάσταση της προηγούμενης περιόδου 

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που εξηγεί την εμμονή στις καταστάσεις σωματικού βάρους. 

Επίσης, ένα μη-αμελητέο τμήμα της εν λόγω εμμονής σχετίζεται με τη μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια των ατόμων, ενώ ο ρόλος της παρατηρούμενης ετερογένειας (πχ. οικογενειακή 

κατάσταση, φυσική άσκηση εντός και εκτός εργασίας, καπνιστική συμπεριφορά και οικογενειακό 

εισόδημα) είναι περιορισμένος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση σωματικού βάρους κατά 

την αρχική περίοδο της ανάλυσης («αρχικές συνθήκες») ασκεί μια συστηματική επίδραση στις 

τρέχουσες καταστάσεις σωματικού βάρους. Επομένως, σε γενικές γραμμές, τα εν λόγω εμπειρικά 

ευρήματα δε φαίνεται να διαφέρουν συστηματικά, σε ότι αφορά στην ερμηνεία της 

παρατηρούμενης εμμονής, από αυτά που προκύπτουν από τη δυναμική ανάλυση της παχυσαρκίας 

(ως διακριτής κατάστασης).   

 

Όσον αφορά στις απορρέουσες προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αυτές 

πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόληψη της παχυσαρκίας, καθότι η έξοδος από την παχυσαρκία 

-ύστερα από ένα εκτενές ιστορικό παχυσαρκίας- είναι ιδιαίτερα δύσκολη (λόγω της ύπαρξης 

εξάρτησης από την προηγούμενη περίοδο, state dependence). Επομένως, οι υιοθετούμενες 

πολιτικές θα πρέπει να μεταβάλλουν τη δομή των κινήτρων, κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας 

ή της πρώιμης ενήλικης ζωής, σε σχέση με τα κόστη και τα οφέλη που σχετίζονται με την 



Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

  
 87 

 

αντιμετώπιση προβλημάτων παχυσαρκίας στο μέλλον. Επιπροσθέτως, τα εμπειρικά ευρήματα 

σχετικά με το ρόλο των αρχικών συνθηκών, στη μετέπειτα κατάσταση παχυσαρκίας των ατόμων, 

επιβεβαιώνουν περαιτέρω την ανάγκη για εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην πρόληψη της 

παχυσαρκίας. Σε παρόμοιες προτάσεις πολιτικής καταλήγουμε και στην περίπτωση που η εμμονή 

στο σύνολο των κατηγοριών σωματικού βάρους εξετάζεται.   
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4. Η εμμένουσα συμπεριφορά της διάρκειας της 

παχυσαρκίας 

4.1. Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, ο μέσος ΔΜΣ του πληθυσμού των 

Η.Π.Α έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η αύξηση των ποσοστών της παχυσαρκίας είναι ιδιαίτερα 

θεαματική (Grossman and Mocan, 2011; Komlos and Brabec, 2011). Αν και οι αιτίες της 

παχυσαρκίας είναι αναμφίβολα περίπλοκες, η «επιδημία» της παχυσαρκίας δεν μπορεί να 

θεωρηθεί απλά ως ένα πρόβλημα γονιδιακής/γενετικής φύσης, αλλά αποτελεί, επίσης, ένα 

αποτέλεσμα μιας σωρευτικής διαδικασίας που αφορά σε μακροχρόνιες συμπεριφορές των ατόμων 

(Philipson, 2001, Cawley, 2004b, Lakdawalla and Phillipson, 2009). Σύμφωνα με 

αδιαπραγμάτευτα ευρήματα της κλινικής βιβλιογραφίας, η παχυσαρκία συνδέεται με μια πληθώρα 

επιβλαβών συνεπειών για την υγεία των ατόμων.24 Με σκοπό να εξηγήσουν τα αυξημένα ποσοστά 

της παχυσαρκίας στις ΗΠΑ, οι Chou et al. (2004) και Rashad (2006) χρησιμοποιούν στατικά 

οικονομικά μοντέλα για την παχυσαρκία και ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, δημογραφικών και 

περιφερειακών χαρακτηριστικών. Παρά το γεγονός ότι η συχνότητα της παχυσαρκίας (prevalence) 

αποτελεί ένα βασικό δείκτη της σοβαρότητας του προβλήματος της παχυσαρκίας σε επίπεδο 

πληθυσμού, ο εν λόγω δείκτης συγκαλύπτει πλήρως τη δυναμική φύση της παχυσαρκίας και τα 

σχετικά, με τη διάρκεια της παχυσαρκίας, προβλήματα υγείας, καθότι δεν λαμβάνει υπόψη το 

χρονικό διάστημα που ένα άτομο διανύει στην κατάσταση παχυσαρκίας. Επομένως, το παρόν 

κεφάλαιο θα επικεντρωθεί στη διάρκεια της παχυσαρκίας, και επί το πλείστον, σε μια ανάλυση 

της εμμονής της. Η εξέταση της παχυσαρκίας με τη χρήση αναλύσεων διάρκειας (duration 

analysis) πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη σχετική βιβλιογραφία. Σε αυτό το σημείο αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι αναλύσεις που βασίζονται στην εμμονή της παχυσαρκίας έχουν σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις έρευνες που απλά περιορίζονται στην μελέτη των 

ποσοστών παχυσαρκίας στον πληθυσμό (prevalence). Αυτό οφείλεται στο γεγονός οι πρώτες 

δίνουν τη δυνατότητα κατανόησης του ότι οι διαφορές μεταξύ των ατόμων όσον αφορά την 

παχυσαρκία δεν μπορούν να διατηρηθούν αν υπάρχουν μεταβάσεις από την κατάσταση 

παχυσαρκίας στη μη-παχυσαρκία και το αντίστροφο. Επιπλέον, η επιμονή στην παχυσαρκία 

                                                           
24 Βλέπε σχετική ανάλυση στην υπο-ενότητα 2.1. 
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συμβάλλει καταλυτικά στη διατήρηση, των σχετικών με την παχυσαρκία, ανισοτήτων στην 

κατάσταση υγείας των ατόμων. Ειδικότερα, από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας γίνεται φανερό 

ότι εκτεταμένες περίοδοι παχυσαρκίας συνδέονται με ιδιαιτέρως αυξημένα προβλήματα υγείας. 

Συγκεκριμένα, η κλινική βιβλιογραφία παρέχει μια πληθώρα μελετών που αφορούν στις βλαβερές 

συνέπειες της διάρκειας της παχυσαρκίας στη θνησιμότητα (de Koning και ο Hu, 2011), στο 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Everhart et al., 1992) και στη ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια της 

τρίτης ηλικίας (Stenholm et al., 2007). 

 

Για τις ανάγκες μελέτης της δυναμικής φύσης της παχυσαρκίας, έχουν εξαχθεί δεδομένα από τη 

NLSY79 που καλύπτουν μια περίοδο 26 ημερολογιακών ετών. Επιπροσθέτως, κατάλληλες μη-

παραμετρικές τεχνικές και πολυμεταβλητά μοντέλα, που εξετάζουν τη διάρκεια της παχυσαρκίας, 

εκτιμήθηκαν (Kiefer, 1988, Van den Berg, 2001). Σύμφωνα με τα ευρήματα από το δείγμα που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα ανάλυση (NLSY79), το ποσοστό της παχυσαρκίας (prevalence), 

στην περίπτωση των ΗΠΑ, έχει αυξηθεί από 6,6 % (το 1985) σε 31,3 % (το 2010). Ωστόσο, το 

29,4 % από αυτά τα άτομα ήταν παχύσαρκα σε τουλάχιστον 4 κύματα-από τα 16 της έρευνας- και 

μόνο το 3,3% του δείγματος ήταν παχύσαρκα για το σύνολο της περιόδου. Επιπλέον, οι πρόσφατα 

παχύσαρκοι (δηλαδή, τα άτομα που μόλις εισήλθαν στην παχυσαρκία) αντιμετωπίζουν πιθανότητα 

της τάξης του 31,6 % να εξέλθουν από το στάδιο αυτό το αμέσως επόμενο κύμα της έρευνας. Η 

συγκεκριμένη πιθανότητα εξόδου μειώνεται στο 7,4% για τα άτομα που έχουν παραμείνει 

παχύσαρκα για 5 διαδοχικά κύματα της έρευνας. Από την άλλη πλευρά, το 50% εξ αυτών που 

μόλις έχουν εξέλθει της παχυσαρκίας, αφού ήταν παχύσαρκοι για τουλάχιστον ένα κύμα της 

έρευνας, θα αντιμετωπίσουν εκ νέου προβλήματα παχυσαρκίας. Ωστόσο, αυτοί που έχουν 

παραμείνει μη-παχύσαρκοι για περισσότερο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίζουν σαφώς 

χαμηλότερη πιθανότητα να ταξινομηθούν και πάλι ως παχύσαρκοι. Επιπλέον, τα άτομα που 

παραμένουν παχύσαρκα για δύο ή και περισσότερα διαδοχικά κύματα της έρευνας, αναμένεται, 

κατά μέσον όρο, να αντιμετωπίσουν μια περίοδο παχυσαρκίας (obesity spell) διάρκειας 4 

κυμάτων, ενώ το 25% των ατόμων αυτών θα παραμείνουν συνεχώς παχύσαρκα για χρονικά 

διαστήματα που αφορούν σε 7 και πάνω ερευνητικά κύματα. Για την περίπτωση των μη-

παχύσαρκων, η σχετική μέση διάρκεια της συνεχούς παραμονής σε καταστάσεις μη-παχυσαρκίας 

(non-obesity spells) είναι μικρότερη (περίπου 3 κύματα), ενώ μόνο το 10% του δείγματος θα 
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παραμείνει- συνεχώς- εκτός της παχυσαρκίας για 7 και πάνω κύματα.25 Τα παραπάνω είναι σε 

συμφωνία με τα ευρήματα των McTigue et al. (2002), οι οποίοι, χρησιμοποιώντας στοιχεία από 

την ίδια έρευνα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα έχουν την τάση να εισέρχονται σε 

καταστάσεις παχυσαρκίας από μικρές ηλικίες και να παραμένουν σε αυτές για ένα αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Επομένως, η παρατηρούμενη χρονική διάσταση της παχυσαρκίας δικαιολογεί 

πλήρως μια δυναμική ανάλυση, χρησιμοποιώντας τεχνικές και μοντέλα που βασίζονται στη 

διερεύνηση της διάρκειας της παχυσαρκίας.  

 

Δεδομένου ότι η παχυσαρκία αποτελεί το αθροιστικό αποτέλεσμα ενός μηχανισμού ενεργειακού 

ισοζυγίου (υπο-ενότητα 2.1), ενσωματώνει ξεκάθαρα ένα σύνολο από δυναμικά χαρακτηριστικά. 

Ωστόσο, η παρούσα μεθοδολογική προσέγγιση είναι προτιμότερη από μια τυπική δυναμική 

ανάλυση του σωματικού βάρους (υπο-ενότητα 3.2.2), καθότι η τελευταία δε λαμβάνει υπόψη της 

τη χρονική διάρκεια της παχυσαρκίας. Επίσης, σε όρους αποτελεσμάτων υγείας, η εμμονή στο 

σωματικό-βάρος/ΔΜΣ συγκροτεί μια διαφορετική έννοια από την εμμονή στην παχυσαρκία, 

καθότι η πρώτη δε συνδέεται -απαραίτητα- με αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία των 

ατόμων.26 Ένα ακόμα πλεονέκτημα των αναλύσεων για την εμμονή της παχυσαρκίας αποτελεί το 

γεγονός ότι δίνουν τη δυνατότητα να ληφθεί υπόψη η θετική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας της 

παχυσαρκίας και των συνακόλουθων κινδύνων για την υγεία. Είναι φανερό ότι οι επιβλαβείς 

συνέπειες της παχυσαρκίας στην υγεία έχουν να κάνουν, κατά κύριο λόγο, με το χρονικό διάστημα 

το οποίο τα άτομα περνούν στην κατάσταση παχυσαρκίας και, ως εκ τούτου, δε συνδέονται με 

                                                           
25 Οι περίοδοι παχυσαρκίας (obesity spells) ορίζονται ως ακολουθίες από διαδοχικά και μη-διακοπτόμενα ερευνητικά 

κύματα κατά τα οποία το άτομο παραμένει στην κατάσταση της παχυσαρκίας. Οι εν λόγω περίοδοι αρχίζουν κατά το 

πρώτο κύμα στο οποίο το άτομο έχει ΔΜΣ που ισούται ή υπερβαίνει το 30 (δηλαδή, με λόγια, αφού έχει 

πραγματοποιήσει μια μετάβαση από τη μη-παχυσαρκία) και τελειώνει σε εκείνο το κύμα κατά το οποίο ο ΔΜΣ 

μειώνεται κάτω από τα 30kg/m2. Οι περίοδοι μη-παχυσαρκίας (non-obesity spells) ορίζονται αντίστοιχα. Επομένως, 

το σύνολο της υπό εξέταση περιόδου διαχωρίζεται, για κάθε άτομο, σε περιόδους παχυσαρκίας και περιόδους μη-

παχυσαρκίας. 
26 Η εμμένουσα συμπεριφορά στην περίπτωση της παχυσαρκίας σημαίνει ότι το άτομο παρατηρείται στην παχυσαρκία 

για τουλάχιστον δύο διαδοχικές περιόδους. Από την άλλη πλευρά, ένα άτομο που αντιμετωπίζει παρόμοιες τιμές στο 

ΔΜΣ, για παράδειγμα 25kg/m2, για μια παρατεταμένη περίοδο, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει -με βεβαιότητα- 

εμμονή στο ΔΜΣ, δεν αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην υγεία του (που να σχετίζεται με το 

σωματικό του βάρος). Ωστόσο, ένα άλλο άτομο με ΔΜΣ που, για παράδειγμα, εμφανίζει διακυμάνσεις- στα πλαίσια 

μιας εκτεταμένης περιόδου- μεταξύ των τιμών 32 και 40, ενώ αντιμετωπίζει χαμηλότερη εμμονή στο ΔΜΣ, σε σχέση 

με το προηγούμενο άτομο, διέρχεται έναν πολύ σημαντικό κίνδυνο υγείας που αφορά στο αυξημένο σωματικό του 

βάρος. Δεδομένου ότι η εμμονή της παχυσαρκίας είναι παρούσα στην περίπτωση του δεύτερου ατόμου, προκύπτει 

ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ατόμων αφορούν, με βεβαιότητα, μόνο στην περίπτωση που τα άτομα 

αντιμετωπίζουν εμμονή στην παχυσαρκία και όχι, κατά ανάγκη, στο ΔΜΣ. 
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χρονικά σύντομες εμπειρίες στην παχυσαρκία. Τέλος, η μέθοδος που εφαρμόζεται, στα πλαίσια 

του συγκεκριμένου κεφαλαίου, επιτρέπει τη διερεύνηση του ρόλου της εξάρτησης από τη διάρκεια 

(duration dependence)27 ως ενδεχόμενη αιτία των χαμηλών πιθανοτήτων εξόδου από την 

παχυσαρκία. 

 

Η εμπειρική στρατηγική που εφαρμόσαμε αφορά στον προσδιορισμό των καταστάσεων 

παχυσαρκίας και μη-παχυσαρκίας που ακολουθούν τα άτομα κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου 

τμήματος της ζωής τους (26 χρόνια), ενώ εκτιμήθηκαν οι σχετικοί ρυθμοί εξόδου (exit rates) από 

την παχυσαρκία αλλά και επαν-εισόδου σε αυτή (re-entry rates). Στα πλαίσια των προκαταρκτικών 

αναλύσεων, μη-παραμετρικές τεχνικές Kaplan-Meier (Kiefer, 1988) εφαρμόστηκαν με σκοπό τον 

προσδιορισμό των παραπάνω πιθανοτήτων. Τα αποτελέσματα αυτών των τεχνικών παρέχουν 

αποδεικτικά στοιχεία για τη συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας της παχυσαρκίας και της πιθανότητας 

εξόδου από την παχυσαρκία. Ανάλογα, εκτιμήσεις για τη συσχέτιση του χρόνου παραμονής σε 

καταστάσεις μη-παχυσαρκίας με την πιθανότητα επαν-εισόδου στην παχυσαρκία 

πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο οι συγκεκριμένες σχέσεις μπορεί να αφορούν είτε σε μια 

«πραγματική» εξάρτηση από τη διάρκεια (“true” duration dependence) είτε, απλά, σε διαφορές 

που έχουν να κάνουν με τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων. Στη συνέχεια, πέραν της 

εν λόγω προκαταρκτικής ανάλυσης, οι πιθανότητες εξόδου από την παχυσαρκία (επαν-εισόδου 

στην παχυσαρκία) μοντελοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαφορές στην παρατηρούμενη 

ετερογένεια. Η τελευταία (παρατηρούμενη ετερογένεια) αφορά σε οικονομικά, δημογραφικά και 

περιφερειακά χαρακτηριστικά των ατόμων, στον αριθμό των παρελθουσών περιόδων κατά τις 

οποίες τα άτομα έμειναν συνεχώς παχύσαρκα ή μη-παχύσαρκα (εξάρτησης από τη συχνότητα της 

παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας, «occurrence dependence») καθώς και στην απόσταση μεταξύ του 

ΔΜΣ του ατόμου, κατά την αρχική περίοδο, και του κατωφλίου ορισμού της παχυσαρκίας (𝛣𝛭𝛪 ≥

30). Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο τελευταίες μεταβλητές ορίζονται 

                                                           
27 Η εμμένουσα συμπεριφορά της παχυσαρκίας θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα ενιαίων ή και πολλαπλών περιόδων 

παχυσαρκίας. Ένα άτομο που εισέρχεται στην παχυσαρκία, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, και 

παραμένει σε αυτή την κατάσταση για τα υπόλοιπα κύματα διατρέχει μια ενιαία περίοδο παχυσαρκίας. Κατ’ αναλογία, 

τα άτομα που κινούνται εντός και εκτός της παχυσαρκίας, κατά την αντίστοιχη περίοδο, αντιμετωπίζουν πολλαπλές 

περιόδους παχυσαρκίας. Αν υποθέσουμε ότι τα συγκεκριμένα άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα παχυσαρκίας την 

ίδια χρονική στιγμή (γίνονται παχύσαρκα ταυτόχρονα), είναι φανερό ότι τα τελευταία (πολλαπλές περίοδοι 

παχυσαρκίας) θα εμφανίσουν μικρότερη εμμονή στην παχυσαρκία δεδομένου ότι έχουν «δαπανήσει» λιγότερο χρόνο 

εντός της παχυσαρκίας (μικρότερη διάρκεια). 
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ανάλογα με τον αν αναφερόμαστε σε περιόδους συνεχούς παραμονής εκτός ή εκτός της 

παχυσαρκίας. Συνεπώς, κατάλληλα πολυμεταβλητά μοντέλα εκτιμήθηκαν με σκοπό τη 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των πιθανοτήτων εξόδου από την παχυσαρκία (επαν-εισόδου στην 

παχυσαρκία) και της διάρκειας των καταστάσεων παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα (Lancaster and Nickell, 1980, Van den Berg, 2001). Επιπλέον, 

δεδομένου ότι το 50% από αυτούς που μόλις έχουν εξέλθει της παχυσαρκίας επαν-εισέρχονται 

κατά το αμέσως επόμενο ερευνητικό κύμα, προκύπτει η ανάγκη για εκτίμηση πιο σύνθετων 

υποδειγμάτων που επιτρέπουν τη συσχέτιση μεταξύ των συναρτήσεων εξόδου από την 

παχυσαρκία, επαν-εισόδου σε αυτή καθώς και της (αμετάβλητης στο χρόνο) μη-παρατηρούμενης 

ετερογένειας των ατόμων (Stevens, 1999, Devicienti, 2011). Τα τελευταία υποδείγματα (από 

κοινού εκτίμηση των συναρτήσεων εξόδου/επαν-εισόδου) βασίζονται στην υπόθεση ότι δεν 

υπάρχουν μη-παρατηρούμενα χρονικά μεταβλητά χαρακτηριστικά τα οποία συσχετίζονται τόσο 

με τη διάρκεια της παχυσαρκίας όσο και με τις πιθανότητες επαν-εισόδου/εξόδου που αφορούν 

στην κατάσταση παχυσαρκίας. Στην περίπτωση που η εν λόγω υπόθεση είναι εν ισχύ, τότε τα 

μοντέλα αυτά επιτρέπουν την εύρεση του «πραγματικού» αποτελέσματος εξάρτησης από τη 

διάρκεια (Heckman and Singer, 1984). Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, οι συγκεκριμένοι εκτιμητές 

δεν αντιπροσωπεύουν, απαραιτήτως, αιτιώδεις σχέσεις, αλλά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για 

τη σχέση μεταξύ της διάρκειας της παχυσαρκίας και της πιθανότητας εξόδου από αυτή. 

 

Το πιο βασικό εύρημα της παρούσης ερευνητικής προσπάθειας αποτελεί η ύπαρξη αρνητικής 

εξάρτησης από τη διάρκεια (negative duration dependence). Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι η 

πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία μειώνεται, καθώς αυξάνεται η διάρκεια των ετών 

συνεχούς παραμονής στην παχυσαρκία. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα έχουν πολύ σημαντικές 

επιπτώσεις από άποψη πολιτικής, δεδομένου ότι δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού εκείνων των 

τμημάτων του πληθυσμού στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι όποιες πολιτικές κατά της 

παχυσαρκίας, δηλαδή στους πρόσφατα παχύσαρκους. Επιπλέον, το γεγονός ότι πρόσφατες 

επιδημιολογικές μελέτες καταδεικνύουν τις αρνητικές συνέπειες της διάρκειας της παχυσαρκίας 

στην υγεία των ατόμων (Abdullah et al, 2011, De Koning and Hu, 2011), επιβεβαιώνει, περαιτέρω, 

τη σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια των ατόμων (ως επί το πλείστον γενετικοί μηχανισμοί) φαίνεται να ασκεί 
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συστηματική επίδραση στα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με την αρνητική εξάρτηση από 

τη διάρκεια. 

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει την εξής δομή. Το θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης 

παρουσιάζεται στην υπο-ενότητα 4.2. Στη συνέχεια, η υπο-ενότητα 4.3 περιγράφει την πηγή των 

δεδομένων καθώς και το σύνολο των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν. Στην υπο-ενότητα 4.4 

περιγράφονται τα οικονομετρικά μοντέλα και η εμπειρική στρατηγική που εφαρμόστηκε. Τα 

αποτελέσματα των εκτιμήσεων καθώς και οι αναλύσεις ευαισθησίας παρουσιάζονται και 

ερμηνεύονται στα πλαίσια της υπο-ενότητας 4.5. Η υπο-ενότητα 4.6 εμπεριέχει στοιχεία για τη 

σημασία των παρόντων ευρημάτων στην περίπτωση των αναλύσεων που αφορούν στην 

παχυσαρκία. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την υπο-ενότητα 4.7, η οποία εμπεριέχει μια 

σύντομη περίληψη των συμπερασμάτων. 

 

 

4.2. Θεωρητική θεμελίωση 

Η παχυσαρκία θεωρείται, κατά κύριο λόγο, ως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δημόσιας 

υγείας και, επιπροσθέτως, ως ένα οικονομικό φαινόμενο. Από τη σκοπιά των οικονομολόγων, 

δεδομένου ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με απορρέοντα κόστη (π.χ. αύξηση των κινδύνων για την 

υγεία) και οφέλη (π.χ. χρησιμότητα από την κατανάλωση τροφίμων) τα άτομα θα μεταβάλλουν 

τη συμπεριφορά τους στην κατεύθυνση αποφυγής της παχυσαρκίας, αν τα σχετικά κόστη 

υπερβαίνουν τα οφέλη (Philipson, 2001, Grossman και Mocan, 2011). Στα πλαίσια του κεφαλαίου 

αυτού θα επικεντρωθούμε σε μια τέτοια αλλαγή συμπεριφοράς, και ειδικότερα, στην πιθανότητα 

εξόδου από την παχυσαρκία.   

 

Η πιθανότητα ένα παχύσαρκο άτομο να εξέλθει από την κατάσταση παχυσαρκίας, σε κάθε 

δεδομένη στιγμή, εξαρτάται από δύο πιθανότητες. Η πρώτη αφορά στο κατά πόσο το εν λόγω 

άτομο έχει κάτι να κερδίσει από το να μην είναι παχύσαρκο. Η δεύτερη έχει να κάνει με το 

αποτέλεσμα της σύγκρισης των ωφελειών/κερδών που προκύπτουν από την παχυσαρκία και τη 

μη-παχυσαρκία και, συγκεκριμένα, με το αν το αποτέλεσμα αυτό ευνοεί την παραμονή εκτός των 

καταστάσεων παχυσαρκίας (μη-παχύσαρκοι). Η σχετική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η πρώτη 
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πιθανότητα σχετίζεται με παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα υγείας που 

συνδέονται με την παχυσαρκία (Must et al., 1999), με διακρίσεις στην αγορά εργασίας (Baum και 

η Ford, 2004) και με δυσκολίες στην αγορά γάμου (Mukhopadhyay, 2008 και Chiappori et al, 

2012). Η δεύτερη πιθανότητα εξαρτάται από παράγοντες που καθορίζουν την κατάσταση 

παχυσαρκίας του ατόμου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τη 

γενετική δομή καθώς και με δημογραφικά, κοινωνικο-οικονομικά και περιφερειακά 

χαρακτηριστικά των ατόμων που επηρεάζουν το μηχανισμό της ενεργειακής ισορροπίας. 

Συγκεκριμένα, οι μελέτες των Chou et al. (2002, 2004) προτείνουν ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη 

μελέτη της παχυσαρκίας, βασιζόμενο σε αντίστοιχες αναλύσεις για την περίπτωση του σωματικού 

βάρους (Philipson and Posner, 2003, Lakdawalla και Philipson, 2009). Σε αυτές τις μελέτες (Chou 

et al. 2002, 2004), η παχυσαρκία μοντελοποιείται ως μια αθροιστική συνάρτηση των μηχανισμών 

ενεργειακής ισορροπίας, κατά τη διάρκεια των παρελθουσών χρονικών περιόδων, εξαρτώμενη 

από μια σειρά παρατηρήσιμων χαρακτηριστικών, όπως οι ώρες εργασίας, το οικογενειακό 

εισόδημα, οι τιμές τροφίμων και ποτών, το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακή κατάσταση, η 

ηλικία, το φύλο και η εθνικότητα.28  

 

Επομένως, η πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία αποτελεί ένα συμπεριφορικό αποτέλεσμα 

που εξαρτάται από τις επιπτώσεις των προαναφερθέντων παραγόντων και, ως εκ τούτου, θα 

μπορούσε να εκτιμηθεί μέσω τυπικών μοντέλων για αναλύσεις διάρκειας (Lancaster και Nickell, 

1980,  Van den Berg, 2001). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα εμπειρικά στοιχεία 

σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της διάρκειας της παχυσαρκίας είναι, ως επί το 

πλείστον, πενιχρά και περιορίζονται σε μικρό αριθμό μελετών, κατά τις οποίες η διάρκεια της 

παχυσαρκίας αντιμετωπίζεται ως προσδιοριστικός παράγοντας άλλων αποτελεσμάτων (όπως 

παραδείγματος χάρη η θνησιμότητα). Επίσης, η μέχρι στιγμής διαθέσιμη βιβλιογραφία δεν 

                                                           
28 Οι Chou et al. (2004), χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη NLSY79, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της 

συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και η μείωση του καπνίσματος είναι οι δύο κυριότεροι παράγοντες 

που συμβάλλουν στα αυξημένα ποσοστά της παχυσαρκίας στις ΗΠΑ. Επίσης, οι Zhang and Wang (2004) παρέχουν 

στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες που σχετίζονται με την παχυσαρκία, για την περίπτωση 

των ΗΠΑ. Εκτεταμένη αναφορά πραγματοποιούν για τις επιπτώσεις του φύλου, της ηλικίας και της εθνικότητας. 

Ομοίως, οι Baum and Ruhm (2009), χρησιμοποιώντας δεδομένα από την NLSY79, ερευνούν τις επιπτώσεις των 

κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών στα αποτελέσματα σωματικού βάρους των ατόμων. 
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παρέχει σαφή εμπειρικά στοιχεία για τη διαφοροποίηση στη διάρκεια της παχυσαρκίας μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού των ΗΠΑ.29 

 

Για τις ανάγκες τις συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας, γίνεται η υπόθεση ότι, αν μια 

μεταβλητή οδηγεί σε αύξηση του σωματικού βάρους των ατόμων (με βάση τα αποτελέσματα της 

βιβλιογραφίας), δεν μπορεί να επηρεάζει θετικά την πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία, 

«ceteris paribus». Από την άλλη πλευρά, μια μεταβλητή που σχετίζεται με την απώλεια σωματικού 

βάρους, μπορεί να επηρεάσει θετικά την πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία. Η συμπερίληψη 

των εν λόγω επεξηγηματικών μεταβλητών, υπό την προϋπόθεση της σχετικής διαθεσιμότητας 

στην περίπτωση της NLSY79, αναμένεται να παράξει χρήσιμα στοιχεία -σε επίπεδο συσχετίσεων 

και όχι αιτιωδών σχέσεων- για τις διαφορές στην πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία ανάμεσα 

σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες των ΗΠΑ, οριζόμενες με βάση τα παρατηρούμενα 

ατομικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, με βάση τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, οι μεταβλητές που 

ασκούν αρνητική επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο περιλαμβάνουν το κάπνισμα (Williamson et 

al., 1991, Chou et al, 2004) και τις τιμές των τροφίμων σε επίπεδο γεωγραφικών περιφερειών  

(Rashad, 2006, Lakdawalla and Philipson, 2009), ενώ θετική επίδραση ασκεί το φύλο, η 

εθνικότητα (Chou et al., 2004), η κατανάλωση αλκοόλ (Ng et al., 2012), η έγγαμη ζωή (Averett et 

al., 2008), τα χαμηλότερα επίπεδα υγείας (Heineck, 2006), οι διαφοροποιήσεις που έχουν να 

κάνουν με την πυκνότητα παρουσίας των εστιατορίων σε περιφερειακό επίπεδο (Chou et al., 2004) 

και η επαγγελματική απασχόληση της μητέρας κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας των ατόμων 

(Anderson et al., 2003, Fertig et al., 2009). Επιπλέον, αυξημένες πιθανότητες παχυσαρκίας 

αντιμετωπίζουν εκείνα τα άτομα των οποίων οι γονείς έχουν προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με 

το υψηλό σωματικό βάρος, λόγω του ρόλου των γενετικών μηχανισμών (Fabsitz et al., 1994, 

                                                           
29 Οι Abdullah et al. (2011) συνέκριναν κατανομές για τη διάρκεια της παχυσαρκίας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

όπως και μεταξύ καπνιστών και μη-καπνιστών, χρησιμοποιώντας διαχρονικά δεδομένα από την Framingham Heart 

Study. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν τη μη ύπαρξη συστηματικών διαφορών με βάση το φύλο, ενώ από την άλλη 

πλευρά, οι καπνιστές εμφανίζονται πιο συχνά εκτός της παχυσαρκίας. Επιπροσθέτως, οι McTigue et al. (2002) 

διερευνώντας την παχυσαρκία στην περίπτωση εφήβων και ενηλίκων με βάση στοιχεία από την NLSY79 (1981-

1998), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το υπερβολικό σωματικό βάρος πριν την ενηλικίωση αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την εμφάνιση προβλημάτων παχυσαρκίας στη μετέπειτα ενήλικη ζωή των ατόμων. Αναφέρουν επίσης 

ότι η αρνητική συσχέτιση μεταξύ της περιόδου μέχρι την πιθανή είσοδο στην παχυσαρκία και της πιθανότητας 

παραμονής εκτός της παχυσαρκίας διαφοροποιείται με βάση το φύλο, την εθνικότητα και τις «σειρές γέννησης» (birth 

cohorts). Τέλος, οι Gordon-Larsen et al. (2004) υποστηρίζουν ότι μόνο ένα μικρό κομμάτι των παχύσαρκων εφήβων 

αλλάζει κατάσταση και, επομένως, εξέρχεται της παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του. Τονίζουν δε 

ότι η εν λόγω εμμένουσα συμπεριφορά είναι ανεξάρτητη του φύλου και της εθνικότητας. 
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Heitmann et al., 1995). Τέλος, οι αντίστοιχες επιπτώσεις της ηλικίας (Chou et al, 2004), του 

επιπέδου εκπαίδευσης (Kenkel et al, 2006), της κατάστασης απασχόλησης (Norton and Han, 2008, 

Gomis-Porqueras et al, 2011) και του οικογενειακού εισοδήματος (Lakdawalla και Phillipson, 

2009), στην περίπτωση της παχυσαρκίας, δεν είναι ξεκάθαρες. 

 

 

4.3. Στατιστικά δεδομένα 

4.3.1. Πηγή στατιστικών δεδομένων 

Όπως και στην περίπτωση του προηγούμενου κεφαλαίου (κεφάλαιο 3), τα δεδομένα -σε 

επίπεδο ατόμου- έχουν εξαχθεί από την NLSY79. Ειδικότερα, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

ερευνητικής προσπάθειας χρησιμοποιήθηκε ένα ισορροπημένο δείγμα (balanced sample) το οποίο 

ξεκινά το έτος 1985 (όταν το σύνολο των ατόμων είναι ενήλικοι, δες σχετική συζήτηση στην υπο-

ενότητα 2.1) και τελειώνει το 201030. Σε αρχικό επίπεδο, τo δείγμα αυτό αποτελείται από 88.112 

παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε 5.507 άνδρες και γυναίκες. Πληροφορίες σχετικά με το 

σωματικό ύψος είναι διαθέσιμες σε 4 έτη (1985, 2006, 2008 και 2010), ενώ το σωματικό βάρος 

των ατόμων αναφέρεται σε κάθε ένα από τα 16 κύματα της έρευνας που αφορούν στην 

εξεταζόμενη περίοδο 1985-2010 (δηλαδή στα κύματα που αφορούν στα έτη 1985, 1986, 1988, 

1989, 1990, 1992, 1993 και, ανά διετία, στην περίοδο 1994-2010). Επιπροσθέτως, διαγράφοντας 

τις παρατηρήσεις με ελλιπή δεδομένα σωματικού βάρους προκύπτει ένα ισορροπημένο δείγμα 

που περιλαμβάνει 76.352 παρατηρήσεις (αντιστοιχούν σε 4772 άτομα).31 Σχετικά με το σωματικό 

ύψος των ατόμων, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται στα ίδια κύματα με το βάρος τους,  

χρησιμοποιήθηκαν (α) οι μέσες τιμές ύψους για τις περιπτώσεις όπου περισσότερες από μια 

παρατηρήσεις για το ύψος είναι διαθέσιμες ή (β) η μοναδική τιμή ύψους για τα άτομα στα οποία 

                                                           
30 Όταν η εν λόγω ανάλυση πραγματοποιήθηκε, το τελευταίο διαθέσιμο κύμα της NLSY79 ήταν αυτό που έλαβε χώρα 

το έτος 2010. 
31 Η μείωση του μεγέθους του δείγματος - λόγω των απαιτήσεων για τη δημιουργία ισορροπημένων δειγμάτων- δεν 

αναμένεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα της παρούσης ανάλυσης. Αυτό συμβαίνει καθότι οι μέσοι όροι των ΔΜΣ, 

αλλά και τα ποσοστά της παχυσαρκίας, δε διαφέρουν σε ουσιαστικό βαθμό μεταξύ των ισορροπημένων και μη-

ισορροπημένου δειγμάτων (Baum and Ruhm, 2009). Τέλος, η πιθανότητα μεροληψίας επιβίωσης (attrition bias) είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένη δεδομένου του ότι θάνατοι από ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία είναι σπάνιοι 

στο ηλικιακό εύρος που καλύπτει η ανάλυση (Courtemanche, 2009b). 
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μόνο μια παρατήρηση του σωματικού τους ύψους ήταν διαθέσιμη.32 Τέλος, η εξαίρεση 

συγκεκριμένων γυναικών από το δείγμα, για λόγους που αφορούν στην εγκυμοσύνη33, έχει ως 

αποτέλεσμα ένα τελικό ισορροπημένο δείγμα 74.768 παρατηρήσεων, το οποίο αντιστοιχεί σε 

4,673 άτομα που παρατηρούνται σε 16 ερευνητικά κύματα. 

 

Στα πλαίσια μιας ανάλυσης που βασίζεται σε περιόδους παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας (spell 

based approach), υποθέτουμε ότι κάθε περίοδος συνεχούς παραμονής στην παχυσαρκία (μη-

παχυσαρκία) ξεκινά από το κύμα της έρευνας όπου το άτομο, για πρώτη φορά, χαρακτηρίζεται ως 

παχύσαρκο (μη-παχύσαρκο) και τελειώνει όταν το άτομο εξέρχεται της αντίστοιχης κατάστασης 

σωματικού βάρους. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτουν προβλήματα που έχουν να 

κάνουν με λογοκριμένα δεδομένα (censoring), δεδομένου ότι αρκετές περίοδοι συνεχούς 

παραμονής στη παχυσαρκία/μη-παχυσαρκία μπορούν να ξεκινούν νωρίτερα (λογοκριμένες στα 

αριστερά, «left censored») ή να τελειώνουν αργότερα (λογοκριμένες στα δεξιά, «right censored») 

από την περίοδο που καλύπτει το δείγμα που χρησιμοποιείται. Η ύπαρξη λογοκριμένων στα 

αριστερά περιπτώσεων συνδέεται με πολύ σοβαρότερα προβλήματα, σε σύγκριση με τις 

λογοκριμένες στα δεξιά περιπτώσεις, διότι δεν επιτρέπει τη δυνατότητα προσδιορισμού της 

ακριβούς διάρκειας των περιόδων παχυσαρκίας ή μη παχυσαρκίας που διανύουν τα άτομα. 

Επομένως, για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, εφαρμόστηκε η κοινή πρακτική της 

απαλοιφής των αριστερά λογοκριμένων περιπτώσεων, περιορίζοντας το δείγμα σε παρατηρήσεις 

που αφορούν σε περιόδους συνεχόμενης παραμονής στην παχυσαρκία/μη-παχυσαρκία οι οποίες 

ξεκινούν από το έτος 1986 (το δεύτερο κύμα της εργασίας δείγματος) και έπειτα.34 Εφαρμόζοντας 

                                                           
32 Η χρήση μέσων όρων για τις περιπτώσεις των ελλιπών στοιχείων προτιμάται από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο 

συμπλήρωσης των μη-διαθέσεων παρατηρήσεων, διότι δεν προϋποθέτει περιοριστικές υποθέσεις σχετικά με την 

κατανομή του ύψους, στις περιπτώσεις με μη διαθέσιμα στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, το σύνολο των εναλλακτικών 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμού του σωματικού ύψους των υπό εξέταση ενηλίκων ατόμων 

(π.χ., χρήση μόνο του σωματικού ύψους που αναφέρεται στο έτος 1985, 2006, 2008 ή 2010, υποκατάσταση των 

ελλιπών τιμών του σωματικού ύψους με διαθέσιμες τιμές από προηγούμενα και επόμενα κύματα), οδήγησαν σε 

πανομοιότυπα αποτελέσματα. 
33 Οι γυναίκες που αρχίζουν μια περίοδο παχυσαρκίας (διάρκειας 2 ή και περισσοτέρων κυμάτων) κατά την περίοδο 

της εγκυμοσύνης τους (6 μήνες πριν από την ημερομηνία γέννησης) ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από μια 

γέννα (12 μήνες) εξαιρούνται από την ανάλυση. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω παρατηρήσεις ανέρχονται σε 1584 (99 

γυναίκες), αριθμός που αντιστοιχεί στο 4,51% του αρχικού ισορροπημένου δείγματος για την περίπτωση των 

γυναικών (38128 παρατηρήσεις). 
34 Οι λογοκριμένες στα αριστερά περιπτώσεις αναφέρονται στις περιόδους παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας για τις 

οποίες δεν μπορεί να προσδιορισθεί η ακριβής χρονική στιγμή (ερευνητικό κύμα) κατά την οποία η συγκεκριμένη 

περίοδος ξεκίνησε. Επομένως, αυτές οι περίοδοι παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας, και όχι κατά ανάγκη τα άτομα, έχουν 

εξαιρεθεί από την ανάλυση. Η μόνη περίπτωση που αφορά στην εξαίρεση, από το δείγμα εργασίας, του συνόλου των 
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το συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής δείγματος, ο αριθμός των παρατηρήσεων μειώνεται σε 13.751 

(αντιστοιχούν σε 1837 άτομα). Τέλος, για τις ανάγκες της εκτίμησης πολύ-μεταβλητών 

υποδειγμάτων, οι περιπτώσεις με ελλιπή δεδομένα, για οποιαδήποτε από τις επεξηγηματικές 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στα συγκεκριμένα υποδείγματα, εξαιρέθηκαν από την 

ανάλυση. Ως επακόλουθο, το δείγμα -περαιτέρω- μειώνεται σε 10.932 παρατηρήσεις, που 

αντιστοιχούν σε 1,599 άτομα.  

 

Περιγραφικά στατιστικά μέτρα για το σωματικό βάρος, το ΔΜΣ και την παχυσαρκία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Παρατηρείται ότι η μέση τιμή του ΔΜΣ (σωματικού βάρους) 

αυξήθηκε από 23,39 (69,63 κιλά) το 1985 σε 28,20 (84,06 κιλά) το 2010, μια αύξηση της τάξης 

των 21 ποσοστιαίων μονάδων περίπου. Ωστόσο, το ποσοστό της παχυσαρκίας αυξάνεται κατά 

σχεδόν 4,5 φορές κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου (από 7,0% το 1985 σε 31,0% το 

2010). Δεδομένου ότι το ποσοστό της παχυσαρκίας (prevalence) υπολογίζεται ως ο λόγος των 

παχύσαρκων ατόμων (ΔΜΣ ≥ 30) προς το σύνολο του πληθυσμού, γίνεται φανερό ότι η αύξηση 

στο ΔΜΣ σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των ατόμων που ταξινομούνται στο δεξιό άκρο της 

κατανομής του ΔΜΣ. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται περαιτέρω μέσω της συγκριτικά 

μεγαλύτερης αύξησης στις μέσες τιμές του ΔΜΣ που αφορούν στα εκατοστημόρια που βρίσκονται 

στα δεξιά της κατανομής, σε σχέση με αυτά που αφορούν σε χαμηλότερα επίπεδα του ΔΜΣ. Για 

παράδειγμα, ο μέσος ΔΜΣ μεταξύ του 1985 και του 2010, αυξήθηκε κατά περίπου 10,89% στην 

περίπτωση των ατόμων που ανήκουν στο 10ο εκατοστημόριο, κατά 15,84% για αυτούς που 

ανήκουν στο 25ο εκατοστημόριο, κατά 22% για αυτούς που βρίσκονται στο 75ο εκατοστημόριο 

και κατά 24,3%  στο σύνολο των ατόμων που εντοπίζονται στο 90ο εκατοστημόριο της κατανομής 

του ΔΜΣ. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω περιγραφικά μέτρα είναι 

πανομοιότυπα με αυτά που προκύπτουν ύστερα από κατάλληλη διόρθωση των τιμών του 

σωματικού βάρους και ύψους για πιθανή μεροληψία λόγω του αυτό-αναφερόμενου χαρακτήρα 

τους (βλέπε, Cawley, 2004a). Επομένως, στο υπόλοιπο της συγκεκριμένης ανάλυσης θα 

χρησιμοποιηθούν οι τιμές σωματικού βάρους/ύψους όπως παρέχονται από την NLSY79 (αυτό-

αναφερόμενα δεδομένα σωματικού βάρους και ύψους), και όχι οι αντίστοιχες διορθωμένες τιμές 

                                                           
παρατηρήσεων για κάθε άτομο έχει να κάνει με αυτούς που παραμένουν συνεχώς παχύσαρκοι/μη-παχύσαρκοι για το 

σύνολο της περιόδου που καλύπτει το δείγμα (Jenkins, 2000, Devicienti, 2011). 
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με βάση τη μελέτη του Cawley (2004a). Μια παρόμοια τακτική ακολουθήθηκε και από τους  Baum 

and Ruhm (2009), χρησιμοποιώντας την ίδια πηγή δεδομένων.  

 

Σε γενικές γραμμές, τα παραπάνω περιγραφικά μέτρα δείχνουν ότι με την πάροδο του χρόνου όλο 

και περισσότερα άτομα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Με άλλα λόγια, παρά το 

γεγονός ότι κάποια άτομα δεν ήταν παχύσαρκα στο παρελθόν, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές 

του ΔΜΣ συγκαταλέγονται στην ομάδα των παχύσαρκων. Επομένως, μια εμπειρική εξέταση των 

μεταβάσεων από και προς την παχυσαρκία αναμένεται να παράσχει ενδιαφέρουσα πληροφόρηση 

για τη δυναμική φύση ης παχυσαρκίας.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Για μια προκαταρκτική ανάλυση των δυναμικών χαρακτηριστικών της παχυσαρκίας, όπως αυτά περιγράφονται 

από τις εναλλακτικές «ακολουθίες» παχυσαρκίας ή μη-παχυσαρκίας που ακολουθούν τα άτομα, βλέπε στην υπο-

ενότητα 3.2.3.  
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Πίνακας 4.1. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα του σωματικού βάρους, του ΔΜΣ (για το 

σύνολο της κατανομής αλλά και ανά ποσοστημόριο) και της παχυσαρκίας (NLSY79, 1985-

2010)  

Έτος 
Σωματικό 

βάρος 
ΔΜΣ Παχυσαρκία 

Μέσες τιμές για το ΔΜΣ σε διαφορετικά εκατοστημόρια 

10ο  25ο 50ο 75ο 90ο 

Πάνελ Α: Μέσοι όροι 

1985 69.63 23.39 0.07 18.36 20.07 21.75 23.87 26.50 

1986 70.85 23.80 0.08 18.42 20.29 22.12 24.35 27.07 

1988 72.31 24.29 0.09 18.60 20.52 22.45 24.88 27.86 

1989 72.90 24.48 0.09 18.81 20.69 22.67 25.09 28.02 

1990 73.89 24.81 0.11 18.91 20.89 22.93 25.49 28.49 

1992 75.43 25.33 0.14 19.07 21.20 23.32 25.99 29.23 

1993 76.05 25.53 0.15 19.31 21.35 23.50 26.20 29.45 

1994 76.68 25.75 0.15 19.34 21.47 23.71 26.45 29.76 

1996 77.99 26.19 0.18 19.49 21.75 24.08 26.92 30.37 

1998 79.40 26.64 0.20 19.80 22.10 24.49 27.35 30.91 

2000 80.48 27.00 0.23 19.81 22.33 24.80 27.85 31.42 

2002 81.26 27.27 0.25 19.94 22.53 25.06 28.09 31.82 

2004 81.63 27.36 0.25 20.05 22.67 25.18 28.20 31.89 

2006 82.58 27.68 0.28 20.23 22.86 25.48 28.56 32.21 

2008 83.40 27.98 0.30 20.36 23.08 25.73 28.92 32.60 

2010 84.06 28.20 0.31 20.36 23.25 25.91 29.12 32.94 

Total 77.84 26.12 0.19 19.27 21.54 23.90 26.89 30.48 

Πάνελ Β: Τυπικές αποκλίσεις 

1985 15.06 3.83 0.25 0.70 0.41 0.58 0.69 0.88 

1986 15.45 4.01 0.26 0.75 0.45 0.64 0.74 0.89 

1988 16.29 4.34 0.29 0.84 0.48 0.68 0.79 0.98 

1989 16.15 4.26 0.29 0.83 0.47 0.67 0.80 0.95 

1990 16.54 4.43 0.31 0.87 0.49 0.68 0.86 0.94 

1992 17.20 4.72 0.35 0.93 0.54 0.70 0.90 1.05 

1993 17.33 4.72 0.36 0.85 0.54 0.71 0.88 1.06 

1994 17.57 4.83 0.36 0.91 0.56 0.75 0.92 1.07 

1996 18.11 4.98 0.39 0.99 0.59 0.79 0.91 1.12 

1998 18.38 5.12 0.40 1.04 0.59 0.80 0.96 1.22 

2000 18.83 5.24 0.42 1.05 0.64 0.83 0.95 1.18 

2002 19.02 5.32 0.43 1.09 0.67 0.82 1.02 1.13 

2004 18.93 5.24 0.43 1.17 0.66 0.83 0.96 1.16 

2006 19.31 5.36 0.45 1.11 0.66 0.87 1.01 1.15 

2008 19.57 5.46 0.46 1.21 0.67 0.86 1.06 1.13 

2010 19.78 5.57 0.46 1.26 0.67 0.87 1.06 1.22 

Total 18.46 5.13 0.39 0.96 0.59 0.79 0.98 1.13 
Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2010, 16 κύματα). 

Σημειώσεις: Το δείγμα αφορά σε ισορροπημένα διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών για την περίπτωση ενήλικων ατόμων με μη-

ελλιπή δεδομένα για το ΔΜΣ. Αποτελείται δε από 74.768 παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε 4.673 άτομα, παρατηρήσιμα σε κάθε ένα από τα 
16 κύματα της έρευνας. Σταθμίσεις με βάση τα δειγματικά βάρη, που παρέχονται από την NLSY79, έχουν πραγματοποιηθεί. 
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4.3.2. Επιλογή επεξηγηματικών μεταβλητών και αναμενόμενες 

επιδράσεις 

Η παρατηρούμενη ετερογένεια αφορά σε ένα σύνολο από δημογραφικά, κοινωνικο-

οικονομικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά καθώς και σε θέματα που έχουν να κάνουν με το 

οικογενειακό υπόβαθρο των ατόμων. Ειδικότερα, κατάλληλες ψευδομεταβλητές για την ηλικία 

των ατόμων χρησιμοποιήθηκαν, κατηγοριοποιώντας τα άτομα, ανά πενταετίες, σε ηλικιακές 

ομάδες που καλύπτουν το ηλικιακό εύρος 21-51. Η οικογενειακή κατάσταση των ατόμων 

περιλαμβάνει τρεις διακριτές κατηγορίες: «συνεχώς ανύπαντροι», «παντρεμένοι» και «λοιπές 

οικογενειακές καταστάσεις». Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει τους χωρισμένους, τους εν 

διαστάσει και τους χήρους. Επίσης, έχει ληφθεί υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων 

χρησιμοποιώντας ψευδομεταβλητές για τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης: «απόφοιτοι 

δημοτικού», «απόφοιτοι λυκείου», «απόφοιτοι κολεγίου», «πτυχιούχοι ανωτάτου ιδρύματος» και 

«κάτοχοι μεταπτυχιακού». Το οικογενειακό εισόδημα έχει αποπληθωριστεί κατάλληλα (Δείκτης 

Τιμών Καταναλωτή 1982/1984 = 100) και αποτελεί μια συνεχή μεταβλητή. Οι δε περιπτώσεις με 

ελλιπείς τιμές συμπληρώθηκαν χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που προτείνεται από τους Baum 

and Ruhm (2009). Η κατάσταση απασχόλησης των ατόμων αφορά στα αποτελέσματα της αγοράς 

εργασίας κατά τη διάρκεια του παρελθόντος ημερολογιακού έτους και περιλαμβάνει τις 

κατηγορίες «απασχολούμενοι», «περιστασιακά απασχολούμενοι» και «μη-απασχολούμενοι». Η 

κατηγορία «περιστασιακά απασχολούμενοι» περιλαμβάνει εκείνα τα άτομα που αντιμετωπίζουν 

μεταβάσεις από και προς την απασχόληση κατά τη διάρκεια του παρελθόντος ημερολογιακού 

έτους. Η μεταβλητή «περιορισμοί υγείας» είναι μια ψευδομεταβλητή που αναφέρεται στο αν το 

άτομο αντιμετωπίζει περιορισμούς στην εργασία που έχουν να κάνουν με την κατάσταση υγείας 

του. Οι ψευδομεταβλητές «καπνιστές» και «κατανάλωση αλκοόλ» αναφέρονται στο αν το άτομο 

καπνίζει τσιγάρα ή καταναλώνει αλκοόλ κατά την τρέχουσα περίοδο, αντίστοιχα. Επίσης, μια 

επιπρόσθετη ψευδομεταβλητή χρησιμοποιείται για αυτούς που κάνουν ακραία κατανάλωση 

αλκοόλ, καταναλώνοντας έξι και πάνω αλκοολούχα ποτά ανά περίσταση.36 Αν η μητέρα του 

ερωτώμενου εργαζόταν κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, τότε η ψευδομεταβλητή  

«εργαζόμενη μητέρα» παίρνει την τιμή «1», ειδάλλως την τιμή «0». Μια ακόμα μεταβλητή που 

                                                           
36 Δεδομένου ότι ερωτήσεις σχετικά με την καπνιστική συμπεριφορά των ατόμων και την κατανάλωση αλκοόλ 

λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένα κύματα της έρευνας, οι ελλιπείς περιπτώσεις συμπληρώθηκαν με τιμές από τα πιο 

κοντινά σε χρόνο ερευνητικά κύματα (επίσης, βλέπε τη μελέτη των Baum and Ruhm, 2009). 
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αφορά στο οικογενειακό υπόβαθρο των ατόμων περιλαμβάνεται. Ειδικότερα η ψευδομεταβλητή 

αυτή αφορά στο αν οι γονείς του ατόμου αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας που συνδέονται, μέσω 

γενετικών μηχανισμών, με την παχυσαρκία των παιδιών τους. Τα συγκεκριμένα προβλήματα 

υγείας περιλαμβάνουν το σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, την υπέρταση και τον υπερσιτισμό 

(Greve, 2008). Επίσης, το σύνολο των βιολογικών, ετεροθαλών και υιοθετημένων παιδιών του 

κάθε ατόμου ελήφθησαν υπόψη («αριθμός παιδιών»). Τρεις ψευδομεταβλητές για την εθνικότητα 

των ατόμων κατασκευάστηκαν («λευκοί», «μαύροι» και «ισπανόφωνοι»), ενώ συμπεριελήφθησαν 

περιφερειακές ψευδομεταβλητές και ψευδομεταβλητές αστικότητας.    

 

Τέλος, για πρώτη φορά στη σχετική βιβλιογραφία, χρησιμοποιούνται δύο μεταβλητές που 

σχετίζονται με τις περιόδους συνεχούς παραμονής στην παχυσαρκία/μη-παχυσαρκία (obesity/non-

obesity spells). Η πρώτη μεταβλητή αφορά στον αριθμό των παρελθουσών περιόδων παχυσαρκίας 

ή μη-παχυσαρκίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα. Η συγκεκριμένη μεταβλητή δίνει τη δυνατότητα 

διερεύνησης της ύπαρξης εξάρτησης από τη συχνότητα (occurrence dependence) της παχυσαρκίας 

ή μη-παχυσαρκίας αντίστοιχα (Heckman and Borjas, 1980). Η δεύτερη μεταβλητή («απόσταση 

από το κατώφλι παχυσαρκίας») ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ του ΔΜΣ του ατόμου κατά την 

έναρξη κάθε περιόδου συνεχούς παραμονής στην παχυσαρκία (μη-παχυσαρκία) και του 

κατωφλίου της παχυσαρκίας (30 kg/m2).37 Τέλος, η διάρκεια των περιόδων παχυσαρκίας (μη-

παχυσαρκίας), που αποτελεί την κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή της ανάλυσης, λαμβάνει τις τιμές 

από 1 έως 7, με την τελευταία τιμή να αντιστοιχεί σε περιόδους που διαρκούν 7 ή και περισσότερα 

κύματα. Για τους σκοπούς της εμπειρικής ανάλυσης, επτά αντίστοιχες ψευδομεταβλητές 

κατασκευάστηκαν.   

 

Ο Πίνακας 4.2 παρουσιάζει περιγραφικά στατιστικά μέτρα, για τις παραπάνω μεταβλητές, στην 

περίπτωση δύο διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων: (α) αυτών που έχουν ξεκινήσει στο 

παρελθόν μια συνεχόμενη περίοδο καταστάσεων παχυσαρκίας και είτε παραμένουν, κατά τη 

διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, στην παχυσαρκία [στήλη 1], είτε βγαίνουν από την κατάσταση 

                                                           
37 Στην πράξη, η σχετική μεταβλητή ορίζεται ως ο λογάριθμος της απόλυτης τιμής της διαφοράς μεταξύ του ΔΜΣ 

κατά την έναρξη μιας περιόδου παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας (BMI0) και του κατωφλίου ορισμού της παχυσαρκίας 

(BMI=30kg/m2), διαιρούμενη με το κατώφλι της παχυσαρκίας. Δηλαδή, από τη σχέση: ln (
|BMI0−30|

30
). 
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της παχυσαρκίας [στήλη 2] και (β) εκείνων που έχουν ξεκινήσει μια συνεχόμενη περίοδο μη-

παχυσαρκίας και παραμένουν, κατά την τρέχουσα περίοδο, εκτός της παχυσαρκίας [στήλη 4] ή 

επανέρχονται στην κατάσταση της παχυσαρκίας [στήλη 5]. Όσον αφορά στις στήλες [1] και [2], 

παρατηρούμε ότι στην περίπτωση των περιόδων συνεχούς παραμονής στην παχυσαρκία μικρής 

διάρκειας (ενός ή δύο κυμάτων) η πιθανότητα παραμονής στην παχυσαρκία κατά την τρέχουσα 

χρονική περίοδο είναι μικρότερη σε σύγκριση με την πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία 

(διάρκεια 1ου κύματος: 0,21 έναντι 0,54 και διάρκεια 2 κυμάτων: 0,16 έναντι 0,18, αντίστοιχα). 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι περίοδοι συνεχούς παραμονής στην παχυσαρκία που 

χαρακτηρίζονται από χαμηλή διάρκεια δεν εμφανίζουν σημαντική εμμονή. Ωστόσο, καθώς η 

διάρκεια των περιόδων συνεχούς παρουσίας στην παχυσαρκία αυξάνεται (από 3 σε 7+ κύματα), 

η πιθανότητα παραμονής στην παχυσαρκία είναι συστηματικά υψηλότερη της πιθανότητας εξόδου 

από την παχυσαρκία. Για παράδειγμα, στην περίπτωση περιόδων ιδιαίτερα μακράς διαρκείας (7+ 

κύματα) η πιθανότητα παραμονής στην παχυσαρκία (0.23) είναι σημαντικά υψηλότερη από την 

πιθανότητα εξόδου (0.05), γεγονός που υποδηλώνει ότι η αυξημένη διάρκεια παραμονής στην 

παχυσαρκία σχετίζεται θετικά με την εμμονή στην παχυσαρκία.  

 

Όσον αφορά στις στήλες [4] και [5], παρατηρείται ότι για την περίπτωση των περιόδων μη-

παχυσαρκίας που χαρακτηρίζονται από χαμηλή διάρκεια (1 κύμα), η πιθανότητα παραμονής εκτός 

της παχυσαρκίας (0,36) είναι μικρότερη σε μέγεθος από την πιθανότητα επαν-εισόδου στην 

παχυσαρκία (0,62), υποδηλώνοντας το μη-μόνιμο χαρακτήρα των περιόδων μη-παχυσαρκίας που 

έχουν χαμηλή διάρκεια. Με άλλα λόγια, η επαν-είσοδος στην παχυσαρκία είναι μια ιδιαίτερα 

πιθανή εναλλακτική για την περίπτωση εκείνων των ατόμων που αντιμετωπίζουν περιόδους μη-

παχυσαρκίας με σχετικά μικρή διάρκεια. Παρ’ όλα αυτά, καθώς η διάρκεια της συνεχούς 

παραμονής εκτός της παχυσαρκίας αυξάνεται (από 2 σε 7+ κύματα), η πιθανότητα το άτομο να 

παραμείνει σε μια κατάσταση μη-παχυσαρκίας κατά την τρέχουσα περίοδο είναι συστηματικά 

υψηλότερη, σε μέγεθος, από την πιθανότητα επαν-εισόδου στην παχυσαρκία. Σχετικά με την 

εξάρτηση από τη συχνότητα της παχυσαρκίας (μη-παχυσαρκίας), γίνεται φανερό, ότι, όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των παρελθουσών συνεχόμενων περιόδων παχυσαρκίας (μη-

παχυσαρκίας), τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το άτομο να μην αλλάξει κατάσταση και να 

παραμείνει παχύσαρκο (μη-παχύσαρκο) κατά την τρέχουσα περίοδο. Επίσης, τα άτομα που 

ξεκίνησαν μια συνεχόμενη περίοδο παχυσαρκίας έχοντας αρκετά μεγάλη απόσταση από το 
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κατώφλι ορισμού της παχυσαρκίας, αντιμετωπίζουν μειωμένη πιθανότητα εξόδου από την 

παχυσαρκία, ενώ ανάλογα αποτελέσματα παρατηρούνται για την περίπτωση των περιόδων μη-

παχυσαρκίας.    

 

Για την περίπτωση των ατόμων που διανύουν μια συνεχή περίοδο παχυσαρκίας, αυτοί που 

ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 21-35 αντιμετωπίζουν, κατά την τρέχουσα περίοδο, υψηλότερες 

πιθανότητες εξόδου από την παχυσαρκία σε σύγκριση με την πιθανότητα παραμονής στην 

κατάσταση της παχυσαρκίας. Αντίθετα, για τα αντίστοιχα άτομα που είναι άνω των 41 ετών η 

πιθανότητα εξόδου είναι μικρότερη, σε μέγεθος, από αυτή της παραμονής στην παχυσαρκία. Όσον 

αφορά στα άτομα που διατρέχουν συνεχόμενες περιόδους μη-παχυσαρκίας, οι ερωτηθέντες 

μεταξύ 21 και 35 ετών έχουν συστηματικά υψηλότερη πιθανότητα επαν-εισόδου στην παχυσαρκία 

σε σχέση με την αντίστοιχη πιθανότητα να παραμείνουν μη-παχύσαρκοι, κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας περιόδου. Το αντίστροφο ισχύει για τα άτομα που έχουν ηλικία άνω των 40 ετών. 

Επομένως, η ηλικία φαίνεται να σχετίζεται με διαφορετικά αποτελέσματα στην περίπτωση των 

περιόδων παχυσαρκίας σε σχέση με τις περιόδους εκτός της παχυσαρκίας.  Αξίζει ίσως να 

σημειωθεί ότι το φύλο παίζει ρόλο μόνο στις περιόδους συνεχούς παρουσίας εκτός της 

παχυσαρκίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι γυναίκες, εμφανίζονται πιο συχνά ως «παραμένοντες στη 

μη-παχυσαρκία» ενώ οι άνδρες ως «επαν-εισερχόμενοι στην παχυσαρκία». Επομένως, για εκείνο 

το κομμάτι του πληθυσμού που στο παρελθόν ήταν παχύσαρκοι και τώρα διατρέχουν μια 

συνεχόμενη περίοδο εκτός της παχυσαρκίας, οι άνδρες είναι σε σαφώς χειρότερη θέση σε σχέση 

με τις γυναίκες όσον αφορά στην πιθανότητα επαν-εισόδου στην παχυσαρκία. Διαφοροποιήσεις 

παρατηρούνται επίσης με βάση την οικογενειακή κατάσταση. Ειδικότερα, στην περίπτωση των 

συνεχόμενων περιόδων στην παχυσαρκία, οι παντρεμένοι εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

παραμείνουν στην παχυσαρκία κατά τη διάρκεια και της τρέχουσας περιόδου, ενώ τα άτομα που 

δεν έχουν παντρευτεί ποτέ, φαίνεται να εξέρχονται της παχυσαρκίας με μεγαλύτερη συχνότητα. 

Στη δε περίπτωση των συνεχόμενων περιόδων εκτός της παχυσαρκίας, οι παντρεμένοι εμφανίζουν 

υψηλότερες πιθανότητες επαν-εισόδου στην παχυσαρκία.  

 

Επιπροσθέτως, περιορισμένες διαφοροποιήσεις με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρούνται 

στην περίπτωση των ατόμων που διατρέχουν περιόδους παραμονής στην παχυσαρκία, ενώ οι 

αντίστοιχες διαφορές στην περίπτωση των περιόδων συνεχούς παρουσίας εκτός της παχυσαρκίας 
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είναι περισσότερο εμφανείς. Επίσης, η κατανομή των καταστάσεων απασχόλησης 

διαφοροποιείται με βάση το αν το άτομο ακολουθεί μια περίοδο παχυσαρκίας ή μη-παχυσαρκίας. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση των περιόδων παχυσαρκίας οι  «απασχολούμενοι» 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνουν στην παχυσαρκία κατά την τρέχουσα 

περίοδο, ενώ οι «μη απασχολούμενοι» αλλά και οι «περιστασιακά απασχολούμενοι» εμφανίζουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία. Όσον αφορά στην καπνιστική συμπεριφορά, 

οι «καπνιστές» που διατρέχουν μια περίοδο παχυσαρκίας έχουν υψηλότερη πιθανότητα να 

εγκαταλείψουν την παχυσαρκία, σε σχέση με το να παραμείνουν παχύσαρκοι, ενώ οι «μη-

καπνιστές» είναι πιο πιθανό να συνεχίσουν στην κατάσταση παχυσαρκίας. Στην αντίθετη 

κατεύθυνση κινούνται τα αποτελέσματα για την περίπτωση των ατόμων που διανύουν περιόδους 

μη-παχυσαρκίας. Επομένως, είναι φανερό ότι η αποχή από το κάπνισμα αυξάνει τις πιθανότητες 

για την αντιμετώπιση περιόδων παχυσαρκίας. Η απασχόληση της μητέρας κατά την παιδική 

ηλικία του ατόμου οδηγεί σε μεταβάσεις προς την παχυσαρκία, για την περίπτωση των ατόμων 

που διατρέχουν περιόδους μη-παχυσαρκίας. Επιπλέον, από τον Πίνακα 4.2 γίνεται φανερό ότι τα 

παχύσαρκα άτομα των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που συνδέονται με 

το αυξημένο σωματικό βάρος, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μην αλλάξουν κατάσταση 

σωματικού βάρους κατά το τρέχον διάστημα (δηλαδή, να παραμείνουν στην παχυσαρκία). Η 

εθνικότητα δε φαίνεται να συνδέεται με σημαντικές διαφορές στις πιθανότητες εισόδου ή εξόδου 

από την παχυσαρκία (ή τη μη-παχυσαρκία), με τη μόνη εξαίρεση ότι οι ισπανόφωνοι, στην 

περίπτωση των περιόδων παραμονής στη μη-παχυσαρκία, έχουν υψηλότερες πιθανότητες επαν-

εισόδου στην παχυσαρκία. Τέλος, συστηματικές περιφερειακές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται.   
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Πίνακας 4.2. Περιγραφική ανάλυση των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών με βάση την 

κατάσταση παχυσαρκίας των ατόμων (περίοδοι παχυσαρκίας και μη-παχυσαρκίας).  

 Περίοδοι παχυσαρκίας Περίοδοι μη-παχυσαρκίας 

Επεξηγηματικές μεταβλητές 
Παραμένοντες 

[1] 

Εγκαταλείποντες 

[2] 

Διαφορές 
μέσων όρων 

 [3]=[2]-[1] 

Παραμένοντες 

[4] 

Εγκαταλείποντες  

[5] 

Διαφορές 
μέσων όρων 

 [6]=[5]-[4] 

Διάρκεια: 1 κύμα d 0.21 (0.41) 0.54 (0.50) -0.33 [0.000] 0.36 (0.48) 0.62 (0.49) -0.25 [0.000] 

Διάρκεια: 2 κύματα d 0.16 (0.37) 0.18 (0.39) -0.02 [0.051] 0.22 (0.41) 0.17 (0.38) 0.05 [0.001] 

Διάρκεια: 3 κύματα d 0.13 (0.33) 0.09 (0.29) 0.03 [0.000] 0.15 (0.35) 0.10 (0.30) 0.05 [0.000] 
Διάρκεια: 4 κύματα d 0.11 (0.31) 0.06 (0.24) 0.04 [0.000] 0.09 (0.29) 0.05 (0.22) 0.04 [0.000] 

Διάρκεια: 5 κύματα d 0.09 (0.28) 0.04 (0.20) 0.05 [0.000] 0.06 (0.23) 0.02 (0.15) 0.04 [0.000] 

Διάρκεια: 6 κύματα d 0.07 (0.26)  0.03 (0.16) 0.05 [0.000] 0.04 (0.19) 0.01 (0.11) 0.02 [0.000] 

Διάρκεια: 7+ κύματα d 0.23 (0.42) 0.05 (0.22) 0.8 [0.000] 0.08 (0.28) 0.03 (0.16) 0.06 [0.000] 

Αριθμός παρελθουσών περιόδων 

παχυσαρκίας (μη-παχυσαρκίας) c 0.23 (0.46)  0.18 (0.44) 0.05 [0.001] 0.91 (0.52) 0.86 (0.52) 0.04 [0.022] 

Απόσταση από το κατώφλι 

παχυσαρκίας c  0.06 (0.06) 0.04 (0.05) 0.02 [0.000] 0.08 (0.07) 0.05 (0.06) 0.02 [0.000] 
Ηλικιακή ομάδα 21-25 d 0.01 (0.12) 0.02 (0.15) -0.01 [0.022] 0.01 (0.11) 0.02 (0.14) -0.01 [0.058] 

Ηλικιακή ομάδα 26-30 d 0.10 (0.30) 0.13 (0.33) -0.03 [0.000] 0.10 (0.30) 0.14 (0.35) -0.04 [0.000] 

Ηλικιακή ομάδα 31-35 d 0.19 (0.40) 0.21 (0.40) -0.01 [0.155] 0.17 (0.37) 0.22 (0.41) -0.05 [0.001] 

Ηλικιακή ομάδα 36-40 d 0.24 (0.43) 0.24 (0.43) 0.00 [0.465] 0.22 (0.42) 0.20 (0.40) 0.02 [0.105] 

Ηλικιακή ομάδα 41-45 d 0.29 (0.46) 0.27 (0.44) 0.03 [0.031] 0.31 (0.46) 0.28 (0.45) 0.03 [0.051] 

Ηλικιακή ομάδα 46+ d 0.16 (0.36) 0.13 (0.34) 0.02 [0.013] 0.19 (0.39) 0.14 (0.34) 0.05 [0.000] 

Γυναίκες d 0.42 (0.49) 0.42 (0.49) 0.00 [0.430] 0.45 (0.50) 0.41 (0.49) 0.03 [0.041] 
Άνδρες d 0.58 (0.49) 0.58 (0.49) 0.00 [0.430] 0.55 (0.50) 0.59 (0.49) -0.03 [0.045] 

Συνεχώς ανύπαντροι  d 0.21 (0.41) 0.25 (0.43) -0.03 [0.003] 0.26 (0.44) 0.25 (0.43) 0.01 [0.410] 

Παντρεμένοι d 0.60 (0.49) 0.56 (0.50) 0.04 [0.002] 0.49 (0.50) 0.52 (0.50) -0.03 [0.087] 

Λοιπές οικογενειακές καταστάσειςd 0.19 (0.39) 0.20 (0.40) -0.01 [0.244] 0.25 (0.44) 0.23 (0.42) 0.02 [0.099] 

Απόφοιτοι δημοτικού d 0.02 (0.15) 0.03 (0.17) -0.01 [0.120] 0.02 (0.15) 0.03 (0.16) -0.01 [0.319] 

Απόφοιτοι λυκείου d 0.55 (0.50) 0.57 (0.50) -0.02 [0.152] 0.61 (0.49) 0.58 (0.49) 0.03 [0.063] 

Απόφοιτοι κολεγίου d 0.23 (0.42) 0.22 (0.42) 0.01 [0.222] 0.25 (0.43) 0.22 (0.42) 0.03 [0.058] 

Πτυχιούχοι ανωτάτου ιδρύματος d 0.11 (0.31) 0.11 (0.32) 0.00 [0.389] 0.08 (0.28) 0.12 (0.32) -0.03 [0.003] 
Κάτοχοι μεταπτυχιακού d 0.08 (0.27) 0.06 (0.24) 0.01 [0.040] 0.04 (0.19) 0.06 (0.24) -0.022[0.005] 

Οικογενειακό εισόδημα c 3.07 (3.65) 2.92 (3.51) 0.16 [0.081] 2.84 (3.26) 2.87 (2.68) -0.03 [0.414] 

Απασχολούμενοι d 0.70 (0.46) 0.65 (0.48) 0.05 [0.000] 0.65 (0.48) 0.67 (0.47) -0.02 [0.179] 

Περιστασιακά απασχολούμενοι d 0.19 (0.39) 0.22 (0.41) -0.03 [0.006] 0.20 (0.40) 0.23 (0.42) -0.02 [0.164] 

Μη-απασχολούμενοι d 0.11 (0.31) 0.13 (0.34) -0.02 [0.010] 0.15 (0.35) 0.11 (0.31) 0.04 [0.002] 

Περιορισμοί υγείας d 0.13 (0.33) 0.12 (0.33) 0.01 [0.280] 0.13 (0.34) 0.11 (0.31) 0.02 [0.145] 

Χωρίς περιορισμούς υγείας d 0.87 (0.33) 0.88 (0.33) -0.01 [0.180] 0.87 (0.34) 0.89 (0.31) -0.02 [0.145] 

Καπνιστές d 0.23 (0.42) 0.29 (0.46) -0.07 [0.000] 0.37 (0.48) 0.30 (0.46) 0.07 [0.000] 
Μη-καπνιστές d 0.77 (0.42) 0.71 (0.46) 0.07[0.000] 0.63 (0.48) 0.70 (0.46) -0.07 [0.000] 

Κατανάλωση αλκοόλ d 0.54 (0.50) 0.54 (0.50) 0.00 [0.468] 0.54 (0.50) 0.54 (0.50) 0.00 [0.470] 

Αποχή από την κατανάλωση αλκοόλ d 0.46 (0.50) 0.46 (0.50) 0.00 [0.468] 0.46 (0.50) 0.46 (0.50) 0.00 [0.470] 

Ακραία κατανάλωση αλκοόλ d 0.21 (0.41) 0.21 (0.41) 0.00 [0.414] 0.21 (0.41) 0.21 (0.41) 0.00 [0.405] 

Μη ακραία κατανάλωση αλκοόλ d 0.79 (0.41) 0.79 (0.41) 0.00 [0.414] 0.79 (0.41) 0.79 (0.41) 0.00 [.0405] 

Εργαζόμενη μητέρα d 0.61 (0.49) 0.60 (0.49) 0.01 [0.297] 0.58 (0.49) 0.62 (0.48) -0.05 [0.007]   

Μη-εργαζόμενη μητέρα d 0.39 (0.49) 0.40 (0.49) -0.01 [0.297] 0.42 (0.49) 0.38 (0.48) 0.05 [0.007] 
Γονική νόσος σχετική με το 

σωματικό βάρος d 0.42 (0.49) 0.34 (0.47) 0.09 [0.000] 0.35 (0.48) 0.36 (0.48) -0.01 [0.444] 

Απουσία γονικής νόσου σχετικής με 

το σωματικό βάρος d 0.58 (0.49) 0.66 (0.47) -0.04 [0.000] 0.65 (0.42) 0.64 (0.42) 0.01 [0.444] 

Αριθμός παιδιών c 1.81 (1.47) 1.79 (1.40) 0.02 [0.325] 1.85 (1.51) 1.79 (1.47) 0.06 [0.170]   

Λευκοί d 0.46 (0.50) 0.47 (0.50) -0.01 [0.346] 0.49 (0.50) 0.47 (0.50) 0.02 [0.155] 

Μαύροι d 0.36 (0.48) 0.34 (0.47) 0.01 [0.171] 0.34 (0.47) 0.33 (0.47) 0.01 [0.317] 

Ισπανόφωνοι d 0.18 (0.39) 0.19 (0.39) -0.01 [0.254] 0.17 (0.37) 0.20 (0.40) -0.03 [0.028] 
Βορειοανατολικές Η.Π.Α. d 0.12 (0.33) 0.14 (0.35) -0.02 [0.015] 0.17 (0.37) 0.13 (0.34) 0.04 [0.008] 

Κεντρικές και βόρειες Η.Π.Α. d 0.25 (0.44) 0.23 (0.42) 0.03 [0.019] 0.23 (0.42) 0.24 (0.42) -0.01 [0.338] 

Νότιες Η.Π.Α.d 0.45 (0.50) 0.44 (0.50) 0.01 [0.262] 0.44 (0.50) 0.45 (0.50) -0.01 [0.298] 

Δυτικές Η.Π.Α. d 0.18 (0.38) 0.19 (0.39) -0.01 [0.093] 0.17 (0.37) 0.19 (0.39) -0.02 [0.124] 

Πυκνοκατοικημένες περιοχές d 0.83 (0.37) 0.85 (0.36) -0.01 [0.179] 0.85 (0.36) 0.84 (0.36) 0.01 [0.351] 

Μη πυκνοκατοικημένες περιοχές d 0.17 (0.37) 0.15 (0.36)  0.01 [0.179] 0.15 (0.36) 0.16 (0.36) -0.01 [0.315] 

Παρατηρήσεις 6933 1259  1762 978  

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2010, 16 κύματα) 

Σημειώσεις: Τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα βασίστηκαν σε ένα δείγμα ενήλικων ατόμων από το οποίο εξαιρούνται οι λογοκριμένες στα αριστερά 
περιπτώσεις καθώς επίσης και τα ελλιπή δεδομένα για το σύνολο των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν (10.932 παρατηρήσεις). 

Τα τυπικά σφάλμα παρουσιάζονται στις παρενθέσεις, ενώ οι τιμές «p-value» εμφανίζονται στις αγκύλες (στήλες 3 και 6). 
c Συνεχής μεταβλητή 
d Ψευδομεταβλητή  
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4.4. Εμπειρική ανάλυση 

4.4.1. Μη-παραμετρικές μέθοδοι 

Με σκοπό τη διερεύνηση του ρυθμού εξόδου (exit rates) από την κατάσταση της 

παχυσαρκίας, αλλά και επαν-εισόδου (re-entry rates) σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό 

διάστημα που τα άτομα παρατηρούνται σε μια από τις δύο καταστάσεις (παχυσαρκία ή μη-

παχυσαρκία), θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μη-παραμετρικές τεχνικές τύπου Kaplan-Meier 

(Keifer, 1988). Ο ρυθμός εξόδου αφορά σε εκείνα τα άτομα που στο παρελθόν έχουν ξεκινήσει 

μια περίοδο συνεχούς παρουσίας στην παχυσαρκία (διακόπτοντας μια προηγηθείσα περίοδο μη-

παχυσαρκίας) και, επομένως, αντιμετωπίζουν -κάθε μετέπειτα χρονική στιγμή- την πιθανότητα 

εξόδου από την παχυσαρκία. Από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός επαν-εισόδου αφορά στα άτομα που 

έχουν ξεκινήσει μια περίοδο συνεχούς παρουσίας εκτός της παχυσαρκίας (διακόπτοντας μια 

προηγηθείσα περίοδο παχυσαρκίας) και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εκ νέου 

εισόδου στην κατάσταση της παχυσαρκίας. Οι ρυθμοί εξόδου υπολογίζονται διαιρώντας τον 

αριθμό των ατόμων που τελείωσαν μια περίοδο στην παχυσαρκία, μετά από ένα συγκεκριμένο 

αριθμό κυμάτων συνεχούς παρουσίας στην παχυσαρκία, με το συνολικό αριθμό των ατόμων που 

είναι παχύσαρκοι κατά τον ίδιο, τουλάχιστον, αριθμό κυμάτων. Ανάλογα, οι ρυθμοί επαν-εισόδου 

υπολογίζονται διαιρώντας τον αριθμό των ατόμων που έχουν τελειώσει μια περίοδο μη-

παχυσαρκίας, μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό κυμάτων συνεχούς παραμονής εκτός της 

παχυσαρκίας, με το συνολικό αριθμό των μη-παχύσαρκων σε τουλάχιστον ίδιο αριθμό κυμάτων. 

 

Η αναμενόμενη (με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 4.2) αρνητική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας 

των περιόδων παχυσαρκίας (μη-παχυσαρκίας) και των πιθανοτήτων εξόδου από την παχυσαρκία 

(επαν-εισόδου στην παχυσαρκία) μπορεί να αφορούν σε δυο διακριτές αιτίες. Η πρώτη έχει να 

κάνει με την εξάρτηση από τη διάρκεια, ενώ η δεύτερη με την πιθανή συσχέτιση των εν λόγω 

πιθανοτήτων με τη μετρήσιμη ή/και μη-μετρήσιμη ετερογένεια των ατόμων. Για αυτό το λόγο, 

στη συνέχεια θα παρουσιασθούν κατάλληλα πολύ-μεταβλητά υποδείγματα που λαμβάνουν υπόψη 

τόσο την παρατηρούμενη όσο και τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων. 
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4.4.2. Πολυμεταβλητή ανάλυση 

Στην παρούσα υπο-ενότητα θα παρουσιασθούν πολύ-μεταβλητά μοντέλα που επιτρέπουν 

την εκτίμηση των δεσμευμένων πιθανοτήτων (conditional probabilities) εξόδου (επαν-εισόδου) 

από την (στην) παχυσαρκία (Stevens, 1999, Devicienti, 2002, 2011). Κάθε άτομο, στα πλαίσια 

του χρονικού ορίζοντα που καλύπτουν τα διαθέσιμα δεδομένα, μπορεί να αντιμετωπίζει είτε μια 

συνεχή περίοδο παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας είτε πολλαπλές τέτοιες περιόδους. Στην πρώτη 

περίπτωση, τα άτομα που διανύουν μια περίοδο παχυσαρκίας αντιμετωπίζουν δύο εναλλακτικές, 

είτε να παραμείνουν στην παχυσαρκία είτε να εξέλθουν από αυτή. Στην περίπτωση των 

πολλαπλών περιόδων, επαναλαμβανόμενες περιόδοι παχυσαρκίας και μη-παχυσαρκίας 

παρατηρούνται. Επομένως, για μια ομάδα ατόμων που μόλις εισέρχονται σε μια περίοδο 

παχυσαρκίας (δηλαδή, μηδενική διάρκεια) είναι πιθανό να εξέλθουν, της παχυσαρκίας, σε κάθε 

ένα από τα μετέπειτα κύματα της έρευνας. Έτσι, το χρονικό εύρος κάθε περιόδου συνεχούς 

παραμονής στην παχυσαρκία μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας μια μεταβλητή διάρκειας 𝑑, 

όπου d=1,2,…,D. 

 

Η πιθανότητα ένα άτομο 𝑖 να εξέλθει από μια συνεχή περίοδο παχυσαρκίας, ύστερα από 𝑑 κύματα 

παραμονής στην παχυσαρκία, δίνεται από μια τυπική λογαριθμική συνάρτηση κινδύνου (logistic 

hazard function): 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑑𝑖
𝑂) =

𝑒𝑥𝑝(𝑎𝑑
𝑂+𝑥𝑖𝑡

𝑂𝛽𝑂)

1+𝑒𝑥𝑝(𝑎𝑑
𝑂+𝑥𝑖𝑡

𝑂𝛽𝑂)
         (4.1) 

όπου, η πιθανότητα εξόδου εξαρτάται από (α) ένα διάνυσμα ανεξάρτητων μεταβλητών 𝑥𝑖𝑡
𝑂, οι 

οποίες διαφέρουν μεταξύ των ατόμων 𝑖 αλλά και στο χρόνο 𝑡, και (β) από ένα σύνολο 

ψευδομεταβλητές διάρκειας 𝑎𝑑
𝑂. Οι ψευδομεταβλητές αυτές αναφέρονται στην επίδραση της  

διάρκειας στην πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία, ακολουθώντας μια πλήρως ευέλικτη μη-

παραμετρική εξειδίκευση (Meyer, 1990). Τέλος, το 𝛽𝑂 αποτελεί ένα διάνυσμα παραμέτρων προς 

εκτίμηση, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέγιστης πιθανοφάνειας.   

 

Παρόμοια, η πιθανότητα της επαν-εισαγωγής στην παχυσαρκία δίνεται από τη σχέση: 
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𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑑𝑖
𝑁𝑂) =

𝑒𝑥𝑝(𝑎𝑑
𝑁𝑂+𝑥𝑖𝑡

𝑁𝑂𝛽𝑁𝑂)

1+𝑒𝑥𝑝(𝑎𝑑
𝑁𝑂+𝑥𝑖𝑡

𝑁𝑂𝛽𝑁𝑂)
         (4.2) 

όπου, οι σχετικές παράμετροι ορίζονται ανάλογα με την περίπτωση των πιθανοτήτων εξόδου 

από την παχυσαρκία (εξίσωση 4.1). 

 

Ωστόσο, η μέχρι τώρα ανάλυση αγνοεί πλήρως το ζήτημα της μη-παρατηρούμενης ετερογένειας 

και υποθέτει ότι οι εξισώσεις των ρυθμών εξόδου και επαν-εισόδου (βλέπε εξισώσεις 4.1 και 4.2) 

είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, οι περίοδοι παχυσαρκίας και μη-παχυσαρκίας που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα θεωρούνται ασυσχέτιστες. Παρ’ όλα αυτά, τα άτομα που στο παρελθόν 

έχουν βιώσει μεγάλα διαστήματα παραμονής στην παχυσαρκία, θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν 

αυξημένες πιθανότητες για εξίσου μεγάλα διαστήματα και στο μέλλον. Το γεγονός αυτό μπορεί 

να οφείλεται σε μη-παρατηρούμενα χρονικά αμετάβλητα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η κλινική 

βιβλιογραφία τονίζει το ρόλο τέτοιων χαρακτηριστικών, όπως τα γονίδια, οι γενετικοί μηχανισμοί 

και η κληρονομικότητα που αφορά στην παχυσαρκία, στα αποτελέσματα σωματικού βάρους των 

ατόμων (Allison et al, 1996,  Friedman, 2009). Επιπροσθέτως, τα άτομα που αντιμετώπιζαν 

μεγάλα διαστήματα παραμονής εκτός της παχυσαρκίας στο παρελθόν, έχουν σχετικά 

περιορισμένες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν εκτενείς περιόδους παχυσαρκίας στο μέλλον. 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι αγνοώντας τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια, οι εκτιμήσεις σχετικά 

με τις επιπτώσεις της διάρκειας στις πιθανότητες εξόδου/επαν-εισόδου ενδέχεται να 

χαρακτηρίζονται από σημαντική μεροληψία (Kiefer, 1988, Devicienti, 2011). 

 

Παρ’ όλα αυτά, η αντιμετώπιση του θέματος της μη-παρατηρούμενης ετερογένειας, στην 

περίπτωση των αναλύσεων διάρκειας, δεν είναι μια απλή διαδικασία (Van den Berg, 2001 και 

Heckman και Singer, 1984). Ειδικότερα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η χρονική συσχέτιση 

μεταξύ των περιόδων παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας -υπό την παρουσία χρονικά αμετάβλητων μη-

παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των ατόμων- εφαρμόστηκαν μοντέλα από κοινού εκτίμησης 

των εξισώσεων εξόδου από την παχυσαρκία και επαν-εισόδου σε αυτή. Στην περίπτωση αυτών 

των υποδειγμάτων, κατάλληλοι όροι που αναφέρονται στη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια έχουν 

εισαχθεί (Stevens, 1999, Devicienti, 2011). Επομένως, οι παραπάνω εξισώσεις (4.1 και 4.2) 

μπορούν να τροποποιηθούν ως ακολούθως: 
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𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑑𝑖
𝑂) =

𝑒𝑥𝑝(𝜃𝑖
𝑂+𝑎𝑑

𝑂+𝑥𝑖𝑡
𝑂𝛽𝑂)

1+𝑒𝑥𝑝(𝜃𝑖
𝑂+𝑎𝑑

𝑂+𝑥𝑖𝑡
𝑂𝛽𝑂)

         (4.3) 

     

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑑𝑖
𝑁𝑂) =

𝑒𝑥𝑝(𝜃𝑖
𝑁𝑂+𝑎𝑑

𝑁𝑂+𝑥𝑖𝑡
𝑁𝑂𝛽𝑁𝑂)

1+𝑒𝑥𝑝(𝜃𝑖
𝑁𝑂+𝑎𝑑

𝑁𝑂+𝑥𝑖𝑡
𝑁𝑂𝛽𝑁𝑂)

        (4.4)  

όπου, 𝜃𝑖
𝑂 είναι ένας δείκτης που αφορά σε τυχαία μη-παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των ατόμων 

τα οποία θεωρούνται κοινά για το σύνολο των περιόδων συνεχούς παρουσίας στην παχυσαρκία 

(obesity spells).  Αναλόγως, το 𝜃𝑖
𝑁𝑂 αντιπροσωπεύει τους αντίστοιχους δείκτες για την περίπτωση 

των περιόδων εκτός της παχυσαρκίας (non-obesity spells).  

 

Στα πλαίσια αυτών των εκτιμήσεων, οι περίοδοι παχυσαρκίας και μη-παχυσαρκίας συσχετίζονται 

χρονικά για κάθε άτομο, κάνοντας την παραδοχή ότι οι όροι 𝜃𝑖
𝑂 και 𝜃𝑖

𝑁𝑂 κατανέμονται από κοινού. 

Ειδικότερα, ακολουθώντας τον Devicienti (2011), ο οποίος υιοθετεί τον εκτιμητή που πρότειναν 

οι Heckman and Singer (1984), μια διμεταβλητή διακριτή κατανομή χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση της μη-παρατηρούμενης ετερογένειας (𝐺(𝜃𝑖
𝑂 , 𝜃𝑖

𝑁𝑂)), ενώ ο αριθμός των σχετικών 

βοηθητικών σημείων (support points) καθορίζεται ελεύθερα από τη δομή των δεδομένων. 

Θεωρώντας ότι τα άτομα παρουσιάζουν διαφορετικές μη-παρατηρούμενες τάσεις (χαμηλή / 

υψηλή)  σχετικά με την πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία αλλά και επαν-εισόδου σε αυτή, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάθε ένας από τους όρους 𝜃𝑖
𝑂 και 𝜃𝑖

𝑁𝑂ακολουθεί μια διακριτή 

κατανομή με δυο βοηθητικά σημεία (το «1» αφορά στη χαμηλή τάση και το «2» στην υψηλή 

τάση). Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να ορισθούν δύο τύποι περιόδων παραμονής στην 

παχυσαρκία (𝜃1
𝑂, 𝜃2

𝑂) και δύο τύποι περιόδων μη-παχυσαρκίας (𝜃1
𝑁𝑂, 𝜃2

𝑁𝑂). Κατά συνέπεια, τα 

άτομα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έναν από τους παραπάνω τύπους, σύμφωνα με 

συγκεκριμένες πιθανότητες. Δηλαδή, το άτομο 𝑖 έχει πιθανότητα 𝑅1 να ανήκει στην κατηγορία 

𝜃𝑖1 = (𝜃𝑖1
𝑂 , 𝜃𝑖1

𝑁𝑂), πιθανότητα 𝑅2 να ανήκει στην κατηγορία 𝜃𝑖2 = (𝜃𝑖2
𝑂 , 𝜃𝑖1

𝑁𝑂), 𝑅3 στην κατηγορία 

𝜃𝑖3 = (𝜃𝑖1
𝑂 , 𝜃𝑖2

𝑁𝑂) και 𝑅4 στην κατηγορία 𝜃𝑖4 = (𝜃𝑖2
𝑂 , 𝜃𝑖2

𝑁𝑂). Συνεπώς, η συνεισφορά του κάθε 

ατόμου 𝑖 στη σχετική εξίσωση πιθανοφάνειας ορίζεται ως 𝐿𝑖 = 𝑅1𝐿𝑖(𝜃𝑖1) + 𝑅2𝐿𝑖(𝜃𝑖2) +

𝑅3𝐿𝑖(𝜃𝑖3) + 𝑅4𝐿𝑖(𝜃𝑖4). 
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Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως (υπο-ενότητα 4.1) τα υποδείγματα από κοινού εκτίμησης 

των συναρτήσεων εξόδου/επαν-εισόδου (εξισώσεις 4.3 και 4.4) βασίζονται στην υπόθεση ότι δεν 

υπάρχουν μη-παρατηρούμενα χρονικά μεταβλητά χαρακτηριστικά τα οποία συσχετίζονται τόσο 

με τη διάρκεια της παχυσαρκίας όσο και με τις πιθανότητες επαν-εισόδου/εξόδου. Στην περίπτωση 

που η εν λόγω υπόθεση είναι εν ισχύ, τότε τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν την εύρεση του 

«πραγματικού» αποτελέσματος εξάρτησης από τη διάρκεια (Heckman και Singer, 1984). 

 

 

4.5. Αποτελέσματα εμπειρικών εκτιμήσεων 

4.5.1. Μη-παραμετρικές εκτιμήσεις 

Ο Πίνακας 4.3 παρουσιάζει τις πιθανότητες επιβίωσης και τους αντίστοιχους ρυθμούς 

εξόδου από την παχυσαρκία και επαν-εισόδου στην παχυσαρκία. Δεδομένου ότι έχουν εξαιρεθεί 

οι λογοκριμένες στα αριστερά περιπτώσεις (επομένως το δείγμα ξεκινά από το 2 κύμα και 

τελειώνει στο 16), τυχόν έξοδος από την κατάσταση της παχυσαρκίας μπορεί να λάβει χώρα σε 

οποιοδήποτε από τα ερευνητικά κύματα (κατά το μέγιστο, 14 στον αριθμό) που έπονται εκείνου 

από το οποίο μια κατάσταση παχυσαρκίας ξεκινά. Οι δε πιθανότητες επαν-εισόδου στην 

παχυσαρκία ακολουθούν αντίστοιχη, με την προαναφερθείσα, λογική.  

 

Παρατηρείται ότι τα άτομα που μόλις εισήλθαν σε μια περίοδο παχυσαρκίας αντιμετωπίζουν μια 

σχετικά χαμηλή πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία, της τάξης του 31,60%, μετά το πρώτο 

ερευνητικό κύμα. Παρ’ όλα αυτά, μετά από πέντε κύματα στην παχυσαρκία η πιθανότητα εξόδου 

μειώνεται σε 7,4%, ενώ μετά από 9 κύματα περαιτέρω μειώνεται στο 1,8%. Οι σχετικές 

πιθανότητες εξόδου μετά από 10 ή και περισσότερα κύματα κινούνται μεταξύ του 6,7 και του 

2,6%. Ωστόσο, οι τελευταίες τιμές ενέχουν τον κίνδυνο της μη ακριβούς εκτίμησης, καθότι 

βασίζονται σε πολύ μικρά σε μέγεθος δείγματα. Οι αντίστοιχες πιθανότητες επιβίωσης 

υποδηλώνουν ότι το 68,4% των παχύσαρκων παρέμειναν στην παχυσαρκία μετά το πρώτο κύμα, 

42,3% μετά από 5 κύματα και 35,1% μετά από 9 κύματα. Ακόμα και μετά από το εκτενές χρονικό 

διάστημα των 14ων κυμάτων, ένα μη αμελητέο ποσοστό του αρχικού πληθυσμού των παχύσαρκων, 

περίπου 29%, θα παραμείνει στην παχυσαρκία. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν σαφείς 

ενδείξεις για τη μακροχρόνια φύση της παχυσαρκίας. 
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Από την άλλη πλευρά, οι ρυθμοί επαν-εισόδου στην παχυσαρκία είναι σχετικά υψηλότεροι από 

τους αντίστοιχους εξόδου, υποδηλώνοντας ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν πολλαπλές 

μεταβάσεις από και προς την παχυσαρκία έχουν αυξημένο κίνδυνο να παραμείνουν στην 

κατάσταση της παχυσαρκίας για μια παρατεταμένη περίοδο. Περίπου το 50% από αυτούς που 

μόλις εξήλθαν από μια περίοδο παχυσαρκίας θα εισέλθουν, εκ νέου, στην παχυσαρκία μετά το 

πρώτο κύμα, 28,3% μετά από 3 κύματα και 14,6% μετά από 6 κύματα. Μετά από 7 ή περισσότερα 

κύματα εκτός της παχυσαρκίας, τα εκτιμώμενα ποσοστά επαν-εισόδου στην παχυσαρκία 

παρουσιάζουν διακυμάνσεις δεδομένου του μικρού αριθμού παρατηρήσεων. Επίσης, τα 

αντίστοιχα ποσοστά επιβίωσης είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές στην 

περίπτωση των περιόδων παραμονής στην παχυσαρκία. Ειδικότερα, περίπου οι μισοί από αυτούς 

που μόλις εξήλθαν από την παχυσαρκία έχουν «επιβιώσει» εκτός της παχυσαρκίας για 

τουλάχιστον ένα κύμα -μετά την έξοδό τους από την παχυσαρκία-, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά 

μειώνονται σε κάτω από 10% ύστερα από 7+ κύματα σε καταστάσεις μη-παχυσαρκίας.  

 

Σε γενικές γραμμές, τα σχετικά χαμηλά ποσοστά εξόδου από την παχυσαρκία καθώς και η 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των πιθανοτήτων εξόδου και του χρόνου παραμονής στην 

παχυσαρκία αποτελούν ισχυρές ενδείξεις της ύπαρξης εμμονής στην παχυσαρκία. Επίσης, τα 

υψηλά ποσοστά επαν-εισόδου στην παχυσαρκία (υψηλότερα από τις σχετικές πιθανότητες 

εξόδου), ειδικότερα κατά τη διάρκεια των πρώτων κυμάτων που έπονται της εξόδου από την 

παχυσαρκία, υποδηλώνουν τη δυσκολία οριστικής απαλλαγής από την κατάσταση της 

παχυσαρκίας.38 

 

 

 

                                                           
38 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία αφορούν σε διαστρωματικά στοιχεία 

χρονολογικών σειρών τα οποία είναι άνισα κατανεμημένα στο χρόνο (ερευνητικά κύματα ανά ένα ή δυο 

ημερολογιακά έτη) και, επομένως, η μεταβλητή για τη διάρκεια της παχυσαρκίας αναφέρεται σε ερευνητικά κύματα 

και όχι σε ημερολογιακά έτη. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια πηγή μεροληψίας. Με σκοπό να 

ελέγξουμε σε ποιο βαθμό το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει την παρούσα ερευνητική προσπάθεια, ένα 

νέο –ισομερώς κατανεμημένο χρονικά- δείγμα δημιουργήθηκε μετά την αφαίρεση των κυμάτων που αφορούν στα 

έτη 1989 και 1993. Ειδικότερα, το εν λόγω νέο δείγμα αποτελείται από 14 κύματα τα οποία απέχουν μεταξύ τους 2 

ημερολογιακά έτη. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα με αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3, 

υποδηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη πηγή μεροληψίας δε φαίνεται να επηρεάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας. 
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Πίνακας 4.3. Μη-παραμετρικές εκτιμήσεις των ρυθμών εξόδου (περίοδοι παχυσαρκίας) 

και επαν-εισόδου (περίοδοι μη-παχυσαρκίας) 
 Περίοδοι παχυσαρκίας  Περίοδοι μη-παχυσαρκίας 
Αριθμός κυμάτων από 
την έναρξη των 

περιόδων παχυσαρκίας/ 

μη-παχυσαρκίας 

Αριθμός 

παρατηρήσεων 

Πιθανότητες 

επιβίωσης 

Ρυθμοί 

εξόδου 
 

Αριθμός 

παρατηρήσεων 

Πιθανότητες 

επιβίωσης 

Ρυθμοί  

επαν-
εισόδου 

1 2757 
0.684 

(0.009) 

0.316 

(0.011) 

 

 
1561 

0.514 

(0.013) 

0.486 

(0.018) 

2 1715 
0.571 

(0.010) 
0.166 

(0.010) 
 
 

707 0.349 
(0.013) 

0.321 
(0.021) 

3 1273 
0.506 

(0.010) 

0.113 

(0.009) 

 

 

421 0.251 

(0.012) 

0.283 

(0.026) 

4 1025 
0.456 

(0.010) 
0.099 

(0.010) 
 
 

259 0.192 
(0.011) 

0.236 
(0.030) 

5 837 
0.423 

(0.010) 

0.074 

(0.009) 

 

 

155 0.158 

(0.011) 

0.174 

(0.034) 

6 681 
0.392 

(0.010) 
0.072 

(0.010) 
 
 

103 0.135 
(0.011) 

0.146 
(0.038) 

7 538 
0.375 

(0.011) 

0.043 

(0.009) 

 

 

72 0.111 

(0.011) 

0.181 

(0.050) 

8 424 
0.358 

(0.011) 
0.047 

(0.011) 
 
 

49 0.102 
(0.011) 

0.082 
(0.041) 

9 337 
0.351 

(0.011) 

0.018 

(0.007) 

 

 

36 0.085 

(0.011) 

0.167 

(0.068) 

10 288 
0.340 

(0.011) 
0.031 

(0.010) 
 
 

24 0.074 
(0.011) 

0.125 
(0.072) 

11 193 
0.317 

(0.012) 

0.067 

(0.019) 

 

 

12 0.062 

(0.012) 

0.167 

(0.118) 

12 139 
0.308 

(0.013) 
0.029 

(0.014) 
 
 

8 0.046 
(0.013) 

0.250 
(0.177) 

13 93 
0.298 

(0.013) 

0.032 

(0.019) 

 

 

4 0.046 

(0.013) 
- 

14 38 
0.290 

(0.015) 
0.026 

(0.026) 
 
 

2 0.046 
(0.013) 

- 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2010, 16 κύματα). 
Σημειώσεις: Οι μη-παραμετρικές εκτιμήσεις (Kaplan–Meier) βασίζονται σε δείγματα ενήλικων ατόμων, αφού έχουν εξαιρεθεί οι λογοκριμένες 

στα αριστερά περιπτώσεις (13751 παρατηρήσεις). 

Τα τυπικά σφάλματα παρουσιάζονται στις παρενθέσεις.  

 

 

Με σκοπό να παρουσιασθεί μια πιο λεπτομερής εικόνα για την εμμονή της παχυσαρκίας, μέσα 

από μια ανάλυση διάρκειας, οι παραπάνω πιθανότητες εξόδου/επαν-εισόδου χρησιμοποιήθηκαν 

με σκοπό την εκτίμηση της κατανομής του χρόνου (σε ερευνητικά κύματα) που ένα άτομο θα 

διανύσει στην παχυσαρκία. Για τις ανάγκες των εν λόγω υπολογισμών, η ανάλυση περιορίστηκε 

σε ένα κινούμενο χρονικό διάστημα, εύρους 7 κυμάτων39, εντός του οποίου οι αντίστοιχες 

                                                           
39 Το συγκεκριμένο εύρος κυμάτων επελέγη δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις των ρυθμών εξόδου/επαν-εισόδου γίνονται 

ανακριβείς, λόγω του ιδιαίτερα μειωμένου δείγματος, στην περίπτωση περιόδων μεγαλύτερης διάρκειας (δες 

σχετική ανάλυση για τον Πίνακα 3). 
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πιθανότητες εξόδου και επαν-εισόδου στην παχυσαρκία λαμβάνουν χώρα. Ειδικότερα, στον 

Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τρεις κατανομές: (α) «ενιαίες περίοδοι 

παχυσαρκίας» (“single obesity spells”), δηλαδή ο αριθμός των κυμάτων που τα άτομα διανύουν 

εντός της παχυσαρκίας στην περίπτωση που μόνο οι πιθανότητες εξόδου λαμβάνονται υπόψη, (β) 

«επαναλαμβανόμενες περίοδοι παχυσαρκίας» (“multiple obesity spells”), αφορούν στον αριθμό 

των κυμάτων εντός της παχυσαρκίας στην περίπτωση που τόσο οι πιθανότητες εξόδου όσο και οι 

πιθανότητες επαν-εισόδου έχουν ληφθεί υπόψη (ενσωματώνονται διαδοχικές και μη-διαδοχικές 

περίοδοι παχυσαρκίας) και (γ) «πραγματικές περίοδοι παχυσαρκίας» (“actual obesity spells”), 

δηλαδή οι σχετικές συχνότητες (όπως προκύπτουν από τα πραγματικά δεδομένα) του συνολικού 

αριθμού των κυμάτων κατά τα οποία τα άτομα είναι παχύσαρκα, δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει 

μια περίοδο παχυσαρκίας οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ του 2ου και του 10ου κύματος της έρευνας. 

Λεπτομέρειες για τον υπολογισμό των παραπάνω κατανομών παρουσιάζονται στις μελέτες των 

Devicienti (2002), Jarvis and Jenkins (1997) και Stevens (1999).  

 

Με βάση τα αποτελέσματα από τη στήλη «ενιαίες περίοδοι παχυσαρκίας», το 31,6% των ατόμων 

που μόλις αρχίζουν μια περίοδο παχυσαρκίας θα παραμείνουν σε αυτή για ένα ιδιαιτέρως σύντομο 

χρονικό διάστημα (1ου κύματος), ενώ, από την άλλη πλευρά, το 39,2 % θα παραμείνει για 

τουλάχιστον επτά κύματα. Παρ’ όλα αυτά τα αντίστοιχα αποτελέσματα από την περίπτωση που 

έχουν ληφθεί υπόψη τόσοι οι διαδοχικές όσοι και οι μη-διαδοχικές περίοδοι παχυσαρκίας 

(«επαναλαμβανόμενες περίοδοι παχυσαρκίας») παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Συγκεκριμένα, μόλις το 5% των ατόμων που αρχίζουν μια περίοδο παχυσαρκίας θα παραμείνουν 

σε αυτή για μόνο ένα κύμα, ενώ το 39,2% θα βιώσουν μια αρκετά εκτενή περίοδο παχυσαρκίας 

(7 κύματα). Συγκρίνοντας τις παραπάνω πιθανότητες με αυτές που προκύπτουν από τα 

πραγματικά δεδομένα («πραγματικές περίοδοι παχυσαρκίας»), φαίνεται ότι η περίπτωση των 

«επαναλαμβανόμενων περιόδων παχυσαρκίας» προσεγγίζει σε συστηματικά καλύτερο βαθμό την 

«πραγματική» κατανομή. Επιπροσθέτως, ο μέσος αριθμός των κυμάτων στην παχυσαρκία είναι 

ταυτόσημος στη περίπτωση των «επαναλαμβανόμενων περιόδων παχυσαρκίας» και στην 

περίπτωση που χρησιμοποιούνται τα «πραγματικά» δεδομένα, ενώ σημαντικές αποκλίσεις 

παρατηρούνται στην περίπτωση των «ενιαίων περιόδων παχυσαρκίας». Συγκεκριμένα, η εμμονή 

της παχυσαρκίας υπο-εκτιμάται σημαντικά στην περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάλυση 

βασίζεται μόνο στις πιθανότητες εξόδου από την παχυσαρκία («ενιαίες περίοδοι παχυσαρκίας». 
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Για παράδειγμα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.4, η πιθανότητα κάποιος να 

διανύσει μια περίοδο παραμονής στην παχυσαρκία ίση με 6 κύματα είναι μόλις 3%, στην 

περίπτωση που βασιζόμαστε στα αποτελέσματα από τις «ενιαίες περιόδους παχυσαρκίας», ενώ η 

αντίστοιχη «πραγματική» πιθανότητα είναι περίπου ίση με 21,3%. Διαφοροποιήσεις 

παρατηρούνται επίσης και στην περίπτωση των ατόμων που παραμένουν στην παχυσαρκία για 4+ 

κύματα (πιθανότητα 50% έναντι περίπου 80% για τις «ενιαίες περιόδους παχυσαρκίας» και τα 

«πραγματικά» δεδομένα, αντίστοιχα). Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν -περαιτέρω- το δυναμικό 

χαρακτήρα της παχυσαρκίας αλλά και την ύπαρξη σημαντικής εμμονής. Η εν λόγω εμμονή 

ενσωματώνει επαναλαμβανόμενες περιόδους παχυσαρκίας, περίοδοι οι οποίες μπορούν, για κάθε 

άτομο, να εξελιχθούν σε μια μελλοντική συμπαγή περίοδο παχυσαρκίας μακράς διαρκείας. 

 

 

Πίνακας 4.4. Κατανομή των κυμάτων παραμονής στην κατάσταση της παχυσαρκίας 
Αριθμός κυμάτων στην παχυσαρκία 

(από τα επόμενα 7 κύματα) 

Ενιαίες περίοδοι 

παχυσαρκίας 

[1] 

Επαναλαμβανόμενες 

περίοδοι παχυσαρκίας 

[2] 

Πραγματικά δεδομένα 

 [3] 

1 31.6 5.0 7.2 

2 11.4 6.2 5.9 
3 6.4 7.9  6.3 

4 5.0 10.7 9.3 

5 3.4 13.1 12.3 
6 3.0 17.9 21.3 

7 39.2 39.2 37.7 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 

Μέσος αριθμός κυμάτων στην παχυσαρκία 4.0 5.3 5.3 
Παραμονή στην παχυσαρκία για τουλάχιστον 4 

κύματα (%) 
50.6 80.9 80.60 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2010, 16 κύματα). 

Σημειώσεις: Οι παρούσες τιμές βασίζονται στα στοιχεία του Πίνακα 4.3.  

 

 

Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας υπο-ενότητας, εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις στη διάρκεια 

των περιόδων παχυσαρκίας με βάση τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των ατόμων, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. Ειδικότερα, μη-παραμετρικοί log-rank έλεγχοι 

χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό τη διερεύνηση τυχόν διαφοροποιήσεων στις συναρτήσεις επιβίωσης 

για ξεχωριστές πληθυσμιακές ομάδες. Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ελέγχων 

απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση, της ισότητας των συναρτήσεων επιβίωσης, για ομάδες του 

πληθυσμού που διαχωρίζονται με βάση τις εξής μεταβλητές: ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 

οικογενειακό εισόδημα (χαμηλό / υψηλό), καθεστώς απασχόλησης, καπνιστική συμπεριφορά, 

ύπαρξη γονέων με προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία, ευρύτερη γεωγραφική 
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περιοχή κατοικίας, αριθμός παρελθουσών περιόδων παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας και, τέλος, 

απόσταση του ΔΜΣ -κατά την αρχή του σχετικής περιόδου παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας- από το 

κατώφλι της παχυσαρκίας (πάνω/κάτω από τη διάμεσο). Συγκεκριμένα, υψηλότερα ποσοστά 

«επιβίωσης» ή, με άλλα λόγια, χαμηλότερη πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία 

αντιμετωπίζουν τα άτομα που είναι νεότερα σε ηλικία, οι παντρεμένοι, τα μέλη οικογενειών με 

υψηλά εισοδήματα, οι απασχολούμενοι, οι μη καπνιστές, οι έχοντες γονείς με προβλήματα υγείας 

που έχουν να κάνουν με το υψηλό σωματικό βάρος, αυτοί που διαμένουν στις κεντρικές και 

βόρειες Η.Π.Α., όσοι αντιμετώπιζαν στο παρελθόν μεγάλο αριθμό περιόδων παραμονής στην 

παχυσαρκία και τα άτομα που είχαν ΔΜΣ αρκετά υψηλότερα από το κατώφλι της παχυσαρκίας 

(όταν εισήλθαν στην περίοδο παχυσαρκίας). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το φύλο και η 

εθνικότητα δε φαίνεται να διαφοροποιούν με συστηματικό τρόπο τη διάρκεια της παχυσαρκίας, 

επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών (Abdullah et al., 2011 και Gordon-

Larsen et al., 2004). Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, τα εν λόγω ευρήματα παρέχουν σαφείς ενδείξεις 

ότι η διάρκεια της παχυσαρκίας εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις με βάση την 

παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων.  

 

 

4.5.2. Εκτιμήσεις από την πολυμεταβλητή ανάλυση 

4.5.2.1. Υποδείγματα χωρίς χρονική σύνδεση των γεγονότων 

 

Στον Πίνακα 4.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις εκτιμημένες λογαριθμικές 

συναρτήσεις εξόδου από την παχυσαρκία και επαν-εισόδου σε αυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

σχετικά τυπικά σφάλματα έχουν εκτιμηθεί με τη μέθοδο της συσταδοποίησης σε επίπεδο 

οικογένειας (clustering by household level), με σκοπό να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι μερικές 

παρατηρήσεις/ερωτώμενοι προέρχονται από το ίδιο νοικοκυριό (και επομένως υπάρχει 

πιθανότητα να μην είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους).  

 

Εστιάζοντας αρχικά στην περίπτωση των μοντέλων εξόδου από την παχυσαρκία (αφορά στο 

δείγμα των ατόμων που διανύουν μια περίοδο παχυσαρκίας), παρατηρείται ότι η επίπτωση των 

ψευδομεταβλητών διάρκειας είναι αρνητική, στατιστικά σημαντική και ακολουθεί μια μονοτονικά 
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φθίνουσα πορεία, υποδηλώνοντας την ύπαρξη αρνητικής εξάρτησης από τη διάρκεια. Με άλλα 

λόγια, καθώς η διάρκεια παραμονής στην κατάσταση παχυσαρκίας αυξάνεται, η πιθανότητα 

εξόδου από την παχυσαρκία μειώνεται. Επίσης, γίνεται φανερό ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν 

υψηλότερο αριθμό παρελθουσών περιόδων παχυσαρκίας έχουν χαμηλότερη πιθανότητα εξόδου 

από την παχυσαρκία (ενδείξεις για εξάρτηση από τη συχνότητα της παχυσαρκίας - occurrence 

dependence). Συγκεκριμένα, ένα άτομο που έχει βιώσει δύο παρελθούσες περιόδους παχυσαρκίας 

έχει μια πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία της τάξης του 0,123, σαφώς μικρότερη από 

κάποιον που δεν έχει αντίστοιχο ιστορικό παχυσαρκίας (0,163).40 Επιπλέον, τα άτομα που 

αρχίζουν μια περίοδο παχυσαρκίας έχοντας τιμές του ΔΜΣ που είναι αρκετά υψηλότερες από το 

κατώφλι της παχυσαρκίας, φαίνεται να δυσκολεύονται ιδιαίτερα να εξέλθουν από την κατάσταση 

της παχυσαρκίας. Όσον αφορά στις υπόλοιπες επεξηγηματικές μεταβλητές, γίνεται φανερό ότι 

αυτοί που είναι νεότεροι σε ηλικία έχουν μειωμένες πιθανότητες εξόδου από την παχυσαρκία σε 

σχέση με τα άτομα πιο ώριμης ηλικίας (46+). Τα άτομα που δεν έχουν παντρευτεί εμφανίζουν 

υψηλότερες πιθανότητες εξόδου από την παχυσαρκία (0,170) σε σύγκριση με τους παντρεμένους 

(0.148). Επιπροσθέτως, οι μη-απασχολούμενοι εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες εξόδου από 

την παχυσαρκία (0,180) σε σχέση με τους μόνιμα απασχολούμενους (0.147). Υψηλότερη είναι η 

πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία για την περίπτωση των καπνιστών σε σχέση με τους μη-

καπνίζοντες (0.179 έναντι 0.145). Τέλος, οι ερωτηθέντες των οποίων οι γονείς πάσχουν από 

προβλήματα υγείας που συνδέονται με το αυξημένο σωματικό βάρος αντιμετωπίζουν αυξημένους 

κινδύνους για εκτενείς περιόδους παχυσαρκίας σε σύγκριση με τα παιδιά υγιών γονέων (0.136 

έναντι 0.165, αντίστοιχα). 

 

Στον Πίνακα 4.5 παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την περίπτωση των 

πιθανοτήτων επαν-εισόδου στην παχυσαρκία. Οι εκτιμημένες ψευδομεταβλητές διάρκειας 

υποδηλώνουν την ύπαρξη εξάρτησης από τη διάρκεια και στην περίπτωση των μοντέλων επαν-

εισόδου στην παχυσαρκία. Επίσης, τα άτομα με μεγάλο ιστορικό περιόδων παραμονής εκτός της 

παχυσαρκίας («αριθμός παρελθουσών περιόδων μη-παχυσαρκίας») είναι λιγότερο πιθανό να 

                                                           
40 Οι εκτιμημένες πιθανότητες εξόδου από την παχυσαρκία έχουν προκύψει αντικαθιστώντας -στο συντελεστή 

ενδιαφέροντος- την επιθυμητή τιμή, στα πλαίσια της εξίσωσης 4.1. Οι τιμές των λοιπών επεξηγηματικών μεταβλητών 

παραμένουν στους αντίστοιχους μέσους όρους, υποδηλώνοντας ένα «μέσο» άτομο στον πληθυσμό. Στην περίπτωση 

των εκτιμημένων πιθανοτήτων επαν-εισόδου στην παχυσαρκία, η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στην εξίσωση 

4.2. 
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εισέλθουν, εκ νέου, στην παχυσαρκία. Ομοίως, αυτοί που ξεκίνησαν την παρούσα περίοδο μη-

παχυσαρκίας (έχοντας εξέλθει από μια περίοδο παχυσαρκίας) έχοντας ένα ΔΜΣ που απέχει 

αρκετά από το κατώφλι ορισμού της παχυσαρκίας, αντιμετωπίζουν συστηματικά χαμηλότερες 

πιθανότητες να επανέλθουν στην παχυσαρκία. Παρατηρούμε, επίσης, ότι τα άτομα ηλικίας 31-35 

ετών παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες εκ νέου εισόδου στην παχυσαρκία σε σύγκριση με τα 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, τα άτομα των οποίων η μητέρα εργαζόταν κατά τη 

διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους να 

επανέλθουν σε μια κατάσταση παχυσαρκίας (0.373 έναντι 0.320, αντίστοιχα). Όσον αφορά τις 

λοιπές επεξηγηματικές μεταβλητές, δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, 

πέραν των μεταβλητών διάρκειας και άλλων μεταβλητών που έχουν να κάνουν με το ιστορικό 

παχυσαρκίας των ατόμων, υποδηλώνοντας τη σχετική δυσκολία να εξηγηθούν οι πιθανότητες 

επαν-εισόδου στην παχυσαρκία συγκρινόμενες με τις σχετικές εξισώσεις εξόδου από την 

παχυσαρκία.  
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Πίνακας 4.5. Παλινδρόμηση συναρτήσεων κινδύνων (hazard rate): Λογαριθμικά μοντέλα 

εξόδου από την παχυσαρκία και μοντέλα επαν-εισόδου στην παχυσαρκία 
 Πιθανότητα εξόδου από την 

παχυσαρκία 

Πιθανότητα επαν-εισόδου στην 

παχυσαρκία 
Επεξηγηματικές μεταβλητές Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Τυπικά σφάλματα† Εκτιμημένοι 

συντελεστές 

Τυπικά 

σφάλματα† 

Διάρκεια: 1 κύμα -1.312  0.283 *** -0.952 0.358 *** 

Διάρκεια: 2 κύματα -2.128  0.289 *** -1.678 0.362 *** 

Διάρκεια: 3 κύματα -2.524  0.293 *** -1.788 0.367 *** 
Διάρκεια: 4 κύματα -2.771  0.301***  -1.921 0.387 *** 

Διάρκεια: 5 κύματα -3.064  0.316 *** -2.322 0.417 *** 

Διάρκεια: 6 κύματα -3.254  0.324 *** -2.426 0.499 *** 
Διάρκεια: 7+ κύματα -3.831  0.305 *** -2.400 0.403 *** 

Αριθμός παρελθουσών περιόδων 

παχυσαρκίας (μη-παχυσαρκίας) -0.370 0.081 *** -0.297   0.097 *** 
Απόσταση από το κατώφλι παχυσαρκίας -0.246 0.030 *** -0.263   0.039 *** 

Ηλικιακή ομάδα 21-25 -0.516 0.238 ** 0.019 0.370 

Ηλικιακή ομάδα 26-30 -0.350 0.132 *** 0.155 0.182 
Ηλικιακή ομάδα 31-35 -0.236 0.114 ** 0.299 0.155 * 

Ηλικιακή ομάδα 36-40 -0.060 0.109 0.035 0.141 

Ηλικιακή ομάδα 41-45 0.024 0.108 0.091 0.133 
Γυναίκες -0.048   0.071 -0.027 0.092 

Συνεχώς ανύπαντροι 0.184 0.091 ** 0.074 0.125 

Λοιπές οικογενειακές καταστάσεις 0.049 0.091 0.042 0.115 
Απόφοιτοι λυκείου -0.097 0.223 -0.013 0.249 

Απόφοιτοι κολεγίου -0.227 0.232 -0.103 0.265 

Πτυχιούχοι ανωτάτου ιδρύματος -0.175 0.248 0.176 0.287 
Κάτοχοι μεταπτυχιακού -0.308 0.261 0.311 0.325 

Οικογενειακό εισόδημα 0.001 0.011 0.001 0.015 

Περιστασιακά απασχολούμενοι 0.122 0.085 0.103   0.108 

Μη-απασχολούμενοι 0.276 0.124 *** -0.178   0.155   

Περιορισμοί υγείας -0.068 0.112 -0.032   0.151 

Καπνιστές 0.283 0.077 *** -0.155   0.099 
Κατανάλωση αλκοόλ -0.084 0.078 -0.048 0.096 

Ακραία κατανάλωση αλκοόλ -0.099 0.093 -0.055 0.118 

Εργαζόμενη μητέρα -0.010 0.068 0.195 0.090 ** 
Γονική νόσος σχετική με το σωματικό 

βάρος -0.245 0.069 *** 0.035 0.094 

Αριθμός παιδιών -0.002 0.024 0.033 0.034 
Μαύροι -0.068 0.090 0.044 0.120 

Ισπανόφωνοι 0.007 0.105 0.207 0.131 

Λογαριθμική πιθανοφάνεια -3075.260 -1636.57 
Παρατηρήσεις 8192 2740 

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2010, 16 κύματα). 
Σημειώσεις: Οι εκτιμήσεις βασίστηκαν σε ένα δείγμα ενήλικων ατόμων από το οποίο εξαιρούνται οι λογοκριμένες στα αριστερά περιπτώσεις 

καθώς επίσης και τα ελλιπή δεδομένα για το σύνολο των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν (10.932 παρατηρήσεις). 

Στα παρόντα υποδείγματα έχουν, επίσης, προστεθεί περιφερειακές ψευδομεταβλητές και ψευδομεταβλητές αστικότητας (δεν παρουσιάζονται 
στον πίνακα). 

Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 
1%, αντίστοιχα. 

† Τα τυπικά σφάλματα έχουν εκτιμηθεί με τη μέθοδο της συσταδοποίησης σε επίπεδο νοικοκυριού (clustering by household level).  
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4.5.2.2. Ανάλυση ευαισθησίας που αφορά στη συμπερίληψη των 

λογοκριμένων στα αριστερά περιπτώσεων 

Μια δυνητική αδυναμία της μέχρι τώρα ανάλυσης αποτελεί το γεγονός ότι οι λογοκριμένες 

στα αριστερά περιπτώσεις έχουν αφαιρεθεί από το δείγμα. Με σκοπό να διερευνηθεί ο βαθμός 

που το συγκεκριμένο πρόβλημα θα μπορούσε να επηρεάσει τα παραπάνω αποτελέσματα, 

χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες τεχνικές διάσπασης του δείγματος (Stevens, 1999). Στα πλαίσια 

της παρούσης ανάλυσης ευαισθησίας τα λογαριθμικά υποδείγματα εξόδου από την παχυσαρκία 

και επαν-εισόδου σε αυτή (εξισώσεις 4.1 και 4.2) επανεκτιμήθηκαν με τη χρήση ενός 

περιορισμένου δείγματος που καλύπτει την περίοδο 1993-2010. Η υιοθέτηση του εν λόγω 

δείγματος, σε αντίθεση με συνολικό δείγμα που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως (1985-2010), 

δίνει τη δυνατότητα να ληφθούν υπόψη οι περίοδοι παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας που είναι σε 

εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αρχίζουν πριν από την έναρξη του παρόντος 

δείγματος (δηλαδή, πριν το 1993), δεδομένου του γεγονότος ότι κάθε άτομο μπορεί να 

παρατηρηθεί στα προηγούμενα 7 κύματα (1985-1993). Πιο συγκεκριμένα, 7 ψευδομεταβλητές 

διάρκειας έχουν χρησιμοποιηθεί, με την τελευταία να αφορά σε εκείνες τις περιόδους 

παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας που έχουν διάρκεια τουλάχιστον 7 κύματα. Επομένως, στα πλαίσια 

της παρούσης ανάλυσης ευαισθησίας, η τελευταία ψευδομεταβλητή διάρκειας (7+) καλύπτει και 

αυτές τις περιόδους συνεχούς παραμονής στην παχυσαρκία/μη-παχυσαρκία που ξεκινούν πριν το 

1985 και είναι σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 1993 (καθότι έχουν διάρκεια τουλάχιστον 7 

κύματα). Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται οι όποιες πιθανές ανησυχίες για τον προσδιορισμό 

της διάρκειας των περιόδων παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας στην περίπτωση των λογοκριμένων 

περιπτώσεων. Τέλος, όπως και στην περίπτωση των βασικών υποδειγμάτων (υπο-ενότητα 

4.5.2.1), δεν θα συμπεριληφθούν στην ανάλυση τα άτομα που έχουν ταξινομηθεί ως συνεχώς 

παχύσαρκα/μη-παχύσαρκα. Η μη συμπερίληψη των εν λόγω ατόμων στην ανάλυση είναι απόλυτα 

δικαιολογημένη. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος του εν λόγω κεφαλαίου αποτελεί 

τη μελέτη των μεταβάσεων από και προς την παχυσαρκία, τα συγκεκριμένα άτομα (συνεχώς 

παχύσαρκα/μη-παχύσαρκα για το σύνολο της περιόδου των 26 ημερολογιακών ετών) δεν 

αναμένεται να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους και, επομένως, δε φαίνεται να συμβάλλουν σε 

μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων παχυσαρκίας και μη-παχυσαρκίας.   
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6. Η εκτιμημένη πιθανότητα εξόδου από την 

παχυσαρκία για αυτούς που έχουν παραμείνει για χρονικό διάστημα 7+ κυμάτων είναι 0,053            

(-2,791, ο σχετικός συντελεστής), ενώ η αντίστοιχη εκτιμημένη πιθανότητα επαν-εισόδου στην 

παχυσαρκία είναι 0.220 (-0,649, ο σχετικός συντελεστής). Οι τιμές αυτές είναι παρά πολύ κοντά 

σε αυτές που προκύπτουν από τις εκτιμήσεις στην περίπτωση των βασικών μοντέλων του Πίνακα 

4.5 (0,038 και 0,179, αντίστοιχα).  

 

Ως μια πρόσθετη ανάλυση ευαισθησίας, τα συνεχώς παχύσαρκα άτομα συμπεριλαμβάνονται στην 

ανάλυση (στην κατηγορία διάρκειας 7+) με σκοπό την περεταίρω διερεύνηση τυχόν 

διαφοροποιήσεις στην εμμονή της παχυσαρκίας (βλέπε Devicienti et al., 2012). Από την άλλη 

πλευρά, οι συνεχώς μη-παχύσαρκοι εξαιρούνται του δείγματος, και σε αυτή την περίπτωση, 

καθότι θεωρείται απίθανο να συμβάλλουν στην εμμονή της παχυσαρκίας. Τα αποτελέσματα αυτής 

της ανάλυσης είναι πανομοιότυπα των παραπάνω. Για παράδειγμα, η εκτιμημένη πιθανότητα 

εξόδου από την παχυσαρκία για τα άτομα που έχουν παραμείνει σε αυτή για 7+ κύματα είναι 

0,035, σχεδόν πανομοιότυπη της αντίστοιχης πιθανότητας που προκύπτει από το βασικό μοντέλο 

του Πίνακα 4.5 (δηλαδή, 0,038).     

 

Σε γενικές γραμμές, η έλλειψη συστηματικών διαφορών μεταξύ των παραπάνω αναλύσεων 

ευαισθησίας (Πίνακας 4.6) και των βασικών μοντέλων (Πίνακας 4.5) υποδηλώνει ότι η παράλειψη 

των λογοκριμένων στα αριστερά περιπτώσεων δεν επηρεάζει -σε ουσιαστικό βαθμό- την 

επεξηγηματική ικανότητα των μοντέλων. Επομένως, η συνέχεια της παρούσης ερευνητικής 

προσπάθειας θα βασιστεί σε ένα δείγμα που δε συμπεριλαμβάνει τις αριστερά-λογοκριμένες 

περιπτώσεις.  
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Πίνακας 4.6. Παλινδρόμηση συναρτήσεων κινδύνων (hazard rate): Λογαριθμικά μοντέλα 

εξόδου από την παχυσαρκία και μοντέλα επαν-εισόδου στην παχυσαρκία τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν τις λογοκριμένες στα αριστερά περιπτώσεις.   
 Πιθανότητα εξόδου από την 

παχυσαρκία 

Πιθανότητα επαν-εισόδου στην 

παχυσαρκία 

Διάρκεια: 1 κύμα 
-0.656 

(0.271) *** 

0.429 

(0.263) 

Διάρκεια: 2 κύματα 
-1.610 

(0.276) *** 

-0.518 

(0.276) * 

Διάρκεια: 3 κύματα 
-1.872 

(0.284) *** 
-0.660 

(0.286) ** 

Διάρκεια: 4 κύματα 
-2.161 

(0.294) *** 

-0.720 

(0.304) ** 

Διάρκεια: 5 κύματα 
-2.399 

(0.303) *** 

-1.163 

(0.356) *** 

Διάρκεια: 6 κύματα 
-2.611 

(0.318) *** 
-1.256 

(0.408) *** 

Διάρκεια: 7+ κύματα 
-2.791 

(0.283) *** 
-0.649 

(0.261) *** 

Λογαριθμική πιθανοφάνεια -2692.827 -3502.191 
Παρατηρήσεις 7188 6592 
Πηγή:  NLSY79 (έτη 1993- 2010, 10 κύματα). 

Σημειώσεις: Οι εκτιμήσεις βασίστηκαν σε ένα δείγμα ενήλικων ατόμων για την περίοδο 1993-2010. 

Το σύνολο των επεξηγηματικών μεταβλητών, που εμπεριέχονται στα υποδείγματα του Πίνακα 5, έχει συμπεριληφθεί και στα παρόντα 
υποδείγματα.   

Τα τυπικά σφάλματα, παρουσιάζονται στις παρενθέσεις, έχουν εκτιμηθεί με τη μέθοδο της συσταδοποίησης σε επίπεδο νοικοκυριού (clustering 

by household level). 
Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 

1%, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

4.5.2.3. Υποδείγματα με χρονική σύνδεση των γεγονότων 

Τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων χρονικής συσχέτισης των περιόδων παχυσαρκίας και 

μη-παχυσαρκίας (από κοινού εκτίμηση των συναρτήσεων εξόδου και επαν-εισόδου), 

λαμβάνοντας υπόψη τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.7. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι στον εν λόγω πίνακα παρουσιάζονται συνήθη τυπικά σφάλματα (στις 

παρενθέσεις), καθότι τα εμπειρικά ευρήματα κατέδειξαν ότι δεν υπάρχουν συστηματικές διαφορές 

μεταξύ των συγκεκριμένων τυπικών σφαλμάτων και αυτών που έχουν κατάλληλα διορθωθεί για 

την πιθανότητα συσχέτισης των παρατηρήσεων σε επίπεδο οικογένειας. Επομένως, η 

συσταδοποίηση των τυπικών σφαλμάτων (clustering), σε επίπεδο νοικοκυριού, δε φαίνεται να 

επηρεάζει τα εκτιμώμενα αποτελέσματα (Devicienti, 2011). 

 

Σε γενικές γραμμές, δεν παρατηρούνται ποιοτικές διαφοροποιήσεις στους εκτιμημένους 

συντελεστές των επεξηγηματικών μεταβλητών μεταξύ των εν λόγω μοντέλων (Πίνακας 4.7) και 
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αυτών που δε λαμβάνουν υπόψη τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων (Πίνακας 4.5). 

Ωστόσο, σημαντικές διαφοροποιήσεις στο μέγεθος των συντελεστών λαμβάνουν χώρα, μεταξύ 

των μοντέλων, ως αποτέλεσμα τόσο της χρονικής συσχέτισης των γεγονότων (εξόδου/επαν-

εισόδου στην παχυσαρκία) όσο και του ρόλου της μη-παρατηρούμενης ετερογένειας.  Παρ’ όλα 

αυτά, το σημαντικότερο εύρημα από την παρούσα ανάλυση είναι ότι οι ψευδομεταβλητές 

διάρκειας παραμένουν αρνητικές και στατιστικά σημαντικές, τόσο στην περίπτωση των 

εξισώσεων εξόδου από την παχυσαρκία όσο και επαν-εισόδου σε αυτή. Αυτό υποδηλώνει την 

ύπαρξη «πραγματικής» εξάρτησης από τη διάρκεια (true duration dependence), καθότι έχει 

πραγματοποιηθεί κατάλληλη διόρθωση τόσο για τη χρονική συσχέτιση των περιόδων 

παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας όσο και για τη μη-παρατηρήσιμη ετερογένεια. Επιπλέον, το 

γεγονός ότι ο αριθμός των παρελθουσών περιόδων παχυσαρκίας ή μη-παχυσαρκίας ασκεί 

συστηματική επίδραση, επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξάρτησης από τη συχνότητα της παχυσαρκίας 

ή μη-παχυσαρκίας (occurrence dependence), ανάλογα.  

 

Η κατανομή της μη-παρατηρούμενης ετερογένειας καθώς επίσης και τα σχετικά βοηθητικά 

σημεία, όπως αυτά εκτιμώνται από το παρόν υπόδειγμα χρονικής συσχέτισης των γεγονότων 

(Πίνακας 4.7), εμπεριέχονται στον Πίνακα 4.8. Οι συντελεστές που αφορούν στη μη-

παρατηρούμενη ετερογένεια είναι στατιστικά σημαντικοί τόσο στην περίπτωση των εξισώσεων 

εξόδου όσο και επαν-εισόδου. Τα σχετικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο τμήμα 

του υπό εξέταση πληθυσμού (περίπου το 82,3%) αποτελείται από άτομα που εμφανίζουν μια 

«χαμηλή» τάση εξόδου από την παχυσαρκία και «υψηλή» τάση επαν-εισόδου στην παχυσαρκία 

(τύπος 3). Από την άλλη πλευρά, το 17,4% του δείγματος αφορά άτομα που εμφανίζουν «υψηλή» 

τάση εξόδου από την παχυσαρκία και «χαμηλή» τάση για επανεμφάνιση προβλημάτων 

παχυσαρκίας (τύπος 2). Με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού έχει την τάση να 

επαν-εισέρχεται στην παχυσαρκία κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η ύπαρξη των άλλων δύο τύπων (τύποι 1 και 4), όσον αφορά στις αντίστοιχες τάσεις 

εξόδου/επαν-εισόδου, δεν προκύπτει από τις εκτιμήσεις (σχετικές πιθανότητες ίσες με το μηδέν). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επαναληφθεί το γεγονός ότι τα παραπάνω αποτελέσματα δεν 

καταδεικνύουν, κατά ανάγκη, αιτιώδεις σχέσεις, αλλά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη 

σχέση μεταξύ της διάρκειας της παχυσαρκίας και της πιθανότητας εξόδου/επαν-εισόδου. 
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Πίνακας 4.7. Παλινδρόμηση συναρτήσεων κινδύνων (hazard rate), λαμβάνοντας υπόψη 

τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια: Λογαριθμικά μοντέλα χρονικής συσχέτισης των 

πιθανοτήτων εξόδου (από την παχυσαρκία) και επαν-εισόδου (στην παχυσαρκία).  
 Πιθανότητα εξόδου από την 

παχυσαρκία 

Πιθανότητα επαν-εισόδου στην 

παχυσαρκία 
Επεξηγηματικές μεταβλητές Εκτιμημένοι 

συντελεστές † 

Τυπικά σφάλματα Εκτιμημένοι 

συντελεστές † 

Τυπικά σφάλματα 

Διάρκεια: 1 κύμα -0.409 0.384 -1.003 0.499 ** 
Διάρκεια: 2 κύματα -1.169 0.392 *** -1.579 0.507 *** 
Διάρκεια: 3 κύματα -1.540 0.399 *** -1.538 0.511 *** 
Διάρκεια: 4 κύματα -1.767 0.406 *** -1.447 0.521 *** 
Διάρκεια: 5 κύματα -2.055 0.415 *** -1.688 0.560 *** 
Διάρκεια: 6 κύματα -2.230 0.429 *** -1.590 0.606 *** 
Διάρκεια: 7+ κύματα -2.789 0.411 *** -1.322 0.560 ** 
Αριθμός παρελθουσών περιόδων 

παχυσαρκίας (μη-παχυσαρκίας) 
-0.317   0.083 *** -0.255 0.130 * 

Απόσταση από το κατώφλι παχυσαρκίας -0.259    0.030 *** -0.346 0.049 *** 
Ηλικιακή ομάδα 21-25 -0.438 0.261 * 0.051 0.410 
Ηλικιακή ομάδα 26-30 -0.302 0.144 ** 0.217 0.214 
Ηλικιακή ομάδα 31-35 -0.216 0.124 * 0.450 0.181 ** 
Ηλικιακή ομάδα 36-40 -0.057 0.117 0.099 0.164 
Ηλικιακή ομάδα 41-45 0.028 0.113 0.137 0.150 
Γυναίκες -0.059   0.077  0.051 0.125 
Συνεχώς ανύπαντροι 0.197 0.097 ** 0.031 0.154 
Λοιπές οικογενειακές καταστάσεις 0.045 0.096 0.000 0.134 
Απόφοιτοι λυκείου -0.088 0.223 -0.088 0.385 
Απόφοιτοι κολεγίου -0.221 0.231 -0.237 0.400 
Πτυχιούχοι ανώτατου ιδρύματος -0.161 0.249 0.066 0.431 
Κάτοχοι μεταπτυχιακού -0.308 0.267 0.301 0.464 
Οικογενειακό εισόδημα 0.001 0.010 -0.003 0.020 
Περιστασιακά απασχολούμενοι 0.116 0.088 0.076 0.125 
Μη-απασχολούμενοι 0.302 0.122 ** -0.225 0.184 
Περιορισμοί υγείας -0.076 0.118 -0.109 0.175 
Καπνιστές 0.291 0.081 *** -0.188 0.120 
Κατανάλωση αλκοόλ -0.093 0.081 -0.045 0.120 
Ακραία κατανάλωση αλκοόλ -0.098 0.099 -0.049 0.146 
Εργαζόμενη μητέρα -0.019 0.074 0.237 0.119 ** 
Γονική νόσος σχετική με το σωματικό 
βάρος -0.282 0.076 *** 0.119 0.125 
Αριθμός παιδιών 0.003 0.027 0.028 0.043 
Λευκοί -0.084 0.097 0.123 0.153 
Ισπανόφωνοι -0.019 0.109 0.331 0.175 * 
Λογαριθμική πιθανοφάνεια -4698.272 
Παρατηρήσεις 10932 
Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2010, 16 κύματα). 

Σημειώσεις: Οι εκτιμήσεις βασίστηκαν σε ένα δείγμα ενήλικων ατόμων από το οποίο εξαιρούνται οι λογοκριμένες στα αριστερά περιπτώσεις 
καθώς επίσης και τα ελλιπή δεδομένα για το σύνολο των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν (10.932 παρατηρήσεις). 

Στα παρόντα υποδείγματα έχουν, επίσης, προστεθεί περιφερειακές ψευδομεταβλητές και ψευδομεταβλητές αστικότητας (δεν παρουσιάζονται 

στον πίνακα). 
Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 

1%, αντίστοιχα. 

† Οι συντελεστές προκύπτουν από την από κοινού εκτίμηση των εξισώσεων 4.3 και 4.4 (βλέπε υπο-ενότητα 4.4.2). 
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Πίνακας 4.8. Εκτιμημένη κατανομή για τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια με βάση τα 

υποδείγματα χρονικής συσχέτισης των γεγονότων. 
  

𝜃𝛰 𝜃𝛮𝛰 

Πληθυσμιακή συχνότητα 
(𝑅𝜅)  Τυπικά σφάλματα a 

«Τύπος» ατόμων ως προς τις 

τάσεις εξόδου/επαν-εισόδου  

 

    
Τύπος 1  Χαμηλή Χαμηλή 0 - 
Τύπος 2  Υψηλή Χαμηλή 0.174 0.056 *** 

Τύπος 3  Χαμηλή Υψηλή 0.823 0.056 *** 

Τύπος 4  Υψηλή Υψηλή 0  - 

Βοηθητικά σημεία (support 

points) 

 

    
Χαμηλό  -1.176  

(0.243) *** 

-1.892 

(0.312)***   

Υψηλό  0 b 0 b   

Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2010, 16 κύματα). 
Σημειώσεις: Η κατανομή της μη-παρατηρούμενης ετερογένειας βασίζεται στα υποδείγματα του Πίνακα 4.7. 

Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 

1%, αντίστοιχα. 
a Τα τυπικά σφάλματα εκτιμήθηκαν με τη χρήση της μεθόδου «delta».    
b Για τους σκοπούς της εκτίμησης, ένα βοηθητικό σημείο, για κάθε μεταβλητή που αφορά στη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια, έχει 

ομαλοποιηθεί στο μηδέν. 

 

 

Στη συνέχεια της παρούσης υπο-ενότητας, με σκοπό να προσδιορισθεί το μέγεθος της εξάρτησης 

από τη διάρκεια (duration dependence) στην περίπτωση των εναλλακτικών υποδειγμάτων που 

εκτιμήθηκαν, δεδομένου ότι οι σχετικοί συντελεστές δεν παρέχουν πληροφόρηση για το μέγεθος 

αλλά μόνο για την κατεύθυνση των σχέσεων, οι εκτιμημένες πιθανότητες εξόδου από την 

παχυσαρκία (επαν-εισόδου στην παχυσαρκία) παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.9 και 

απεικονίζονται στο Γράφημα 4.1. Οι στήλες 2, 3 και 5, 6 (ξεχωριστά για τις πιθανότητες 

εξόδου/επαν-εισόδου) αναφέρονται στις εκτιμήσεις χωρίς χρονική συσχέτιση των γεγονότων 

(στήλες 2 και 5) και σε αυτές με χρονική συσχέτιση (στήλες 3 και 6). Για λόγους σύγκρισης, τα 

σχετικά αποτελέσματα από τις μη-παραμετρικές εκτιμήσεις (Kaplan-Meier) επίσης 

παρουσιάζονται (στήλες 1 και 4). 

 

Στην περίπτωση των πιθανοτήτων εξόδου από την παχυσαρκία (Πίνακας 4.9, στήλες 1-3), 

παρατηρούμε μια αρνητική σχέση μεταξύ της διάρκειας παραμονής στην παχυσαρκία και της 

πιθανότητας εξόδου από αυτή, ανεξάρτητα από τη μέθοδο εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκε. 

Ειδικότερα, οι εκτιμημένες πιθανότητες εξόδου είναι πανομοιότυπες μεταξύ των μη-

παραμετρικών μοντέλων (στήλη 1) και των απλών λογαριθμικών υποδειγμάτων χωρίς χρονική 

συσχέτιση (στήλη 2), υποδηλώνοντας ότι η παρατηρούμενη ετερογένεια δε φαίνεται να επηρεάζει 
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-σε σημαντικό βαθμό- τις πιθανότητες εξόδου από την παχυσαρκία. Παρ’ όλα αυτά, λαμβάνοντας 

υπόψη τη χρονικά αμετάβλητη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων (χρονική συσχέτιση 

των περιόδων παχυσαρκίας και μη-παχυσαρκίας), παρατηρείται μια αύξηση στις αντίστοιχες 

πιθανότητες εξόδου. Ως εκ τούτου, η «πραγματική» εξάρτηση από τη διάρκεια, αν και 

συστηματικά παρούσα, είναι σημαντικά μειωμένη. Για παράδειγμα, τα άτομα με χαμηλή διάρκεια 

παραμονής στην παχυσαρκία (1 κύμα) αντιμετωπίζουν πιθανότητες εξόδου της τάξης του 36,85%, 

όταν λαμβάνεται υπόψη η μη-παρατηρούμενη ετερογένεια. Η αντίστοιχη πιθανότητα εξόδου, 

στην περίπτωση των υποδειγμάτων στα οποία μόνο η παρατηρούμενη ετερογένεια λαμβάνεται 

υπόψη, είναι περίπου ίση με 31,5%. Οι σχετικές αποκλίσεις γίνονται περισσότερο έντονες στην 

περίπτωση των περιόδων παχυσαρκίας μεγαλύτερης διάρκειας. Συγκεκριμένα, τα άτομα που 

διανύουν περιόδους παχυσαρκίας με διάρκεια 7+ κύματα αντιμετωπίζουν μια πιθανότητα εξόδου 

από την παχυσαρκία της τάξης του 10,3%, όταν λαμβάνεται υπόψη η μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια των ατόμων, ενώ η αντίστοιχη τιμή είναι 3,8 % στην περίπτωση των υποδειγμάτων 

που διορθώνουν μόνο για την παρατηρούμενη ετερογένεια.  

 

Όσον αφορά στις πιθανότητες επαν-εισόδου στην παχυσαρκία (Πίνακας 4.9 στήλες 4-6), 

παρατηρείται μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας παραμονής στη μη-παχυσαρκία και 

των αντίστοιχων πιθανοτήτων επαν-εισόδου στην παχυσαρκία, για τις περιπτώσεις τόσο των μη-

παραμετρικών εκτιμήσεων Kaplan-Meier (στήλη 4) όσο και του απλού λογαριθμικού μοντέλου 

(στήλη 5). Παρ’ όλα αυτά η εν λόγω αρνητική συσχέτιση παύει να υφίσταται στην περίπτωση των 

περιόδων μη-παχυσαρκίας με διάρκεια από δύο κύματα και πάνω, δεδομένου ότι εκτιμώνται 

μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια (στήλη 6). Αυτό συνεπάγεται 

ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση των πιθανοτήτων εξόδου από τη παχυσαρκία, στην περίπτωση 

των πιθανοτήτων επαν-εισόδου στην παχυσαρκία, η εξάρτηση από τη διάρκεια είναι -κατά το 

μεγαλύτερο μέρος- «πλαστή» (spurious). 
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Πίνακας 4.9. Μη-παραμετρικά μοντέλα και εκτιμημένες πιθανότητες εξόδου/επαν-εισόδου 
 Πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία Πιθανότητα επαν-εισόδου στην παχυσαρκία 

 K-Μ a 

[1] 

Logit b 

[2] 

Logit-UH c 

[3] 

Κ-Μ a 

[4] 

Logit b 

[5] 

Logit-UH c 

[6] 

Διάρκεια: 1 κύμα 0.316 0.315 0.368 0.486 0.467  0.485 
Διάρκεια: 2 κύματα 0.166 0.173 0.259 0.321 0.304 0.369 
Διάρκεια: 3 κύματα 0.113 0.124 0.213 0.283 0.282 0.398 
Διάρκεια: 4 κύματα 0.099 0.100 0.188 0.236 0.257 0.400 
Διάρκεια: 5 κύματα 0.074 0.077 0.161 0.174 0.190 0.376 
Διάρκεια: 6 κύματα 0.072 0.065 0.144 0.146 0.175 0.390 
Διάρκεια: 7+ κύματα 0.018 0.038 0.103 0.107 0.179 0.403 
Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2010, 16 κύματα). 
Σημειώσεις:  
a Αφορά στις μη-παραμετρικές εκτιμήσεις (Kaplan-Meier) που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3, με την μόνη εξαίρεση ότι, στην περίπτωση της 

διάρκειας 7+, οι αντίστοιχοι ρυθμοί εξόδου/επαν-εισόδου υπολογίστηκαν ομαδοποιώντας τις περιόδους παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας με 
διάρκεια επτά ή και περισσότερα κύματα.  
b  Εκτιμημένες πιθανότητες εξόδου/επαν-εισόδου που προκύπτουν από λογαριθμικά υποδείγματα τα όποια δε λαμβάνουν υπόψη τη μη-

παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων (Πίνακας 4.5). 
c Εκτιμημένες πιθανότητες εξόδου/επαν-εισόδου που προκύπτουν από λογαριθμικά υποδείγματα χρονικής συσχέτισης των γεγονότων, υπό την 

παρουσία μη-παρατηρούμενης ετερογένειας (Πίνακας 4.7). Οι εν λόγω εκτιμημένες πιθανότητες υπολογίστηκαν με τη χρήση τεχνικών- 
μικροπροσομοίωσης (Stevens et al., 1999).  
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Γράφημα 4.1. Μη-παραμετρικά μοντέλα και εκτιμημένες πιθανότητες εξόδου/επαν-

εισόδου 
Έξοδος από την παχυσαρκία 

 
Επαν-είσοδος στην παχυσαρκία 

 
Πηγή:  NLSY79 (έτη 1985- 2010, 16 κύματα). 

Σημειώσεις: Τα γραφήματα βασίζονται στα αποτελέσματα του Πίνακα 4.9. 
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4.6. Η σημασία των ευρημάτων της ανάλυσης για την 

παχυσαρκία  

Τα αποτελέσματα από τις μη-παραμετρικές εκτιμήσεις των πιθανοτήτων εξόδου από την 

παχυσαρκία υποδηλώνουν ξεκάθαρα την παρουσία ισχυρής εμμονής. Επίσης η ύπαρξη αρνητικής 

συσχέτισης μεταξύ της διάρκειας της τρέχουσας περιόδου παχυσαρκίας και της πιθανότητας 

εξόδου από αυτή συνεπάγεται ότι η παχυσαρκία αποτελεί μια κατάσταση από την οποία τα 

ενήλικα άτομα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαφύγουν. Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι ο ρόλος της 

εξάρτησης από τη διάρκεια είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην ανάλυση της εμμένουσας 

συμπεριφοράς της παχυσαρκίας. Ειδικότερα, δύο επί του παρόντος παχύσαρκα άτομα, που όμως 

διατρέχουν περιόδους παχυσαρκίας διαφορετικής διάρκειας, είναι πιθανό, κατά τη διάρκεια της 

αμέσως επόμενης χρονικής περιόδου,  να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες σωματικού βάρους 

(παχυσαρκία/μη-παχυσαρκία). Το γεγονός αυτό οδηγεί σε σημαντικές, σχετιζόμενες με την 

παχυσαρκία, ανισότητες στην κατάσταση υγείας των ατόμων. Σε αυτό το πλαίσιο, η κατάσταση 

παχυσαρκίας του ατόμου -κάθε χρονική στιγμή- μπορεί να θεωρηθεί ως μια συνάρτηση της 

διάρκειας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αρκετές μελέτες από τη σκοπιά της κλινικής βιβλιογραφίας 

(π.χ., McTigue et al., 2002) κινούνται σε παρόμοια κατεύθυνση. Όσον αφορά στις αιτίες της 

παρατηρούμενης αρνητικής συσχέτισης μεταξύ της διάρκειας της παχυσαρκίας και της 

πιθανότητας εξόδου από αυτή, αυτές μπορεί να σχετίζονται με πιθανές συμπεριφορικές 

προσαρμογές του ατόμου (όπως πχ. αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες ή στη σωματική 

δραστηριότητα) όπως, επίσης, και με γενετικούς μηχανισμούς. Οι εν λόγω παράγοντες 

επηρεάζουν το αποτέλεσμα της συγκριτικής αποτίμησης του πιθανού οφέλους εξόδου από την 

παχυσαρκία, με το πιθανό όφελος από την παραμονή στην παχυσαρκία. Το εννοιολογικό πλαίσιο 

της εν λόγω ανάλυσης εδράζεται από τις μελέτες των Philipson (2001), Chou et al. (2002), Cawley 

(2004a) και Grossman και Mocan (2011). 

 

Τα εκτιμώμενα λογαριθμικά υποδείγματα κινδύνου -που δε λαμβάνουν υπόψη τη μη-

παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων- υποδεικνύουν ότι τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά 

των ατόμων συνδέονται συστηματικά με την πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία.41 Για 

                                                           
41 Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες (Rashad, 2006, Powell and Chaloupka, 2009), τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος των ατόμων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μεταβολές στο σωματικό βάρος των ενηλίκων σε βαθμό 

μεγαλύτερο από τα λοιπά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, καθότι τα πρώτα μεταβάλλονται με σχετικά 
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παράδειγμα, οι παντρεμένοι ερωτηθέντες αντιμετωπίζουν χαμηλότερες πιθανότητες εξόδου από 

την παχυσαρκία, αντανακλώντας τα μειωμένα κίνητρα για ευμορφία -σε σχέση με αυτούς που 

συμμετέχουν στην αγορά γάμου (ανύπαντροι)- αλλά και διαφοροποιήσεις στη φυσική 

δραστηριότητα και τις διατροφικές συνήθειες κατά τη διάρκεια της έγγαμης ζωής (Chou et al., 

2004, Averett et al., 2008). Τα αποτελέσματα του παρόντος κεφαλαίου δείχνουν επίσης μια θετική 

συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της πιθανότητας εξόδου από την παχυσαρκία, επιβεβαιώνοντας 

προηγούμενα εμπειρικά ευρήματα (McTigue et al, 2002). Η συγκεκριμένη θετική συσχέτιση 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεσήλικες ανησυχούν περισσότερο για το σωματικό τους 

βάρος, σε σχέση με τα νεότερα άτομα, λόγω των επαυξημένων -σχετιζόμενων με την παχυσαρκία- 

προβλημάτων υγείας που αφορούν στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (Yang et al., 2008). Επίσης, 

οι απασχολούμενοι έχουν μικρότερη πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία. Η εν λόγω αρνητική 

συσχέτιση μπορεί να αντικατοπτρίζει το αυξημένο κόστος ευκαιρίας του χρόνου που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, σε σχέση με τους μη-εργαζόμενους, κόστος που τους οδηγεί σε 

κατανάλωση τροφής που απαιτεί λίγο χρόνο προετοιμασίας και, συνήθως, είναι ιδιαίτερα χαμηλής 

ποιότητας (Gomis-Porqueras et al., 2011). Επιπλέον, στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι 

Norton and Han (2008) που υποστηρίζουν ότι οι μη-απασχολούμενοι έχουν περισσότερο χρόνο 

για σωματική άσκηση και λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα για να αγοράσουν αλκοόλ. Από την άλλη 

πλευρά, οι παχύσαρκοι καπνιστές αντιμετωπίζουν υψηλότερες πιθανότητες εξόδου από την 

παχυσαρκία, δεδομένου ότι το κάπνισμα φαίνεται να συσχετίζεται αρνητικά με την αύξηση του 

σωματικού βάρους (Williamson et al, 1991, Chou et al, 2004, Rashad et al, 2006). Τα παχύσαρκα 

άτομα των οποίων οι γονείς αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας -σχετιζόμενα με το αυξημένο 

σωματικό βάρος- εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία, 

επιβεβαιώνοντας το σημαίνοντα ρόλο της γενετικής προδιάθεσης στην περίπτωση της 

παχυσαρκίας (Fabsitz et al., 1994, Heitmann et al., 1995). Επιπροσθέτως, τα άτομα που έχουν ένα 

εκτενές «ιστορικό παχυσαρκίας», με αρκετές παρελθούσες περιόδους παραμονής στην 

παχυσαρκία, αντιμετωπίζουν χαμηλότερες πιθανότητες εξόδου από μια τρέχουσα περίοδο 

παχυσαρκίας (εξάρτηση από τη συχνότητα της παχυσαρκίας, occurrence dependence). Από την 

παρούσα ανάλυση γίνεται επίσης φανερό ότι αυτοί που ξεκίνησαν μια τρέχουσα περίοδο 

παχυσαρκίας, έχοντας ΔΜΣ που ήταν αρκετά υψηλότερος από το κατώφλι ορισμού της 

                                                           
μεγαλύτερη ευκολία. Ωστόσο λόγω της διαθεσιμότητας των δεδομένων, λεπτομερή περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

δεν μπορούν να εισαχθούν στην παρούσα ανάλυση. 
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παχυσαρκίας, εμφανίζουν μειωμένη πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία. Με άλλα λόγια, αν 

η έναρξη της παρούσας περιόδου παχυσαρκίας (που διανύει το άτομο ύστερα από τη διακοπή μιας 

αντίστοιχης περιόδου μη-παχυσαρκίας) συνδέεται με μια μεγάλη αύξηση του ΔΜΣ πάνω από το 

όριο των 30kg/m2, τότε η πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία, σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη 

περίοδο, είναι σαφώς μειωμένη. Τέλος, όσον αφορά στη συσχέτιση της διάρκειας με την 

πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία ή επαν-εισόδου σε αυτή, τα εν λόγω λογαριθμικά 

υποδείγματα (δε λαμβάνουν υπόψη τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια) οδηγούν σε παρόμοια 

αποτελέσματα -σε επίπεδο ποιοτικό και ποσοτικό- με τα προηγηθέντα μη-παραμετρικά μοντέλα.   

 

Ωστόσο, τα παραπάνω ευρήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της διάρκειας της παχυσαρκίας, που 

προέρχονται από τα υποδείγματα που δε λαμβάνουν υπόψη τους τη μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια καθώς και από τις μη-παραμετρικές εκτιμήσεις, μπορεί να υποδηλώνουν είτε την 

ύπαρξη «πραγματικής» εξάρτησης από τη διάρκεια είτε διαφοροποιήσεις στα μη-παρατηρήσιμα 

χαρακτηριστικά των ατόμων. Επομένως, με σκοπό το διαχωρισμό των εν λόγω παραγόντων, 

εκτιμήθηκαν κατάλληλα υποδείγματα που συσχετίζουν χρονικά τις πιθανότητες εξόδου και επαν-

εισόδου στην παχυσαρκία, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονικά αμετάβλητη μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια των ατόμων. Τα συγκεκριμένα υποδείγματα οδηγούν σε ποσοτικές, και όχι ποιοτικές, 

μεταβολές στα αποτελέσματα που αφορούν στις επεξηγηματικές μεταβλητές. Επίσης, η επίδραση 

των ψευδομεταβλητών διάρκειας στην πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία είναι, στην 

περίπτωση αυτών των υποδειγμάτων, ασθενέστερη, υποδηλώνοντας ότι η «πραγματική» αρνητική 

εξάρτηση από τη διάρκεια είναι μειωμένη, όταν λαμβάνεται υπόψη η μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια των ατόμων. Όσον αφορά στις πιθανότητες επαν-εισόδου στην παχυσαρκία, τα 

υποδείγματα που εμπεριέχουν κατάλληλη διόρθωση για τη μη-παρατηρούμενη ετερογένεια 

καταδεικνύουν ότι η εξάρτηση από τη διάρκεια είναι -κατά το μεγαλύτερο βαθμό- «πλαστή» 

(spurious). Τέλος, ο ρόλος των μη-παρατηρούμενων γενετικών/βιολογικών μηχανισμών, όσον 

αφορά στο δυναμικό χαρακτήρα της παχυσαρκίας, είναι επίσης φανερός (Friedman, 2009).  
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4.7. Συμπεράσματα 

H παρούσα ερευνητική προσπάθεια παρουσιάζει εμπειρικά στοιχεία που αφορούν στην 

εμμένουσα συμπεριφορά της διάρκειας της παχυσαρκίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα ενηλίκων 

για την περίπτωση των ΗΠΑ (NLSY79). Ειδικότερα, στα πλαίσια ενός ιδιαίτερα εκτεταμένου 

χρονικού ορίζοντα 26 ημερολογιακών ετών, πραγματοποιείται μια δυναμική ανάλυση της 

διάρκειας της παχυσαρκίας καθώς και των μεταβάσεων από και προς την παχυσαρκία. Στο παρόν 

κεφάλαιο, ο διαχρονικός χαρακτήρας των δεδομένων αξιοποιείται πλήρως, ενώ υιοθετούνται 

κατάλληλες εμπειρικές τεχνικές που έχουν να κάνουν με την ανάλυση των περιόδων 

παχυσαρκίας/μη-παχυσαρκίας που αντιμετωπίζονται από τα άτομα. Η συγκεκριμένη εμπειρική 

προσέγγιση σκιαγραφεί το δυναμικό χαρακτήρα της παχυσαρκίας και, ως εκ τούτου, παρέχει μια 

περισσότερο λεπτομερή εικόνα για τη φύση της παχυσαρκίας, σε σύγκριση με την περίπτωση των 

διαστρωματικών αναλύσεων οι οποίες παρέχουν πληροφόρηση που περιορίζεται σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, μια δυναμική προσέγγιση των διαθέσιμων δεδομένων 

καταδεικνύει ότι η συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 

διαφοροποιείται σημαντικά από τη διάρκεια παραμονής στην παχυσαρκία («ιστορικό 

παχυσαρκίας» των ατόμων). Ειδικότερα, γίνεται φανερό ότι, ενώ ένα μικρό κομμάτι του 

πληθυσμού παραμένει στην παχυσαρκία για λιγότερα από τρία ερευνητικά κύματα, οι χρονικά 

εκτεταμένες περίοδοι παχυσαρκίας είναι πολύ πιο διαδεδομένες στο υπό εξέταση δείγμα.  

 

Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα της ανάλυσης στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου παρέχουν 

επαρκείς ενδείξεις για το ότι η έξοδος από την παχυσαρκία αποτελεί ένα γεγονός που παρατηρείται 

με σαφώς μικρότερη συχνότητα από τα όποια περιστατικά επαν-εισόδου στην παχυσαρκία. Η 

εκτίμηση μοντέλων που συσχετίζουν χρονικά τις περιόδους παχυσαρκίας και μη-παχυσαρκίας που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονικά αμετάβλητη μη-παρατηρούμενη 

ετερογένεια, δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης του βαθμού στον οποίο η αρνητική εξάρτηση από 

τη διάρκεια επηρεάζει την παρατηρούμενη εμμονή στην παχυσαρκία. Επίσης, τα συγκεκριμένα 

υποδείγματα παρέχουν εκτιμήσεις για την κατανομή των μη-παρατηρούμενων χαρακτηριστικών 

των ατόμων δίνοντας τη δυνατότητα εξερεύνησης των κυρίαρχων τάσεων, σε επίπεδο συνολικού 

πληθυσμού, που αφορούν στο δυναμικό χαρακτήρα της παχυσαρκίας. Η ανάλυση καταλήγει στην 

ύπαρξη «πραγματικής» αρνητικής εξάρτησης από τη διάρκεια για την περίπτωση των 
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πιθανοτήτων εξόδου από την παχυσαρκία. Επομένως, η πλειοψηφία των ενήλικων Αμερικανών 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα παχυσαρκίας αναμένεται να παραμείνει εντός της  παχυσαρκίας 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, υποδηλώνοντας ότι η τελευταία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται 

ως μια μεταβατική κατάσταση περιορισμένης διάρκειας. 

 

Παρά τους περιορισμούς σε επίπεδο δεδομένων, που παρεμποδίζουν την εκτίμηση τυπικών 

αιτιωδών σχέσεων, διαπιστώνεται ότι τα παχύσαρκα άτομα αποτελούν μια ετερογενή 

πληθυσμιακή ομάδα για την οποία οι σχετικές πιθανότητες εξόδου και επαν-εισόδου διαφέρουν 

με βάση τα παρατηρούμενα (π.χ., ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση απασχόλησης, 

καπνιστική συμπεριφορά και οικογενειακό υπόβαθρο) αλλά και τα μη-παρατηρούμενα 

χαρακτηριστικά των ατόμων. Επίσης, η μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων φαίνεται να 

ακολουθεί μια κατανομή που καταδεικνύει ότι η κυρίαρχη τάση στον πληθυσμό αφορά σε 

μεταβάσεις από τη μη-παχυσαρκία στην παχυσαρκία και όχι στο αντίθετο (τα σχετικά ποσοστά 

στον πληθυσμό είναι 83% και 17%, αντίστοιχα).  

 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης ανάλυσης θα μπορούσαν να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με σκοπό την καταπολέμηση της επιδημίας της παχυσαρκίας. 

Ειδικότερα, η ύπαρξη «πραγματικής» εξάρτησης από τη διάρκεια υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις 

των πολιτικών δημόσιας υγείας πρέπει να στοχεύουν πρωτίστως στους «πρόσφατα παχύσαρκους». 

Η συγκεκριμένη στόχευση αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβατικών 

πολιτικών, δεδομένου του ότι τα άτομα που μόλις εισήλθαν στην κατάσταση της παχυσαρκίας 

αντιμετωπίζουν υψηλότερες πιθανότητες εξόδου από αυτή σε σχέση με τα άτομα που παραμένουν 

παχύσαρκα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Επιπροσθέτως, επικεντρώνοντας τις 

παρεμβάσεις στους «πρόσφατα παχύσαρκους» θα μπορούσε να οδηγήσει, στο απώτερο μέλλον, 

σε έναν μειωμένο αριθμό μακροχρόνια παχύσαρκων αλλά και σε χαμηλότερα κόστη υγειονομικής 

περίθαλψης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι προκρίνονται οι «πρόσφατα 

παχύσαρκοι» ως η κύρια πληθυσμιακή ομάδα ενδιαφέροντος, δε σημαίνει ότι τα άτομα, που κατά 

την παρούσα χρονική περίοδο διανύουν μια εκτενή περίοδο παχυσαρκίας, θα πρέπει να 

αγνοηθούν. Ωστόσο στην περίπτωση των τελευταίων μια διαφορετική προσέγγιση απαιτείται 

(π.χ., αντιμετώπιση της μακροχρόνιας παχυσαρκίας ως νόσου). 
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5.  Διερεύνηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ 

παχύσαρκων και  μη-παχύσαρκων  

5.1. Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο διερευνά τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ παχύσαρκων και μη 

παχύσαρκων εργαζομένων αλλά και τις πηγές των εν λόγω διαφορών. Κατά κανόνα, η σχετική 

εμπειρική βιβλιογραφία περιλαμβάνει την εισαγωγή μιας ψευδομεταβλητής για την παχυσαρκία, 

ως επιπρόσθετης μεταβλητής, σε μια τυπική «Μινσεριανή» παλινδρόμηση μισθών. Στην 

περίπτωση αυτών των υποδειγμάτων, ο εκτιμημένος συντελεστής της παχυσαρκίας στις ΗΠΑ 

κυμαίνεται από -0.001 μέχρι -0.075 για την περίπτωση των λευκών ανδρών και από -0.075 έως -

0.210 για τις λευκές γυναίκες (Cawley, 2004a, Han et al., 2009, Averett and Korenman, 1996).42 

Επίσης, στα πλαίσια της σχετικής βιβλιογραφίας έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από 

προσπάθειες με σκοπό την εύρεση εξωγενούς μεταβλητότητας για τα διάφορα μέτρα σωματικού 

βάρους (π.χ. ΔΜΣ, σωματικό βάρος και παχυσαρκία), ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη αιτιώδους 

σχέσης στους μισθούς (Cawley, 2004a, Norton et al., 2008).43 Παρ’ όλα αυτά οι συγκεκριμένες 

απόπειρες δεν ήταν επιτυχείς. Επιπροσθέτως, τα ευρήματα από τις εν λόγω μελέτες καταδεικνύουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, υποδηλώνοντας ότι η παχυσαρκία 

οδηγεί σε μεγαλύτερες μισθολογικές ποινές για την περίπτωση των γυναικών σε σχέση με τους 

άνδρες (Averett and Korenman, 1996, Pagan and Davila, 1997,  Baum and Ford, 2004, Cawley 

2004). 

 

Η ύπαρξη μισθολογικών ποινών για την περίπτωση των παχύσαρκων εργαζομένων μπορεί να 

αποδοθεί είτε σε συστηματικές μεταβολές στα παραγωγικά τους χαρακτηριστικά και/είτε σε 

διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Η έννοια της διάκρισης, στην περίπτωση των οικονομικών 

(Becker, 1971), σημαίνει ότι δύο εξίσου παραγωγικά άτομα τυγχάνουν άνισης μεταχείρισης. Με 

                                                           
42 Άλλες μελέτες, για την περίπτωση των Η.Π.Α, που ασχολούνται με την επίδραση της παχυσαρκίας στους μισθούς 

(χωρίς ανάλυση κατά φυλή/εθνικότητα) είναι αυτές των Baum and Ford (2004), Loh (1993) και Register and Williams 

(1990). Μελέτες και εκτός Αμερικής είναι επίσης διαθέσιμες, όπως αυτές των Harper (2000) για το Ηνωμένο 

Βασίλειο, Greve (2008) για τη Δανία και Lundborg et al. (2007) για τις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
43 Παρόμοιες προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί και για χώρες εκτός ΗΠΑ. Ειδικότερα τέτοιες προσπάθειες 

περιλαμβάνονται στις μελέτες των Morris (2006) και Lindeboom et al. (2009) για το Ηνωμένο Βασίλειο, Lundborg 

et al. (2007), Brunello and D' Hombres (2007) και Atella et al. (2008) για αρκετές χώρες της Ευρώπης και, τέλος, οι 

Kortt and Leigh (2009) για την Αυστραλία. 
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άλλα λόγια, λαμβάνουν διαφορετικούς μισθούς ή αντιμετωπίζουν διαφορετικές απαιτήσεις για τα 

χαρακτηριστικά τους, λόγω των διαφορών τους σε ένα παρατηρήσιμο χαρακτηριστικό (π.χ., το 

φύλο, την εθνικότητα και τη φυλή). Σε μια πρωτοποριακή εργασία, οι Hammermesh and Biddle 

(1994) προσδιόρισαν την ύπαρξη μισθολογικών διακρίσεων στην αγοράς εργασίας των ΗΠΑ 

λόγω διαφορών στην εξωτερική εμφάνιση. Παρ’ όλα αυτά, σε αντίθεση με την εξωτερική 

εμφάνιση, η παχυσαρκία θεωρείται ένα χαρακτηριστικό που είναι πιο εύκολο να μετρηθεί και να 

παρατηρηθεί και, συνεπώς, περισσότερο αντικειμενικό.  

 

Αρκετές εμπειρικές μελέτες προσπάθησαν να εντοπίσουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στο 

παρατηρούμενο μισθολογικό πλεονέκτημα υπέρ των μη-παχύσαρκων εργαζομένων. Για 

παράδειγμα, οι Baum and Ford (2004) επισημαίνουν ότι οι παχύσαρκοι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζουν μισθολογικές ποινές, είτε γιατί είναι λιγότερο πιθανό να επενδύουν σε κατάρτιση 

είτε λόγω διακρίσεων στις ευκαιρίες κατάρτισης. Η ύπαρξη διακρίσεων από την πλευρά του 

εργοδότη θα μπορούσε να είναι ένας επιπλέον παράγοντας που εξηγεί τις μισθολογικές διακρίσεις 

για τους παχύσαρκους (Lundborg et al., 2007, Harper, 2000). Μια ακόμα ερμηνεία, που 

αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία, αφορά στις διακρίσεις από την πλευρά των πελατών 

(DeBeaumont, 2009). Στα πλαίσια αυτών των διακρίσεων, οι Han et al. (2009) υποστηρίζουν ότι 

οι μισθολογικές κυρώσεις είναι υψηλότερες σε επαγγέλματα που απαιτούν περισσότερο έντονες 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Επίσης, οι Pagan and Davila (1997), χρησιμοποιώντας δεδομένα 

από τη National Longitudinal Survey of Youth (NLSY79) για το έτος 1989, υποστηρίζουν ότι η 

παχυσαρκία συνδέεται με μισθολογικές ποινές για την περίπτωση των γυναικών, ενώ οι άνδρες 

αντισταθμίζουν τις εν λόγω ποινές επιλέγοντας υψηλότερη επαγγελματική κινητικότητα. Επίσης, 

η μελέτη των Han et al. (2011) χρησιμοποιεί την ίδια βάση δεδομένων για να ερευνήσει τις άμεσες 

και έμμεσες επιπτώσεις του ΔΜΣ στο μισθό. Τα σχετικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

μισθολογικές ποινές που άπτονται της παχυσαρκίας, στην περίπτωση των γυναικών, μπορούν να 

αποδοθούν σε ποσοστό 19% σε έμμεσες επιδράσεις που έχουν να κάνουν με τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές επιλογές των παχύσαρκων και μη παχύσαρκων Αμερικανίδων. Τέλος, η μελέτη 

των Mocan and Tekin (2009) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας 

στους μισθούς είναι έμμεσες και βασίζονται στην επίδραση της παχυσαρκίας στην αυτοεκτίμηση, 

ειδικότερα στην περίπτωση των λευκών γυναικών.  
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Ο κύριος στόχος της παρούσης ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση των μισθολογικών 

χασμάτων (wage differentials) μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων, εφαρμόζοντας 

κατάλληλες αναλύσεις διάσπασης των παρατηρούμενων μισθολογικών διαφορών (Oaxaca-

Blinder decomposition). Χρησιμοποιώντας στοιχεία -σε επίπεδο ατόμου- από την NLSY79 και 

ειδικότερα από το έτος 2000, η παρούσα ανάλυση βασίστηκε σε λευκούς άνδρες και γυναίκες 

κατά την πλέον κύρια ηλικιακή κατηγορία (35-43). Ωστόσο, απαραίτητο στοιχείο για την 

πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η υπόθεση ότι τα παχύσαρκα και μη-

παχύσαρκα άτομα συνιστούν διακριτές πληθυσμιακές ομάδες. Πράγματι, όπως δείχνουν τα 

αποτελέσματα των προηγούμενων αναλύσεων (κεφάλαια 3 και 4), η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται 

από συστηματική εμμονή, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ιδιαίτερα μειωμένης 

κινητικότητας μεταξύ των καταστάσεων παχυσαρκίας και μη-παχυσαρκίας. Ως εκ τούτου, γίνεται 

εφικτή η ανάλυση των μισθολογικών χασμάτων μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων 

εργαζομένων, κατά φύλο, χρησιμοποιώντας ένα εκτενές σύνολο παραγωγικών χαρακτηριστικών 

(εκπαίδευση, ηλικία, εργασιακή εμπειρία, AFQT score), λοιπών ατομικών στοιχείων 

(οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας, μέτρα αυτοεκτίμησης) καθώς και παραγόντων από 

την πλευρά της ζήτησης (επάγγελμα, κλάδος οικονομικής δραστηριότητας και περιφερειακά 

χαρακτηριστικά). Τα σχετικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι η εκπαίδευση και η εργασιακή 

εμπειρία είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες στην ερμηνεία των παρατηρούμενων μισθολογικών 

χασμάτων. 

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι διαρθρωμένο ως εξής. Στην υπο-ενότητα 5.2 εμπεριέχεται μια 

σύντομη περιγραφή της βάσης δεδομένων και των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην εν 

λόγω ανάλυση. Τα δε οικονομετρικά υποδείγματα που εφαρμόστηκαν περιγράφονται στην υπο-

ενότητα 5.3. Στη συνέχεια, η υπο-ενότητα 5.4 παρουσιάζει και ερμηνεύει τα εμπειρικά 

αποτελέσματα των βασικών υποδειγμάτων καθώς και των εναλλακτικών εξειδικεύσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Περιέχει, επίσης, αποτελέσματα αναλύσεων ευαισθησίας που αφορούν σε 

εναλλακτικούς ορισμούς της παχυσαρκίας. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο καταλήγει με μια σύνοψη 

των κυρίων συμπερασμάτων που απορρέουν από την παρούσα ανάλυση (υπο-ενότητα 5.5). 
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5.2. Στατιστικά δεδομένα 

 Όπως και στην περίπτωση των προηγούμενων αναλύσεων (κεφάλαια 3 και 4), τα 

στατιστικά δεδομένα έχουν εξαχθεί από την NLSY79. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτής της μελέτης, 

αντί να ακολουθηθεί η πρακτική της εφαρμογής ομαδοποιημένων στοιχείων από το σύνολο της 

περιόδου (1979-2010), επελέγη η χρήση δεδομένων μόνο για το έτος 2000, για μια σειρά από 

λόγους. Πρώτον, οι συμμετέχοντες στην NLSY79 το έτος 2000 είναι άτομα που ανήκουν στην 

πλέον κύρια ηλικιακή ομάδα (35-43 ετών) και ως εκ τούτου έχουν ήδη πραγματοποιήσει ένα 

σύνολο επιλογών που σχετίζονται με την αγορά εργασίας (για παράδειγμα, το έτος 1981 το 

ποσοστό των ερωτηθέντων που ήταν εγγεγραμμένοι σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, και άρα 

επένδυαν σε εκπαίδευση, ήταν 39 %, ενώ το 2000 το ίδιο ποσοστό ήταν μόνο 3,8 %). 

Επιπροσθέτως, για τους εν λόγω συμμετέχοντες (έτος έρευνας 2000) μπορεί να προσδιοριστεί το 

σωματικό τους βάρος και ύψος. Ειδικότερα, θα χρησιμοποιηθεί το ύψος που είναι διαθέσιμο το 

έτος 1985, θεωρώντας το ως το τελικό σωματικό ύψος των ατόμων, καθότι δεν αναμένεται καμία 

σημαντική αλλαγή στο εν λόγω ύψος μεταξύ του έτους 1985 (μέση ηλικία περίπου 23,5 χρόνια) 

και του έτους 2000 (μέση ηλικία περίπου 39,0 χρόνια). Το δε σωματικό βάρος των ατόμων είναι 

διαθέσιμο (αυτό-αναφερόμενο) στο συγκεκριμένο ερευνητικό έτος (2000).  

 

Όσον αφορά στην εξαρτημένη μεταβλητή, θα χρησιμοποιηθεί το ωρομίσθιο της τρέχουσας ή της 

πιο πρόσφατης εργασίας των ατόμων, για το έτος 2000. Επίσης, ακολουθώντας τις μελέτες των 

Cawley (2004) και Han et al. (2009), τα ωρομίσθια κάτω από $1 μετατράπηκαν σε $1 και εκείνα 

άνω των $500 σε $500. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι από το δείγμα της ανάλυσης 

εξαιρέθηκαν οι αυτό-απασχολούμενοι, οι στρατευμένοι όπως και οι έγκυες γυναίκες (γυναίκες, 

που ερωτήθηκαν για το σωματικό τους βάρους σε μια ημερομηνία που ανήκει εντός του χρονικού 

διαστήματος που ορίζεται ως 9 μήνες πριν και 9 μήνες μετά από τη γέννηση του κάθε βιολογικού 

τους παιδιού). Τέλος, εξαιρέθηκαν άτομα με ελλιπείς πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις 

μεταβλητές που χρησιμοποιείται στην ανάλυση. 

 

Ο Πίνακας 5.1 παρουσιάζει την κατανομή του ΔΜΣ κατά κατηγορίες σωματικού βάρους και κατά 

φύλο, είτε χρησιμοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων (ανεπεξέργαστα δεδομένα) 

είτε ένα επιλεγμένο δείγμα ατόμων με βάση κριτήρια που περιεγράφησαν παραπάνω (μη ελλιπείς 
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πληροφορίες για το ωρομίσθιο των ατόμων και απαλοιφή των αυτό-απασχολούμενων, των 

στρατευμένων και των εγκύων). Τόσο τα ανεπεξέργαστα δεδομένα όσο και το επιλεγμένο δείγμα, 

δείχνουν σημαντικές διαφορές στο ΔΜΣ μεταξύ των δύο φύλων, για κάθε κατηγορία σωματικού 

βάρους. Επίσης, για την περίπτωση του επιλεγμένου δείγματος, η μέση τιμή του ΔΜΣ για τους 

άνδρες είναι 27.79 ενώ για τις γυναίκες χαμηλότερη (περίπου είναι 26.29). Αξίζει να σημειωθεί 

επίσης ότι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο μέσων είναι στατιστικά σημαντική (p-value 0,010). 

Επομένως, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θα εξετασθεί ξεχωριστά η περίπτωση των παχύσαρκων 

ανδρών και γυναικών, ακολουθώντας επίσης τη συνήθη πρακτική στη σχετική βιβλιογραφία 

(Averett and Korenman, 1996, Pagan and Davila, 1997, Baum and Ford, 2004, Cawley, 2004a). 

 

 

Πίνακας 5.1. Κατανομή του ΔΜΣ κατά κατηγορίες σωματικού βάρους και φύλο 

(NLSY79, 2000) 
Κατηγορίες 

σωματικού βάρους 

Ακατέργαστα 

δεδομένα 

Λευκοί άνδρες  

(παρατηρήσεις) 

[%] 

Ακατέργαστα 

δεδομένα 

Λευκές γυναίκες 

(παρατηρήσεις) 

[%] 

Επιλεγμένο δείγμα  

Λευκοί άνδρες  

(παρατηρήσεις) 

[%] 

Επιλεγμένο δείγμα  

Λευκές γυναίκες 

(παρατηρήσεις) 

[%] 

Λιποβαρείς  16.61  

(6)  

[0.36] 

17.31  

(51) 

 [2.70] 

15.93  

(4)  

[0.27] 

17.57  

(31)  

[2.12] 

Φυσιολογικοί  23.01  

(533)  

[27.58] 

21.99  

(951) 

 [49.46] 

22.97  

(439)  

[27.49] 

22.08  

(741)  

[49.82] 

Υπέρβαροι 27.25 

 (910)  

[47.09] 

27.20  

(511)  

[26.23] 

27.23 

 (739)  

[46.37] 

27.24 

 (393)  

[25.98] 

Παχύσαρκοι 33.97  

(479)  

[24.97] 

35.60  

(421)  

[21.61] 

34.04  

(409)  

[25.87] 

35.50  

(332)  

[22.09] 

Συνολικό δείγμα 27.72 

 (1928)  

[100.00] 

26.17  

(1934)  

[100.00] 

27.79 

 (1591)  

[100.00] 

26.29 

 (1497)  

[100.00] 
Πηγή: NLSY79 (έτος 2000) 

Σημειώσεις: Τα στοιχεία αφορούν σε λευκούς άνδρες και γυναίκες.  

Τα στατιστικά μέτρα υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη σταθμίσεις με βάση τα δειγματικά βάρη που παρέχονται από την NLSY79.  

Ως λιποβαρή ορίζονται τα άτομα με ΔΜΣ<18,5, ως φυσιολογικοί αυτοί με ΔΜΣ μεταξύ το 18,5 και του 25 (18,5 ≤ ΔΜΣ <25), υπέρβαροι είναι 
αυτοί με ΔΜΣ μεταξύ 25 και 30 (25 ≤ ΔΜΣ <30), ενώ παχύσαρκοι αυτοί που έχουν ΔΜΣ ≥ 30 (WHO, 2000). 

Το «επιλεγμένο δείγμα» αφορά σε λευκούς άνδρες και γυναίκες χωρίς ελλιπή στοιχεία ημερομισθίων, που δεν είναι αυτό-απασχολούμενοι και 
δεν υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Επίσης, οι έγκυες γυναίκες έχουν αποκλεισθεί από την ανάλυση. 

 

Δεδομένων των αποτελεσμάτων των προηγούμενων κεφαλαίων της παρούσας διατριβής, είναι 

καλά τεκμηριωμένο ότι η παχυσαρκία μπορεί να θεωρηθεί ως μια κατάσταση με πολύ υψηλό 
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βαθμό εμμονής. Με άλλα λόγια, οι μεταβάσεις από και προς την παχυσαρκία είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένες (δες ανάλυση στην υποενότητα 3.2.3). Κατά συνέπεια, μπορούμε να θεωρήσουμε 

ότι οι παχύσαρκοι και οι μη-παχύσαρκοι εργαζόμενοι αποτελούν διακριτές πληθυσμιακές ομάδες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η διερεύνηση των μισθολογικών τους διαφορών προϋποθέτει την χρήση 

κατάλληλων ερμηνευτικών μεταβλητών (Baum and Ford, 2004, Cawley, 2004a, Han et al., 2009, 

Kenkel et al., 2006, Mocan and Tekin, 2009). Οι σχετικές μεταβλητές, που χρησιμοποιήθηκαν 

στην εν λόγω ανάλυση, ορίζονται στον Πίνακα 5.2. 
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Πίνακας 5.2. Ορισμός Μεταβλητών 
Μεταβλητή Ορισμοί 
Εξαρτημένη  

WAGE Αποπληθωρισμένο ωρομίσθιο (φυσικός λογάριθμος) 

Ανεξάρτητες  

OBESITY =1 αν ΔΜΣ≥30, 0 ειδάλλως. 

EDUC Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί από το άτομο 
TENURE Χρόνια εργασίας με τον ίδιο εργοδότη (αριθμός εβδομάδων/50) 

EXPER Συνολική επαγγελματική εμπειρία (αριθμός εβδομάδων /50) 

AFQT Armed Forces Qualification Test (μέτρο ικανότητας) 
MARRIED =1 αν το άτομο είναι παντρεμένο με ζώντα σύντροφο, 0 ειδάλλως.  

NEVER-MARRIED =1 αν το άτομο είναι ανύπαντρο, 0 ειδάλλως. 

OTHER MARRIED =1 αν το άτομο είναι διαζευγμένος, χήρος/χήρα ή εν διαστάσει, 0 ειδάλλως. 
HEALTH =1 αν το άτομο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας που το δυσκολεύει στο είδος ή την ποσότητα της 

εργασίας που πραγματοποιεί, 0 ειδάλλως. 

SELF-ESTEEM Επίπεδο αυτο-εκτίμησης κατά Rosenberg. 
ROTTER Δείκτης «κέντρων ελέγχου» κατά Rotter. 

NORTH-EAST =1 αν η περιοχή κατοικίας του ατόμου ανήκει στις βόρειο-ανατολικές ΗΠΑ, 0 ειδάλλως. 

N-CENTRAL =1 αν η περιοχή κατοικίας του ατόμου ανήκει στα κεντρικά και βόρεια των ΗΠΑ, 0 ειδάλλως. 
SOUTH =1 αν η περιοχή κατοικίας του ατόμου ανήκει στα νότια των ΗΠΑ, 0 ειδάλλως. 

WEST =1 αν η περιοχή κατοικίας του ατόμου ανήκει στα ανατολικά των ΗΠΑ, 0 ειδάλλως. 

URBAN =1 αν το άτομο διαμένει σε αστική περιοχή, 0 ειδάλλως. 
RURAL =1 αν το άτομο διαμένει σε αγροτική περιοχή, 0 ειδάλλως. 

Ψευδομεταβλητές επαγγελμάτων 
 

OCCUP1 =1 αν το άτομο εργάζεται ως μάνατζερ, επαγγελματίας, τεχνικός ή ασκεί συναφή επαγγέλματα, 0 ειδάλλως. 

OCCUP2 
=1 αν το άτομο εργάζεται στις πωλήσεις, ως υπάλληλος γραφείου ή απασχολείται στην παροχή υπηρεσιών, 

0 ειδάλλως.   

OCCUP3 
=1 αν το άτομο απασχολείται στη γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία, αλιεία, ως ειδικός τεχνίτης, ως 
χειροτέχνης ή στις επισκευές, 0 ειδάλλως. 

OCCUP4 =1 αν το άτομο απασχολείται ως παντός είδους χειριστής, 0 ειδάλλως. 

Ψευδομεταβλητές κλάδου  
οικονομικής δραστηριότητας 
  
INDUSTRY1 =1 αν ο κλάδος που απασχολείται το άτομο είναι γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, κατασκευές, μεταποιητική 

βιομηχανία, ορυχεία και λατομεία, 0 ειδάλλως. 

INDUSTRY2 =1 αν ο κλάδος που απασχολείται το άτομο είναι μεταφορές, τηλεπικοινωνίες ή υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
0 ειδάλλως. 

INDUSTRY3 =1 αν ο κλάδος που απασχολείται το άτομο είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 0 ειδάλλως. 

INDUSTRY4 =1 αν ο κλάδος που απασχολείται το άτομο είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι μεσιτείες και 
υπηρεσίες επισκευών, 0 ειδάλλως.  

INDUSTRY5 =1 αν ο κλάδος που απασχολείται το άτομο είναι οι προσωπικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας, 0 ειδάλλως.  
INDUSTRY6 =1 αν ο κλάδος που απασχολείται το άτομο είναι οι επαγγελματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πωλήσεων, 

0 ειδάλλως. 

INDUSTRY7 =1 αν ο κλάδος που απασχολείται το άτομο είναι η δημόσια διοίκηση και άμυνα, 0 ειδάλλως. 
Οικογενειακό Υπόβαθρο 
 

 

IMMIGRANT =1 το άτομο γεννήθηκε εκτός Η.Π.Α., 0 ειδάλλως.  

LANGUAGE =1 αν τα μέλη της οικογένειας μιλούσαν μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια των παιδικών 

χρόνων του ατόμου, 0 ειδάλλως. 
PARENTS =1 αν το άτομο ζούσε και με τους δύο βιολογικούς του γονείς σε ηλικία 14 ετών, 0 ειδάλλως. 

SIBLINGS  Ο αριθμός των αδερφών του ατόμου 

MAGAZINES =1 αν κάποιο μέλος της οικογένειας ελάμβανε τακτικά κάποιο περιοδικό όταν το άτομο ήταν 14 ετών, 0 
ειδάλλως. 

NEWSPAPERS =1 αν κάποιο μέλος της οικογένειας ελάμβανε τακτικά κάποια εφημερίδα όταν το άτομο ήταν 14 ετών, 0 

ειδάλλως. 
LIBRARY =1 αν κάποιο μέλος της οικογένειας είχε κάρτα βιβλιοθήκης όταν το άτομο ήταν 14 ετών, 0 ειδάλλως. 

URBAN-CHILDHOOD =1 αν το άτομο ζούσε σε αστική περιοχή όταν ήταν 14 ετών, 0 ειδάλλως.  
RURAL-CHILDHOOD =1 αν το άτομο ζούσε σε αγροτική περιοχή όταν ήταν 14 ετών, 0 ειδάλλως. 

PARENTAL EDUC Εκπαίδευση του γονέα (μητέρα ή πατέρα) με το μεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης.   

CATHOLIC =1 αν το άτομο μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον Καθολικών, 0 ειδάλλως.  
PROTENSTANT =1 αν το άτομο μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον Προτεστάντων, 0 ειδάλλως. 

OTHER RELIGION =1 αν το άτομο μεγάλωσε με οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, 0 ειδάλλως. 

NO RELIGION =1 αν το άτομο μεγάλωσε σε περιβάλλον δίχως πίστη σε κάποια θρησκεία, 0 ειδάλλως. 

Πηγή:  NLSY79 
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Περιγραφικά στατιστικά μέτρα, για τις συγκεκριμένες ερμηνευτικές μεταβλητές, 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5.3. Επίσης, στον εν λόγω πίνακα παρουσιάζονται οι διαφορές 

στους  μέσους όρους -για κάθε ερμηνευτική μεταβλητή- μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων 

ατόμων. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά για λευκούς άνδρες και γυναίκες. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση των λευκών ανδρών, παρατηρείται ότι οι παχύσαρκοι εργαζόμενοι 

κερδίζουν συστηματικά χαμηλότερες μέσες ωριαίες αποδοχές σε σχέση με τους μη-παχύσαρκους 

και ότι η διαφορά αυτή ανέρχεται σε περίπου 0,139 μονάδες (σε όρους λογαριθμισμένων ωριαίων 

αποδοχών). Επίσης οι παχύσαρκοι εργαζόμενοι έχουν κατά μέσο όρο χαμηλότερη εκπαίδευση, 

μειωμένους δείκτες ικανότητας (AFQT), εμφανίζουν περισσότερο συχνά περιορισμούς στην 

εργασία τους λόγω της υγείας τους και είναι λιγότερο πιθανό να εργάζονται ως μάνατζερ, 

επαγγελματίες, τεχνικοί ή να ασκούν συναφή επαγγέλματα (OCCUP1).  Όσον αφορά στο 

οικογενειακό υπόβαθρο, οι παχύσαρκοι εργαζόμενοι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν 

γεννηθεί εκτός Η.Π.Α., να ήταν μέλη νοικοκυριών που μιλούσαν μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα ή 

ελάμβαναν συχνά περιοδικά ή είχαν κάρτα βιβλιοθήκης κατά την παιδική τους ηλικία. Τέλος, οι 

παχύσαρκοι εργαζόμενοι έχουν γονείς με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με τα μη-

παχύσαρκα άτομα.  

 

Στην περίπτωση των λευκών γυναικών, οι παχύσαρκες εργαζόμενες αμείβονται λιγότερο και το 

σχετικό μισθολογικό χάσμα είναι περίπου ίσο με 0,194 μονάδες. Επίσης, οι παχύσαρκες γυναίκες 

έχουν κατά μέσο όρο χαμηλότερη εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία, χαμηλότερους AFQT 

δείκτες, αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη εργασία τους λόγω υγείας, έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

αυτοεκτίμησης και ζουν ως επί το πλείστον στο βορειοανατολικό κομμάτι των ΗΠΑ. Επιπλέον 

παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στα επαγγέλματα αλλά και στον κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας μεταξύ των παχύσαρκων και μη παχύσαρκων εργαζόμενων λευκών γυναικών. 

Όσον αφορά στο οικογενειακό υπόβαθρο, οι παχύσαρκες γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν 

γεννηθεί εκτός των ΗΠΑ, όπως επίσης αντιμετωπίζουν χαμηλότερη πιθανότητα να ήταν μέλη 

οικογενειών που λάμβαναν τακτικά εφημερίδες, περιοδικά ή είχαν κάρτα βιβλιοθήκης. Τέλος, οι 

παχύσαρκες εργαζόμενες είναι λιγότερο πιθανό να ζούσαν σε αστικές περιοχές και έχουν γονείς 

με χαμηλότερη εκπαίδευση, σε σύγκριση με τις μη-παχύσαρκες.  
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Πίνακας 5.3. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα με βάση την κατάσταση παχυσαρκίας              

(NLSY79, 2000) 
 Άνδρες  Γυναίκες 

Μεταβλητή Μη-παχύσαρκοι Παχύσαρκοι Διαφορά 

των μέσων 

[p-value] 

 

 

Μη-παχύσαρκοι Παχύσαρκοι Διαφορά 

των μέσων 

 [p-value] 

WAGE 2.361 

(0.626) 

2.222   

(0.542) 

0.139    

[0.000] 

 2.046     

(0.619) 

1.852     

(0.516) 

0.194 

[0.000] 

EDUC 13.768     
(2.631) 

13.153    
(2.426) 

0.615 
[0.000] 

 13.840     
(2.412) 

13.282   
(2.322) 

0.558 
[0.000] 

TENURE 7.546     

(6.614) 

7.593    

(6.573) 

-0.047 

[0.907] 

 6.027    

(5.827) 

6.503   

(6.212) 

-0.476 

[0.221] 
EXPER 19.113    

 (3.746) 

19.452   

(3.797) 

-0.339 

[0.124] 

 17.354    

(4.676) 

16.742   

(5.106) 

0.612 

[0.054] 

AFQT 57.738     
(28.012) 

52.703   
(28.923) 

5.033 
[0.003] 

 56.154    
(26.130) 

52.597    
(26.225) 

3.557 
[0.034] 

MARRIED 0.672    

 (0.470) 

0.696    

(0.459) 

-0.025         

[0.360] 

 0.670    

 (0.470) 

0.626    

(0.485) 

  0.044 

[0.141] 
OTHER MARRIED 0.328     

(0.470) 

0.304   

(0.459) 

0.025 

[0.360] 

 0.330     

(0.470)  

0.374   

(0.485) 

-0.044 

[0.141] 

HEALTH 0.045    
(0.207) 

0.047    
(0.212) 

-0.002   
[0.013] 

 0.063     
(0.243) 

0.135    
(0.342) 

-0.072 
[0.001] 

SELFESTEEM 22.737    

(4.033) 

22.837   

(4.098) 

-0.100 

[0.684] 

 22.466    

(4.050) 

21.823   

(4.252) 

0.643 

[0.016] 
ROTTER 8.340      

(2.334) 

8.369   

(2.466) 

-0.029 

[0.839]   

 8.418    

(2.330) 

8.775   

(2.469) 

  -0.357 

[0.021] 

NORTH-EAST 0.167     
(0.374) 

0.201    
(0.399) 

-0.034 
[0.150] 

 0.183     
(0.386) 

0.119   
(0.324) 

0.064 
[0.003] 

N-CENTRAL 0.328     

(0.470) 

0.365    

(0.480) 

-0.038 

[0.177] 

 0.306     

(0.461) 

0.346    

(0.477) 

-0.040 

[0.173] 
SOUTH 0.323     

(0.468) 

0.303    

(0.458) 

0.020 

[0.462] 

 0.346    

(0.476) 

0.366    

(0.483) 

-0.020 

[0.513] 

WEST 0.182     
(0.387) 

0.131   
(0.336) 

0.051 
[0.012] 

 0.165     
(0.371) 

0.168    
(0.375) 

-0.004 
[0.871] 

URBAN 0.644     

(0.479) 

0.612    

(0.486) 

0.033 

[0.256] 

 0.643     

(0.479) 

0.612    

(0.488) 

0.032 

[0.302] 
RURAL 0.356    

 (0.479) 

0.388    

(0.486) 

-0.033 

[0.256] 

 0.357     

(0.479) 

0.388 

(0.488) 

-0.032 

[0.302] 

Ψευδομεταβλητές επαγγελμάτων 

OCCUP1 
0.387     

(0.488) 

0.325    

(0.467) 

0.062 

[0.027] 

 0.449     

(0.497) 

0.355    

(0.479) 

0.095   

[0.002] 

OCCUP2 
0.199     

(0.400) 
0.230    

(0.420) 
-0.032 
[0.193] 

 0.441    
(0.497) 

0.517    
(0.501) 

-0.076 
[0.016] 

OCCUP3 
0.231     

(0.422) 

0.247    

(0.430) 

-0.016   

[0.526] 

 0.034     

(0.181) 

0.051   

(0.220) 

-0.017 

[0.228] 

OCCUP4 
0.183     

(0.387) 

0.197     

(0.397) 

-0.014 

[0.532] 

 0.075     

(0.263) 

0.077    

(0.268) 

-0.002 

[0.883] 
Ψευδομεταβλητές κλάδου οικονομικής δραστηριότητας 
 

INDUSTRY1 0.405     
(0.492) 

0.404    
(0.489) 

0.001 
[0.989] 

 0.190     
(0.392) 

0.146   
(0.355) 

0.043 
[0.057] 

INDUSTRY2 0.120     

(0.325) 

0.098     

(0.296) 

0.022    

[0.220] 

 0.052    

 (0.223) 

0.043    

(0.203) 

0.010 

[0.465] 
INDUSTRY3 0.140    

 (0.348) 

0.157   

(0.363) 

-0.017 

[0.408] 

 0.180     

(0.384) 

0.233    

(0.424) 

-0.053 

[0.042] 

INDUSTRY4 0.133     
(0.340) 

0.133    
(0.338) 

0.000 
[0.990] 

 0.134     
(0.340) 

0.124  
(0.330) 

  0.010 
[0.646] 

INDUSTRY5 0.027     

(0.163) 

0.025    

(0.156) 

0.002    

[0.829] 

 0.041     

(0.199) 

0.043   

(0.204) 

-0.002 

[0.889] 
INDUSTRY6 0.120     

(0.326) 

0.125    

(0.330) 

-0.005 

[0.815] 

 0.363    

(0.481) 

0.345 

(0.477) 

0.017 

[0.561] 

INDUSTRY7 0.055     
(0.228) 

0.058    
(0.233) 

-0.003 
[0.821] 

 0.040     
(0.196) 

0.065    
(0.247) 

-0.025 
[0.100] 

Οικογενειακό υπόβαθρο 
 

       

IMMIGRANT 0.037    

(0.188) 

0.013    

(0.115) 

0.023   

[0.005] 

 0.029    

(0.167) 

0.012   

(0.111) 

0.016 

[0.040] 
LANGUAGE 0.110    

(0.314) 

0.077    

(0.266) 

0.033 

[0.044]   

 0.090     

(0.286) 

0.093    

(0.291)  

-0.003 

[0.888] 
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PARENTS 0.808     

(0.395) 

0.772   

(0.418) 

 0.036    

[0.144] 

   0.793     

(0.405) 

  0.801    

(0.401) 

-0.008 

[0.766] 
SIBLINGS 2.972    

(1.990) 

2.931   

(1.708) 

0.041           

[0.697] 

 3.034    

(1.936) 

3.229   

(2.118) 

-0.196 

[0.133] 

MAGAZINES 0.750     
(0.433) 

0.703    
(0.456) 

0.048 
[0.073] 

   0.748    
(0.434) 

0.665   
(0.473) 

0.083  
[0.005] 

NEWSPAPERS 0.886    

 (0.318) 

0.900   

(0.299) 

-0.014 

[0.436] 

 0.879     

(0.326) 

0.816    

(0.388) 

0.062 

[0.009]    
LIBRARY 0.766    

(0.424) 

0.700    

(0.457) 

0.066 

[0.012] 

   0.813      

(0.390) 

0.743    

(0.438) 

0.070 

[0.009] 

URBAN-CHILDHOOD 0.768     
(0.422) 

0.719    
(0.448) 

0.049 
[0.056] 

 0.767      
(0.423) 

0.670   
(0.471) 

  0.097 
 [0.001] 

RURAL-CHILDHOOD 0.232     

(0.422) 

0.281    

(0.448) 

-0.049 

[0.056] 

 0.233     

(0.423) 

  0.330    

(0.471) 

-0.097 

[0.001] 
PARENTAL EDUC 13.074    

(2.878) 

12.545   

(2.880) 

0.529  

[0.002]  

   12.978    

(2.683) 

12.325    

(2.609) 

0.653 

[0.000] 

PARENTAL EDUC 
MISSING 

0.074     
(0.261) 

0.080    
(0.271) 

-0.006 
[0.689]    

 0.066     
(0.249) 

0.089   
(0.285) 

-0.023 
[0.189] 

CATHOLIC  0.323    

(0.468) 

0.325   

(0.467) 

  -0.002 

[0.954]  

 0.321     

(0.467) 

0.221    

(0.416) 

0.0997    

[0.000] 
PROTENSTANT 0.528     

(0.500) 

0.573    

(0.493) 

-0.044 

[0.129] 

   0.543     

(0.498) 

0.618    

(0.487) 

-0.076 

[0.014] 

OTHER RELIGION 0.084    
(0.277) 

0.051    
(0.219) 

0.033 
[0.016] 

 0.076    
(0.265) 

0.086    
(0.281) 

-0.010 
[0.553] 

NO RELIGION 0.065    

(0.246) 

0.052    

(0.221) 

  0.013 

[0.355] 

 0.061     

(0.239) 

0.074    

(0.263) 

-0.014 

[0.412] 

Πηγή:  NLSY79 (έτος 2000) 
Σημειώσεις: Τα στοιχεία αφορούν σε λευκούς άνδρες και γυναίκες, με μη ελλιπή στοιχεία ημερομισθίων, που δεν είναι αυτο-απασχολούμενοι 

ή δεν υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Τέλος, οι έγκυες γυναίκες έχουν αποκλεισθεί από την ανάλυση.  

Τα στατιστικά μέτρα υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη σταθμίσεις με βάση τα δειγματικά βάρη που παρέχονται από την NLSY79.  
Στις παρενθέσεις παρουσιάζονται οι τυπικές αποκλείσεις. 

 

 

 

5.3. Εμπειρικές συναρτήσεις αμοιβών και μέθοδος 

διαχωρισμού των επιδράσεων  

Κατά κανόνα, η σχέση μεταξύ ωρομισθίου και παχυσαρκίας διερευνάται με τη χρήση 

τυπικών Μινσεριανών συναρτήσεων μισθών. Οι εξισώσεις αυτές ακολουθούν την παρακάτω 

μορφή για κάθε άτομο (𝑖):  

 

𝐿𝑛 𝑤𝑖 = 𝛼 + 𝛰𝑖𝛽1 + 𝑿𝒊𝒌𝜷𝟐𝒌 + 𝜀𝑖        (5.1) 

όπου, 𝐿𝑛 𝑤𝑖 είναι ο φυσικός λογάριθμος του ωρομισθίου, 𝛰𝑖 μια ψευδομεταβλητή για την 

παχυσαρκία, 𝑿𝒊𝒌 μια μήτρα (𝜅) επεξηγηματικών μεταβλητών και 𝜀𝑖 ο διαταρακτικός όρος. Ο 

συντελεστής 𝛼 εκφράζει το σταθερό όρο, ενώ το 𝛽1 αφορά στο συντελεστή της παχυσαρκίας, ο 

οποίος αναμένεται να έχει αρνητικό πρόσημο (𝛽1 < 0)44. Τέλος, το 𝜷𝟐𝒌 αποτελεί μια μήτρα που 

περιλαμβάνει τους εκτιμημένους συντελεστές από τις 𝜅 επεξηγηματικές μεταβλητές.   

                                                           
44 Αρκετές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την εξεύρεση αιτιώδους σχέσης μεταξύ της παχυσαρκίας και 

αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Παρ’ όλα αυτά οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες 
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Για να εξετάσουμε τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων 

εργαζομένων, εφαρμόσαμε μια ανάλυση διάσπασης μισθών κατά προσδιοριστικούς παράγοντες, 

τύπου Oaxaca-Blinder (Oaxaca, 1973, Blinder, 1973). Κλασικές συναρτήσεις μισθών 

εκτιμήθηκαν ξεχωριστά για το δείγμα των παχύσαρκων (𝛰) και μη-παχύσαρκων (𝑁𝛰)  

εργαζομένων. Οι συναρτήσεις αυτές έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 

𝐿𝑛 𝑤𝑖
𝑁𝑂 = 𝑿𝑖𝑘

𝑁𝑂𝜸𝑘
𝛮𝛰 + 𝑢𝑖

𝑁𝑂         (5.2) 

𝐿𝑛 𝑤𝑖
𝑂 = 𝑿𝑖𝑘

𝑂 𝜸𝑘
𝛰 + 𝑢𝑖

𝑂          (5.3) 

όπου, 𝐿𝑛 𝑤𝑖 είναι ο φυσικός λογάριθμος του ωρομισθίου για κάθε εργαζόμενο (𝑖), 𝑿𝒊𝒌 μια μήτρα 

𝑘 επεξηγηματικών μεταβλητών, 𝜸𝒌 η αντίστοιχη μήτρα των συντελεστών που πρέπει να 

εκτιμηθούν, ενώ το 𝑢𝑖 εκφράζει τους διατακτικούς όρους. Επομένως, η μέση μισθολογική διαφορά 

μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

  

𝐿𝑛 �̅�𝑖
𝑁𝑂 −  𝐿𝑛 �̅�𝑖

𝑂 = �̂�𝑘
𝛮𝛰(�̅�𝑘

𝑁𝑂 −  �̅�𝑘
𝑂) + (�̂�𝑘

𝛮𝛰 − �̂�𝑘
𝛰)�̅�𝑘

𝑂     (5.4) 

όπου, ο πρώτος όρος δεξιά της εξίσωσης [�̂�𝑘
𝛮𝛰(�̅�𝑘

𝑁𝑂 −  �̅�𝑘
𝑂)] αποδίδεται σε διαφορές στα μέσα 

παραγωγικά χαρακτηριστικά των παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων (�̅�𝑘
𝑁𝑂 −

 �̅�𝑘
𝑂) σταθμισμένες με τις αποδόσεις για την περίπτωση των μη-παχύσαρκων ατόμων  (�̂�𝑘

𝛮𝛰). Ο 

δεύτερος όρος της εξίσωσης [(�̂�𝑘
𝛮𝛰 − �̂�𝑘

𝛰)�̅�𝑘
𝑂] αντιπροσωπεύει τις διαφορές στις αποδόσεις 

(�̂�𝑘
𝛮𝛰 − �̂�𝑘

𝛰), τις οποίες απολαμβάνουν τα παχύσαρκα και μη-παχύσαρκα άτομα (διαφορετικές 

κλίσεις), σταθμισμένες με τα παραγωγικά χαρακτηριστικά των παχύσαρκων εργαζομένων (�̅�𝑘
𝑂). 

Με βάση τη βιβλιογραφία, η δεύτερη συνιστώσα συχνά αποδίδεται σε διακρίσεις στην αφορά 

εργασίας δεδομένου του ότι δύο εξίσου παραγωγικά άτομα απολαμβάνουν διαφορετικές 

αποδόσεις για τα παραγωγικά τους χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιώντας την εν λόγω μέθοδο, 

εκτιμήθηκε το μέσο μισθολογικό χάσμα με βάση την παχυσαρκία και, επίσης, υπολογίσθηκε η 

συμβολή της κάθε επεξηγηματικής μεταβλητής στο εξηγήσιμο τμήμα [�̂�𝑘
𝛮𝛰(�̅�𝑘

𝑁𝑂 −  �̅�𝑘
𝑂)] του 

συγκεκριμένου μισθολογικού χάσματος.  

                                                           
δεν μπορούν να θεωρούνται ως καρποφόρες (για παράδειγμα, Greve, 2008, Morris, 2006, Norton and Han, 2008 και 

Lindeboom et al., 2009). Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι περαιτέρω διερεύνηση αυτών των θεμάτων 

είναι πέρα από το στόχο αυτού του κεφαλαίου. 
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Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας εκτιμώντας τις εξισώσεις 5.2, 5.3 αλλά 

και τις σχετικές μισθολογικές διαφορές (εξίσωση 5.4) χρησιμοποιώντας διάφορους εναλλακτικούς 

δείκτες παχυσαρκίας. Ειδικότερα, για τις ανάγκες της εκτίμησης του βασικού μας μοντέλου (base-

case model) τα άτομα ορίστηκαν ως παχύσαρκα (ή μη-παχύσαρκα) με βάση το ΔΜΣ για το έτος 

2000. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες παχυσαρκίας επαναπροσδιορίζονται και το δείγμα θα χωρισθεί 

σε παχύσαρκους και μη-παχύσαρκους α) ανάλογα με την κατάσταση παχυσαρκίας των ατόμων 

πριν από έντεκα ημερολογιακά χρόνια (έτος 1990), β) περιλαμβάνοντας άτομα τα οποία ήταν 

συνέχεια παχύσαρκα ή μη-παχύσαρκα για το σύνολο της περιόδου των έντεκα ημερολογιακών 

ετών (1990-2000) και γ) εκείνους που ανήκουν στην περίπτωση (β) ή παρουσιάζουν μόνο μια 

μετάβαση από και προς την παχυσαρκία. 

 

Τέσσερις εναλλακτικές εξειδικεύσεις των παραπάνω οικονομετρικών μοντέλων εκτιμήθηκαν. Η 

πρώτη εξειδίκευση (Υπόδειγμα 1) περιλαμβάνει αποκλειστικά ερμηνευτικές μεταβλητές που 

σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου κεφαλαίου (όπως π.χ. στη περίπτωση των 

μελετών από τους Cawley, 2004a και Han et al., 2009), δηλαδή το επίπεδο εκπαίδευσης, την 

ηλικία, την εργασιακή εμπειρία αλλά και μέτρα ικανότητας των εργαζομένων (όπως το AFQT). 

Η δεύτερη εξειδίκευση (Υπόδειγμα 2) περιλαμβάνει, επιπλέον, ορισμένα χαρακτηριστικά των 

ατόμων, όπως η οικογενειακή κατάσταση και η κατάσταση υγείας, μέτρα αυτο-εκτίμησης45 και 

δείκτες «κέντρων ελέγχου» Rotter46. Το επίπεδο αυτο-εκτίμησης των ατόμων έχει εισαχθεί στο 

υπόδειγμα, ώστε να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μισθούς, την παχυσαρκία και 

την αυτοεκτίμηση (Mocan and Tekin, 2009). Επίσης, ο δείκτης «κέντρων ελέγχου» Rotter 

αποτελεί ένα μέτρο των μη γνωστικών δεξιοτήτων του ατόμου (Kenkel et al., 2006). Στο 

Υπόδειγμα 3 περιλαμβάνονται όλες οι μεταβλητές του Υποδείγματος 2 καθώς επίσης και 

ψευδομεταβλητές για το είδος του επαγγέλματος και τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας 

στην οποία απασχολείται ο εργαζόμενος. Τέλος, στην τέταρτη εξειδίκευση που εκτιμήθηκε έχει 

προστεθεί ένα εκτενές σύνολο χαρακτηριστικών που περιγράφουν το οικογενειακό υπόβαθρο των 

ατόμων. Αυτά τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να σχετίζονται με το σωματικό βάρος των ατόμων ως 

ενήλικες (Baum and Ruhm, 2009) και ταυτόχρονα να επηρεάζουν τα επιτεύγματά τους στην αγορά 

                                                           
45 Ως μέτρο αυτοεκτίμησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Rosemberg (1985).   
46 Οι δείκτες «κέντρων ελέγχου» Rotter υποδηλώνουν την πεποίθηση των ατόμων για το κατά πόσο οι προσωπικές 

τους ενέργειες επηρεάζουν τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες που τους συμβαίνουν (βαθμός άσκησης ισχυρού ελέγχου στη 

διαμόρφωση της ζωής τους).  
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εργασίας (Corcoran et al., 1990). Ειδικότερα, περιλαμβάνονται μεταβλητές που αφορούν στην 

εκπαίδευση των γονέων, στη χώρα γέννησης, στο αν μιλούσαν κάποια ξένη γλώσσα τα μέλη της 

οικογένειας του ατόμου, στην πιθανότητα κάποιο μέλος της οικογένειας του ατόμου να διάβαζε 

περιοδικά, εφημερίδες ή να ήταν κάτοχος κάρτας βιβλιοθήκης, στις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

κάτω από τις οποίες μεγάλωσαν τα άτομα47, στο αν τα άτομα μεγάλωσαν και με τους δυο 

βιολογικούς γονείς τους, στον αριθμό των αδερφών τους και, τέλος, στο επίπεδο αστικοποίησης 

των περιοχών που ζούσαν κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. Όλες οι παραπάνω 

εξειδικεύσεις θα εκτιμηθούν χρησιμοποιώντας σταθμίσεις με βάση τα δειγματικά βάρη που 

παρέχονται από την NLSY79.  

 

 

5.4. Αποτελέσματα οικονομετρικών εκτιμήσεων 

5.4.1. Συναρτήσεις αμοιβών και ανάλυση διαχωρισμού των επιδράσεων 

Ο Πίνακας 5.4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τα τέσσερα υποδείγματα που 

εκτιμήθηκαν, ξεχωριστά για λευκούς άντρες και γυναίκες. Όσον αφορά στην περίπτωση των 

αντρών, τα αποτελέσματα του Υποδείγματος 1 δείχνουν την ύπαρξη μισθολογικών ποινών (της 

τάξης του -0.095) για τους παχύσαρκους λευκούς άντρες. Επίσης, το εκτιμώμενο μισθολογικό 

χάσμα μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων εργαζομένων είναι 0.146 μονάδες. Το 

συγκεκριμένο μισθολογικό χάσμα οφείλεται σε ένα βαθμό, περίπου 34,85%, στις διαφορές στα 

παραγωγικά χαρακτηριστικά μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων ατόμων («explained part»), 

ενώ το υπόλοιπο τμήμα (65,15 τοις εκατό), οφείλεται σε πιθανή διαφορετική μεταχείριση των δύο 

πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας (π.χ., διακρίσεις στην αγορά εργασίας που θα 

μπορούσαν να προκύψουν από άλλους παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με διαφορές στα 

παραγωγικά χαρακτηριστικά των ατόμων). Τα αποτελέσματα από την εκτίμηση του δεύτερου 

υποδείγματος δε διαφέρουν σε ουσιαστικό βαθμό από αυτά του Υποδείγματος 1. Παρ’ όλα αυτά, 

σε σχέση με τα προηγούμενα υποδείγματα, το τμήμα των μισθολογικών διαφορών που μπορεί να 

                                                           
47 Ειδικότερα, τα θρησκευτικά πιστεύω μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του ατόμου σε θέματα που έχουν 

να κάνουν με την υγεία του (όπως π.χ. η κατανάλωση αλκοόλ ή το κάπνισμα) ή τις διατροφικές του συνήθειες (Mullen, 

2000, Chiswick and Mirtcheva, 2010). Επίσης, παρελθούσες μελέτες δείχνουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στο θρήσκευμα και τους μισθούς των εργαζομένων (π.χ., Ewing, 2000). 
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εξηγηθεί από τα παραγωγικά χαρακτηριστικά έχει αυξηθεί σε 38,37%  στην περίπτωση του τρίτου 

υποδείγματος (όταν προστέθηκαν ψευδομεταβλητές για το επάγγελμα και τον κλάδο) και σε 

43,65% στην περίπτωση της τέταρτης εξειδίκευσης (όταν προστέθηκαν μεταβλητές για το 

οικογενειακό υπόβαθρο). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο οι επαγγελματικές 

επιλογές και ο κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας όσο και τα χαρακτηριστικά του 

οικογενειακού περιβάλλοντος των ατόμων φαίνεται να εξηγούν ένα σημαντικό κόμματι της 

μισθολογικής διαφοράς με βάση το σωματικό βάρος. Επιπλέον, η συμπερίληψη των 

επαγγελμάτων και του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας (Υπόδειγμα 3) αλλά και των 

χαρακτηριστικών του οικογενειακού υπόβαθρου (Υπόδειγμα 4) μειώνει τη «μισθολογική ποινή» 

που σχετίζεται με την παχυσαρκία σε -0,090 και -0,082 αντίστοιχα, αναδεικνύοντας πιθανά 

προβλήματα ενδογένειας μεταξύ της παχυσαρκίας των ατόμων και των συγκεκριμένων 

μεταβλητών.  

 

Σε όλα τα παραπάνω υποδείγματα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι διαφορές που παρατηρούνται 

στο επίπεδο εκπαίδευσης μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων λευκών αντρών φαίνεται να 

αποτελούν τον κύριο παράγοντα που συμβάλλει στη διαμόρφωση του μισθολογικού χάσματος 

μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, οι διαφορές στο επίπεδο εκπαίδευσης 

αντιπροσωπεύουν το 32.17 % του μέσου μισθολογικού χάσματος στην περίπτωση του 

υποδείγματος 1, ενώ το 23,40% στην περίπτωση του Υποδείγματος 4. Επιπροσθέτως, οι διαφορές 

στη γνωστική ικανότητα των ατόμων (AFQT) αντιπροσωπεύουν το 6,29 % του μισθολογικού 

χάσματος στην περίπτωση του τελικού μοντέλου (Υπόδειγμα 4). Επιπλέον, το Υπόδειγμα 4 δείχνει 

ότι οι επαγγελματικές επιλογές που σχετίζονται με «τις πωλήσεις, τη διοικητική υποστήριξη και 

τις υπηρεσίες» (OCCUP2) καθώς και τα «χειρωνακτικά επαγγέλματα» (OCCUP3), 

αντιπροσωπεύουν ένα μη αμελητέο ποσοστό του συνολικού μισθολογικού χάσματος. Από την 

άλλη πλευρά, οι δύο παράγοντες που φαίνεται να συμβάλλουν στη μείωση του μισθολογικού 

χάσματος μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζόμενων ανδρών είναι οι διαφορές στο 

μέσον όρο των ετών εργασιακής εμπειρίας αλλά και στο χρόνο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη 

(«tenure»). Τέλος, οι διαφορές στα χαρακτηριστικά του οικογενειακού υπόβαθρου των ατόμων, 

μεμονωμένα, δεν μπορούν να εξηγήσουν παραπάνω από το 4% (τα αναλυτικά αποτελέσματα δεν 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6) του μέσου μισθολογικού χάσματος. Για παράδειγμα, το αν τα 

μέλη της οικογένειας του ερωτώμενου διάβαζαν περιοδικά κατά την παιδική του ηλικία, μπορεί 
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να εξηγήσει το 3,22 % των μισθολογικών διαφορών με βάση το σωματικό βάρος. Επίσης, 

διαφορές στο επίπεδο αστικότητας της περιοχής διαμονής των ατόμων κατά την παιδική τους 

ηλικία, στο επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων ή στη χώρα γέννησης μπορούν να συμβάλλουν κατά 

2,79, 2,45 και 1,88 % στο εκτιμώμενο μέσο μισθολογικό χάσμα (για την περίπτωση των λευκών 

ανδρών), αντίστοιχα.    

 

Όσον αφορά στην περίπτωση των λευκών γυναικών (Πίνακας 5.4), το μέσο μισθολογικό χάσμα 

με βάση το σωματικό βάρος είναι ίσο με 0,190 (μονάδες λογαριθμισμένων ωρομισθίων). Το εν 

λόγω μισθολογικό χάσμα οφείλεται σε διαφορές στα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των ατόμων 

(«ερμηνεύσιμο μέρος») κατά 39,75 %, ενώ το υπόλοιπο (60,25 %) οφείλεται σε άλλους 

παράγοντες που δεν ερμηνεύονται από διαφορές στις μεταβλητές του υποδείγματος (Υπόδειγμα 

1).48 Ωστόσο, στην περίπτωση των Υποδειγμάτων 2 και 3, όπου επιπρόσθετες επεξηγηματικές 

μεταβλητές προστίθενται, το ποσοστό των μισθολογικών διαφορών που αποδίδεται στο 

«ερμηνεύσιμο μέρος» αυξάνεται, αποτελώντας το 44,25 και 52,04% των μέσων μισθολογικών 

διαφορών. Στη δε περίπτωση της τέταρτης εξειδίκευσης, όπου έχουν εισαχθεί τα χαρακτηριστικά 

του οικογενειακού υπόβαθρου των ατόμων ως επιπρόσθετες μεταβλητές, το «ερμηνεύσιμο μέρος» 

των μισθολογικών διαφορών αυξάνεται περαιτέρω (προσεγγίζοντας το 63%). Τα αποτελέσματα 

από τις συναρτήσεις αμοιβών δείχνουν ότι η μισθολογική ποινή της παχυσαρκίας είναι της τάξης 

του 7%,  με βάση το υπόδειγμα στο οποίο έχει εισαχθεί το σύνολο των μεταβλητών της ανάλυσης 

(στήλη 4). Επομένως, η μισθολογική ποινή, που αφορά στην παχυσαρκία, έχει μειωθεί σημαντικά 

(περίπου κατά 23%) σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο υπόδειγμα (Υπόδειγμα 3). Η εν λόγω 

μείωση (της τάξης του 23%) είναι σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με την περίπτωση των 

αντίστοιχων υποδειγμάτων για τους λευκούς άντρες (περίπου 9 % μείωση). 

 

                                                           
48 Στην περίπτωση των λευκών γυναικών, εκτιμήθηκαν, επίσης, τεχνικές διαχωρισμού των μισθολογικών διαφορών 

κατά Oaxaca-Blinder, αφού ελήφθη υπόψη η πιθανή μεροληψία στην επιλογή του δείγματος. Ειδικότερα, 

εφαρμόστηκε η μέθοδος των δύο σταδίων που προτάθηκε από τον Heckman (1979), ώστε να πραγματοποιηθεί 

διόρθωση για την πιθανότητα συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι 

σχετικές μισθολογικές διαφορές με βάση την παχυσαρκία. Το οικογενειακό εισόδημα, που δε σχετίζεται με το μισθό 

του ατόμου, και ψευδομεταβλητές για τη μη ύπαρξη παιδιών ή ύπαρξη παιδιών ηλικίας 0-6 ετών (η ψευδομεταβλητή 

που αντιστοιχεί στα παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα αναφοράς) χρησιμοποιήθηκαν ως 

επιπλέον μεταβλητές για τις ανάγκες της εκτίμησης. Τα σχετικά αποτελέσματα δε διαφέρουν από αυτά που αφορούν 

σε μοντέλα στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί η εν λόγω διόρθωση μεροληψίας (Πίνακας 5.4). Επομένως, η 

συγκεκριμένη πηγή μεροληψίας δε φαίνεται να επηρεάζει σε αξιόλογο βαθμό τα αποτελέσματα για την περίπτωση 

των γυναικών, όπως άλλωστε συμβαίνει και στη μελέτη του Cawley (2004). 
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Σε γενικές γραμμές, είναι φανερό ότι, για την περίπτωση των λευκών γυναικών, το μισθολογικό 

χάσμα μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων εργαζομένων μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε 

διαφορές στα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των ατόμων και σε μικρότερο βαθμό σε 

διαφορετική μεταχείριση (για παράδειγμα σε διακρίσεις). Επίσης, τα παραπάνω μοντέλα δείχνουν 

ότι οι διαφορές στο επίπεδο εκπαίδευσης, μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων γυναικών, 

αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα για την εξήγηση των μισθολογικών διαφορών με βάση 

το σωματικό βάρος. Συγκεκριμένα, οι διαφορές στο επίπεδο εκπαίδευσης ερμηνεύουν ένα 

ποσοστό του συνολικού μισθολογικού χάσματος που κυμαίνεται μεταξύ του 23,93 (Υπόδειγμα 1) 

και του 17,03 % (Υπόδειγμα 4). Επιπροσθέτως, οι διαφορές στο μέσο επίπεδο των ετών 

εργασιακής εμπειρίας μπορούν να εξηγήσουν περίπου το 9,60% της εκτιμώμενης μισθολογικής 

διαφοράς μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων λευκών γυναικών (Υπόδειγμα 4). Αξίζει 

επίσης να σημειωθεί ότι διαφορές στις επαγγελματικές επιλογές που σχετίζονται με τα 

επαγγέλματα των πωλήσεων, της διοικητικής υποστήριξης και των υπηρεσιών (OCCUP2) 

μπορούν να εξηγήσουν ένα αρκετά σημαντικό τμήμα των μισθολογικών χασμάτων (περίπου 9,39 

%). Τέλος, λιγότερο σημαντική είναι η συνεισφορά των μεταβλητών του οικογενειακού 

υποβάθρου.  
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Πίνακας 5.4. Διαχωρισμός των μισθολογικών χασμάτων (κατά Blinder-Oaxaca) μεταξύ 

παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων: Βασικά αποτελέσματα 
 Άνδρες  Γυναίκες 

Οικονομετρικές εξειδικεύσεις [1] [2] [3] [4]  [1] [2] [3] [4] 

Obesity -0.095 

(0.032) 

*** 

-0.099   

(0.031) 

*** 

-0.090   

(0.030) 

*** 

-0.082   

(0.030) 

*** 

 -0.114  

(0.032) 

*** 

-.0106   

(0.033) 

*** 

-0.091   

(0.031) 

*** 

  -0.070   

(0.031) 

*** 

 Αποτελέσματα διαχωρισμού των μισθολογικών χασμάτων 

Δειγματική μισθολογική διαφορά 0.146 

(0.036)                                                            

*** 

 0.190                                                              

 (0.037)     

 *** 
Εκτιμημένη μισθολογική διαφορά 0.146 

(0.036) 

*** 

0.146   

(0.036) 

*** 

0.146   

(0.036) 

*** 

0.146   

(0.036) 

*** 

 0.190   

(0.037) 

*** 

0.190   

(0.037) 

*** 

0.190  

(0.037) 

***    

0.190   

(0.037) 

*** 
Ερμηνεύσιμο μέρος 0.051   

(0.020) 

** 

0.047   

(0.021) 

** 

0.056   

(0.022) 

**   

  0.064    

(0.023) 

*** 

 0.075   

(0.024) 

*** 

0.084   

(0.025) 

*** 

0.099   

(0.027) 

*** 

0.120   

(0.027) 

*** 

% Ερμηνεύσιμου μέρους 34.85% 32.17% 38.37% 43.65%  39.75% 44.25% 52.04% 63.00% 

Ανερμήνευτο μέρος 0.095   
(0.032) 

*** 

 0.099   
(0.031) 

*** 

0.090   
(0.029) 

*** 

0.082   
(0.029) 

*** 

 0.114  
(0.032) 

*** 

0.106     
(0.033)       

*** 

0.091   
(0.031) 

*** 

0.070   
(0.030)    

** 

% Ανερμήνευτου μέρους 65.15% 67.83% 61.63% 56.35%  60.25% 55.75% 47.96% 37.00% 

Παρατηρήσεις 1354 1354 1354 1354  1297 1297 1297 1297 

 Λεπτομερής συνεισφορά των επεξηγηματικών μεταβλητών στα μισθολογικά χάσματα  
[% επί του συνολικού μισθολογικού χάσματος] 

EDUC 0.047 

[32.17] 

0.043 

[29.46] 

0.037 

[25.49] 

0.034 

[23.40] 

 0.045 

[23.93] 

0.044 

[23.24] 

0.034 

[17.72] 

0.032 

[17.03] 
TENURE -0.004 

[-2.38] 

-0.003 

[-1.96] 

-0.003 

[-1.90] 

-0.003 

[-1.89] 

 -0.007 

[-3.61] 

-0.007 

[-3.49] 

-0.005 

[-2.62] 

-0.005 

[-2.61] 

EXPER -0.009 
[-6.02] 

-0.007 
[-4.55] 

-0.006 
[-4.04] 

-0.006 
[-3.95] 

 0.022 
[11.85] 

0.021 
[11.31] 

0.018 
[9.46] 

0.018 
[9.60] 

AFQT 0.017 

[11.63] 

0.015 

[10.09] 

0.010 

[6.97] 

0.009 

[6.29] 

 0.007 

[3.49] 

0.007 

[3.53] 

0.004 

[2.04] 

0.003 

[1.56] 
MARRIED - -0.003 

[-2.12] 

-0.003 

[-2.15] 

-0.003 

[-2.23] 

 - -0.003 

[-1.42] 

-0.003 

[-1.42] 

-0.003 

[-1.50] 

HEALTHLIM - 0.002 
[1.49] 

0.002 
[1.34] 

0.002 
[1.36] 

 - 0.011 
[5.88] 

0.012 
[6.37] 

0.012 
[6.23] 

SELFESTEEM - -0.001 

[-0.36] 

-0.001 

[-0.36] 

-0.001 

[-0.37] 

 - 0.006 

[2.96] 

0.006 

[3.05] 

0.005 

[2.53] 
ROTTER - 0.001 

[0.47] 

0.001 

[0.47] 

0.001 

[0.46] 

 - -0.003 

[-1.69] 

-0.004 

[-2.02] 

-0.003 

[-1.63] 

OCC2 - - 0.007 
[4.77] 

0.007 
[4.73] 

 - - 0.018 
[9.25] 

0.018 
[9.39] 

OCC3 - - 0.009 

[6.27] 

0.009 

[5.83] 

 - - 0.003 

[1.49] 

0.003 

[1.49] 
OCC4 - - -0.001 

[-0.50] 

-0.001 

[-0.47] 

 - - 0.002 

[1.16] 

0.002 

[1.20] 

Ψευδομεταβλητές αστικότητας -0.001 
[-0.47] 

0.000 
[-0.03] 

0.000 
[0.17] 

0.000 
[-0.23] 

 0.002 
[0.94] 

0.001 
[0.77] 

0.002 
[0.79] 

0.000 
[0.16] 

Περιφερειακές ψευδομεταβλητές  0.000 

[-0.09] 

0.000 

[-0.34] 

-0.001 

[-0.40] 

0.000 

[-0.32] 

 0.006 

[3.14] 

0.006 

[3.15] 

0.006 

[2.98] 

0.004 

[2.32] 
Ψευδομεταβλητές κλάδου οικ. 

δραστηριότητας 

- - 0.003 

[2.24] 

0.004 

[2.60] 

 - - 0.007 

[3.80] 

0.008 

[3.98] 
Οικογενειακό υπόβαθρο ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ  ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Πηγή:  NLSY79 (έτος 2000) 
Σημειώσεις: Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 

10%, 5% και 1%, αντίστοιχα. 

Στις παρενθέσεις παρουσιάζονται τυπικά σφάλματα, συνεπή για την περίπτωση της ετεροσκεδαστικότητας. 
Οι παραπάνω εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη σταθμίσεις με βάση τα δειγματικά βάρη που παρέχονται από την NLSY79.  

Τα στοιχεία αφορούν σε λευκούς άνδρες και γυναίκες, με μη ελλιπή στοιχεία ημερομισθίων, που δεν είναι αυτό-απασχολούμενοι ή δεν 

υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Τέλος, οι έγκυες γυναίκες έχουν αποκλεισθεί από την ανάλυση. 
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5.4.2. Ανάλυση ευαισθησίας 

Η ανάλυση ευαισθησίας έχει διεξαχθεί ξεχωριστά για λευκούς άνδρες και γυναίκες, 

χρησιμοποιώντας τρεις εναλλακτικούς ορισμούς για την κατάσταση της παχυσαρκίας. Ειδικότερα, 

τα άτομα δεν ταξινομούνται πλέον σύμφωνα με την κατάσταση παχυσαρκίας τους το έτος 2000 

αλλά α) ανάλογα με την κατάσταση παχυσαρκίας στην οποία ανήκαν το έτος 1990, β) με βάση το 

αν ήταν συνεχώς παχύσαρκα ή μη-παχύσαρκα για το σύνολο της περιόδου 1990-2000 και γ), με 

βάση το (β) συμπεριλαμβάνοντας και αυτούς που αντιμετώπισαν μόνο μια μετάβαση από 

(«1000000», «1111110») και προς την παχυσαρκία («0000001», «0111111»). Τα αποτελέσματα 

των ανωτέρω παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5 (στήλες 5, 6 και 7 για τις περιπτώσεις α, β και γ, 

αντιστοίχως). 

 

Ξεκινώντας από την περίπτωση των ανδρών, η χρήση χρονικής υστέρησης για τον προσδιορισμό 

της παχυσαρκίας (με βάση το έτος 1990) οδηγεί σε μια μέση μισθολογική διαφορά της τάξης των 

0,181 μονάδων. Η διαφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί κατά 53,51% σε διαφορές στα παραγωγικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων, ενώ κατά το υπόλοιπο 46.49% παραμένει μη εξηγήσιμη. Οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ερμηνεία αυτού του μισθολογικού χάσματος 

(οδηγούν σε ένα περισσότερο έντονο μισθολογικό χάσμα) είναι οι διαφορές στο επίπεδο 

εκπαίδευσης των ατόμων, στο επίπεδο ικανότητας (AFQT) και στις επαγγελματικές επιλογές που 

αφορούν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (όπως πωλήσεις, διοικητική υποστήριξη και υπηρεσίες 

αλλά και διάφορα χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, η 

χειροτεχνία, οι επισκευές κλπ.). Αντίθετα, οι παρατηρούμενες διαφορές στα έτη εργασιακής 

εμπειρίας αλλά και στο χρονικό διάστημα που το άτομο εργάζεται στον ίδιο εργοδότη συμβάλλουν 

στη μείωση -υπέρ των παχύσαρκων- του μισθολογικού χάσματος κατά 3,88 και 9,11 %, 

αντίστοιχα. Η στήλη 6 του Πίνακα 5.5 περιλαμβάνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα στην περίπτωση 

των λευκών εργαζόμενων ανδρών που ήταν συνεχώς παχύσαρκοι ή μη παχύσαρκοι για το σύνολο 

της περιόδου 1990-2000. Παρατηρείται ότι, ενώ η εκτιμημένη μέση μισθολογική διαφορά είναι 

τώρα υψηλότερη (0,244), τόσο το «ερμηνεύσιμο» μέρος (50,44 %) όσο και το «μη-ερμηνεύσιμο» 

τμήμα (49,56 %) είναι σχεδόν ίδια, ως ποσοστά, σε σχέση με τα αντίστοιχα της 5ης στήλης 

(Πίνακας 5.5). Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις έτσι και σε αυτό το μοντέλο γίνεται 

φανερό ότι οι διαφορές στο μορφωτικό επίπεδο μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων 
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εργαζομένων αποτελούν τον κυρίαρχο μηχανισμό των μισθολογικών διαφορών με βάση το 

σωματικό βάρος (αντιπροσωπεύουν το 26,57 %). Στη συνέχεια, το δείγμα επαυξάνεται, ώστε να 

συμπεριλάβει εκτός από αυτούς που παρατηρούνται συνεχώς στην παχυσαρκία ή είναι μη-

παχύσαρκοι και αυτούς που κάνουν μόνο μια μετάβαση από ή προς την παχυσαρκία (Πίνακας 5.5, 

στήλη 7). Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ένα μισθολογικό χάσμα της 

τάξης του 0,200, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο υπόδειγμα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η συνεισφορά των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των ατόμων, στα εν λόγω μισθολογικά 

χάσματα, δε διαφέρει σημαντικά από τις προηγούμενες περιπτώσεις (Πίνακας 5.5, στήλες 5 και 

6). Για παράδειγμα, οι διαφορές στο μέσο επίπεδο εκπαίδευσης μεταξύ παχύσαρκων και μη-

παχύσαρκων εργαζομένων αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα των μισθολογικών διαφορών 

με βάση το σωματικό βάρος (περίπου, 26,00 %).49  

 

Όσον αφορά στις λευκές γυναίκες, παρατηρούμε ότι η χρήση χρονικής υστέρησης 11 ετών για τον 

ορισμό της παχυσαρκίας (με βάση το έτος 1990) οδηγεί σε μια μέση μισθολογική διαφορά της 

τάξης του 0,178 (Πίνακας 5.5, στήλη 5). Το εν λόγω μισθολογικό χάσμα, μεταξύ παχύσαρκων και 

μη-παχύσαρκων εργαζομένων, μπορεί να αποδοθεί κατά 86,71% στις διαφορές στα παραγωγικά 

χαρακτηριστικά των γυναικών (που αφορούν στο έτος 2000). Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στην ερμηνεία αυτού του μισθολογικού χάσματος είναι οι διαφορές στο επίπεδο 

εκπαίδευσης των ατόμων, στην εργασιακή εμπειρία, στα μέτρα ικανότητας (AFQT), στην 

κατάσταση υγείας τους και, τέλος, στην επιλογή επαγγέλματος (απασχόλησης στη γεωργία, στη 

δασοκομία, στην αλιεία, ως εξειδικευμένοι τεχνίτες, στη χειροτεχνία και στις επισκευές). 

Αντιθέτως, ο χρόνος που το άτομο εργάζεται στον ίδιο εργοδότη συμβάλλει στη μείωση του 

μισθολογικού χάσματος προς όφελος των παχύσαρκων ατόμων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης διαχωρισμού των μισθολογικών διαφορών κατά Oaxaca-Blinder 

όταν το δείγμα περιορίζεται στις εργαζόμενες γυναίκες που παρατηρούνται για το σύνολο της 

περιόδου 1990-2000 στην κατάσταση παχυσαρκίας ή μη-παχυσαρκίας. Η μέση μισθολογική 

διαφορά είναι σε αυτή την περίπτωση ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη του προηγούμενου 

μοντέλου (Πίνακας 5.5, στήλη 5) ενώ το ποσοστό, της μισθολογικής διαφοράς, που μπορεί να 

                                                           
49 Όπως και στην περίπτωση των προηγούμενων εκτιμήσεων (Πίνακας 6), η συνεισφορά καθεμίας -μεμονωμένα- από 

τις μεταβλητές του οικογενειακού υποβάθρου των ατόμων είναι εξαιρετικά χαμηλή και κυμαινόταν σε ποσοστά της 

τάξης του 1% - 3% (της συνολικής μισθολογικής διαφοράς). 
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ερμηνευθεί από τις διαφορές στα χαρακτηριστικά των ατόμων είναι, τώρα, ίσο με 98,21 %. 

Επίσης, η ανάλυση της συμβολής της κάθε μεταβλητής, μεμονωμένα, στην ερμηνεία των 

μισθολογικών διαφορών οδηγεί σε παρόμοια συμπεράσματα με το προηγούμενο μοντέλο. Για 

παράδειγμα, οι διαφορές στο επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα, αφού 

εξηγούν περίπου το 32,46% του μισθολογικού χάσματος. Τέλος, τα αποτελέσματα από το δείγμα 

που συμπεριλάβει, εκτός από αυτούς που παρατηρούνται συνεχώς στην παχυσαρκία ή είναι μη-

παχύσαρκοι, και αυτούς που κάνουν μόνο μια μετάβαση από ή προς την παχυσαρκία (στήλη 7, 

Πίνακας 5.5) δε φαίνεται να καταδεικνύουν οποιαδήποτε ουσιαστική διαφοροποίηση από αυτά 

που παρουσιάζονται στις στήλες 5 και 6 (Πίνακας 5.5). Για παράδειγμα, οι διαφορές στο επίπεδο 

εκπαίδευσης και στην εργασιακή εμπειρία είναι ικανές να εξηγήσουν περίπου το 42% του 

συνολικού μισθολογικού χάσματος, για την περίπτωση των λευκών γυναικών.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Όσον αφορά στις μεταβλητές που σχετίζονται με το οικογενειακό υπόβαθρο, στην περίπτωση του Πίνακα 5.5, η 

συνεισφορά της κάθε μεταβλητής -μεμονωμένα- είναι σχετικά μικρή. Ειδικότερα, διαφορές στη χώρα γέννησης, στο 

επίπεδο αστικότητας της περιοχής διαμονής στην παιδική ηλικία, στο θρησκευτικό υπόβαθρο της οικογένειας και 

επίσης στην εκπαίδευση των γονέων αντιπροσωπεύουν, κατά μέσο όρο και στα τρία μοντέλα (Πίνακας 7), το 1,57, 

7,48, 6,06 και 5,23 % των μισθολογικών χασμάτων. 
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Πίνακας 5.5. Διαχωρισμός των μισθολογικών χασμάτων (κατά Blinder-Oaxaca) μεταξύ 

παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων: Αποτελέσματα χρησιμοποιώντας 

εναλλακτικούς ορισμούς για την παχυσαρκία. 
 Άνδρες  Γυναίκες 

 [5] [6] [7]  [5] [6] [7] 

 Αποτελέσματα διαχωρισμού των μισθολογικών χασμάτων 

Δειγματική μισθολογική διαφορά 0.181   

(0.042)      
*** 

0.244   

(0.052)      
*** 

0.200   

(0.049)      
*** 

 0.178      

(0.045)         
*** 

0.195      

(0.059)         
*** 

0.200      

(0.056)         
*** 

Εκτιμημένη μισθολογική διαφορά 0.181   

(0.041)      

*** 

 0 .244   

(0.051)      

*** 

0.200   

(0.048)      

*** 

 0.178       

(0.045)         

*** 

0.195     

 (0.059)        

*** 

0.200      

(0.055)               

*** 

Ερμηνεύσιμο μέρος 0.097   

(0.028)      

*** 

0.123   

(0.036)      

*** 

0.096   

(0.033)      

*** 

 0.154      

(0.037)         

*** 

  0.192   

 (0.050)               

*** 

0.180      

(0.048) 

*** 

% Ερμηνεύσιμου μέρους 53.51% 50.44% 48.10%  86.71% 98.21% 90.44% 

Ανερμήνευτο μέρος 0.084   

(0.034)       
** 

0.121   

(0.045)      
*** 

0.104   

(0.040)        
** 

 0.024      

(0.039)          

0.003      

(0.056) 

0.019      

(0.051) 

% Ανερμήνευτου μέρους 46.49% 49.56% 51.90%  13.29% 1.79% 9.56% 

Παρατηρήσεις 1304 949 1025  1265 905 946 

 Λεπτομερής συνεισφορά των επεξηγηματικών μεταβλητών στα μισθολογικά χάσματα  
[% επί του συνολικού μισθολογικού χάσματος] 

EDUC 0.057 
[31.18] 

0.065 
[26.57] 

0.052 
[26.17] 

 0.066 
[36.92] 

0.063 
[32.46] 

0.055 
[27.43] 

TENURE -0.007 

[-3.88] 

-0.007 

[-3.06] 

-0.006 

[-3.11] 

 -0.010 

[-5.54] 

-0.016 

[-8.41] 

-0.011 

[-5.76] 

EXPER -0.017 

[-9.11] 

-0.016 

[-6.57] 

-0.015 

[-7.28] 

 0.021 

[12.04] 

0.022 

[11.27] 

0.030 

[14.99] 

AFQT 0.017 

[9.20] 

0.020 

[8.12] 

0.015 

[7.68] 

 0.008 

[8.86] 

0.006 

[2.92] 

0.005 

[2.51] 
MARRIED -0.002 

[-0.99] 

-0.005 

[-2.09] 

-0.002 

[-0.77] 

 -0.006 

[-3.30] 

-0.004 

[-1.87] 

-0.005 

[-2.46] 

HEALTHLIM 0.001 

[0.74] 

0.001 

[0.30] 

0.003 

[1.65] 

 0.016 

[8.86] 

0.020 

[10.16] 

0.019 

[9.33] 

SELFESTEEM 0.001 

[0.44] 

-0.002 

[-0.69] 

-0.001 

[-0.74] 

 0.006 

[3.27] 

0.008 

[3.98] 

0.007 

[3.61] 

OCC2 0.008 

[4.20] 

0.013 

[5.33] 

0.011 

[5.74] 

 -0.002 

[-1.16] 

0.007 

[3.73] 

0.006 

[3.20] 
OCC3 0.015 

[8.06] 

0.009 

[3.61] 

0.009 

[4.62] 

 0.009 

[5.05] 

0.010 

[5.14] 

0.007 

[3.57] 

OCC4 0.000 

[0.22] 

0.005 

[2.06] 

-0.003 

[-1.55] 

 0.007 

[3.89] 

0.001 

[0.33] 

0.003 

[1.48] 

Ψευδομεταβλητές αστικότητας 0.000 

[-0.01] 

0.000 

[-0.14] 

-0.001 

[-0.34] 

 0.000 

[0.15] 

-0.001 

[-0.32] 

0.000 

[-0.19] 

Περιφερειακές ψευδομεταβλητές  -0.001 

[-0.81] 

0.001 

[0.43] 

0.001 

[0.32] 

 0.006 

[3.21] 

0.004 

[1.94] 

0.003 

[1.65] 
Ψευδομεταβλητές κλάδου οικ. 

δραστηριότητας 

0.009 

[5.04] 

0.016 

[6.67] 

0.012 

[6.13] 

 0.005 

[2.77] 

0.016 

[8.39] 

0.012 

[6.07] 

Οικογενειακό υπόβαθρο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πηγή:  NLSY79  

Σημειώσεις: Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% 

και 1%, αντίστοιχα. 

Στις παρενθέσεις παρουσιάζονται τυπικά σφάλματα, συνεπή για την περίπτωση της ετεροσκεδαστικότητας. 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη σταθμίσεις με βάση τα δειγματικά βάρη που παρέχονται από την NLSY79.  

[5] Τα αποτελέσματα αφορούν σε λευκούς άνδρες και γυναίκες με μη ελλιπή στοιχεία ημερομισθίων, που δεν είναι αυτο-απασχολούμενοι ή δεν υπηρετούν 

στις ένοπλες δυνάμεις. Τέλος, οι έγκυες γυναίκες έχουν αποκλεισθεί από την ανάλυση. Για την εν λόγω εκτίμηση χρησιμοποιήθηκε η 4η εξειδίκευση του 

Πίνακα 5.4. Τα άτομα κατατάγηκαν στην κατάσταση της παχυσαρκίας ή μη-παχυσαρκίας χρησιμοποιώντας υστερήσεις, για το ΔΜΣ, 11 ημερολογιακών 
ετών (έτος 1990). 

[6] Τα αποτελέσματα αφορούν σε λευκούς άνδρες και γυναίκες που παρατηρούνται συνεχώς για το σύνολο της περιόδου 1990-2000 και έχουν μη ελλιπή 

στοιχεία ημερομισθίων, δεν είναι αυτο-απασχολούμενοι και δεν υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Τέλος, οι έγκυες γυναίκες έχουν αποκλεισθεί από την 

ανάλυση. Για την εν λόγω εκτίμηση χρησιμοποιήθηκε η 4η εξειδίκευση του Πίνακα 5.4.  

Τα άτομα κατατάγηκαν στην κατάσταση της παχυσαρκίας ή μη-παχυσαρκίας ανάλογα με το αν ήταν συνεχώς παχύσαρκα ή μη-παχύσαρκα για το σύνολο 

της περιόδου 1990-2000.  

[7] Τα αποτελέσματα αφορούν στο ίδιο δείγμα με το υπόδειγμα [6], αφού έχουν προστεθεί στην ανάλυση και αυτοί που αντιμετωπίζουν μια μόνο 

μετάβαση από και προς την παχυσαρκία για το σύνολο της περιόδου 1990-2000.  
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Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι βασικοί μηχανισμοί που εξηγούν το εκτιμώμενο 

μισθολογικό χάσμα μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων αφορούν σε διαφορές 

στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των ατόμων αλλά και σε ενδεχόμενη διακριτική μεταχείριση των 

παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων ατόμων στην αγορά εργασίας (πιθανή ύπαρξη διακρίσεων). 

Επίσης, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη  συνεισφορά αυτών των δύο παραγόντων, στην 

ερμηνεία του μισθολογικού χάσματος, κατά φύλο.  

 

Για να εξετάσουμε, περαιτέρω, την ευαισθησία των παραπάνω ευρημάτων εκτιμήσαμε μοντέλα, 

παρόμοια με αυτά του Πίνακα 5.5 (στήλη 5), με τη χρήση εναλλακτικών χρονικών υστερήσεων 

για τον ορισμό της παχυσαρκίας. Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων εκτιμήσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6. Όσον αφορά στην περίπτωση των λευκών ανδρών, 

παρατηρούμε ότι τα μέσα μισθολογικά χάσματα, μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων,  

αυξάνονται καθώς μετακινούμαστε σε παρελθούσες χρονικά περιόδους σε σχέση με τον ορισμό 

της παχυσαρκίας. Ως εκ τούτου, μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι το μισθολογικό χάσμα 

που αφορά στους παχύσαρκους άνδρες παραμένει, ανεξάρτητα από τον ορισμό της παχυσαρκίας 

που χρησιμοποιείται. Το εν λόγω μισθολογικό χάσμα μπορεί να ερμηνευθεί από τις διαφορές στα 

παραγωγικά χαρακτηριστικά μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων σε βαθμό 

που κυμαίνεται από 39,37 έως 52,03%.51 Όπως είναι φανερό, τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν 

να αποκλείσουν την πρακτική των μισθολογικών διακρίσεων εις βάρος των παχύσαρκων 

εργαζομένων για την περίπτωση των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά τα αποτελέσματα των 

εκτιμήσεων για την περίπτωση των λευκών γυναικών παρουσιάζουν κάποιες σημαντικές 

διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, τα αντίστοιχα μισθολογικά χάσματα μεταξύ παχύσαρκων και μη 

παχύσαρκων γυναικών οφείλονται κατά κύριο λόγο στις διαφορές στα παρατηρούμενα 

χαρακτηριστικά των ατόμων (σε ποσοστό που κυμαίνεται από 68,05 μέχρι 90.07%).52 Συνεπώς, 

το ποσοστό του μισθολογικού χάσματος που παραμένει ανερμήνευτο είναι αρκετά χαμηλό σε 

μέγεθος και δεν είναι στατιστικά σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι οι παχύσαρκες λευκές γυναίκες, 

                                                           
51 Οι διαφορές στο μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων λευκών ανδρών, μπορούν 

να ερμηνεύσουν σε ποσοστό 26,50 % (κατά μέσο όρο) τα εν λόγω μισθολογικά χάσματα (τα αναλυτικά 

αποτελέσματα δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5.6). 
52 Στην περίπτωση των λευκών γυναικών, οι διαφορές στο μέσο επίπεδο εκπαίδευσης μπορούν να ερμηνεύσουν σε 

ποσοστό 25,60 % (κατά μέσο όρο) μισθολογικά χάσματα (τα αναλυτικά αποτελέσματα δεν περιλαμβάνονται στον 

Πίνακα 5.6). 
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σε αντίθεση με τους λευκούς άνδρες, λαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς σχεδόν αποκλειστικά 

λόγω των διαφορών στα παραγωγικά τους χαρακτηριστικά.  

 

 

Πίνακας 5.6. Διαχωρισμός των μισθολογικών χασμάτων (κατά Blinder-Oaxaca) μεταξύ 

παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων: Αποτελέσματα χρησιμοποιώντας 

εναλλακτικές χρονικές υστερήσεις 
 Δειγματική 

μισθολογική 

διαφορά 

Εκτιμημένη 
μισθολογική 

διαφορά 

Ερμηνεύσιμο 
μέρος 

% Ερμηνεύσιμου 
μέρους 

Ανερμήνευτο 
μέρος 

% Ανερμήνευτου 
μέρους 

Δείγμα 

 Πάνελ Α: Άνδρες  

1998 0.136   
(0.037)   

*** 

0.136   
(0.037)      

*** 

0.063    
(0.025)       

** 

46.24%  0.073    
(0.029)        

**   

53.76% 1304 

1996 0.151    
(0.037) 

*** 

0.151    
(0.037)       

*** 

0.063   
(0.025)      

 **   

41.45% 0.088    
(0.030)       

*** 

58.55% 1326 

1994 0.118    

(0.038)      

*** 

0.118    

(0.038)      

*** 

 0.060    

(0.026)        

** 

51.18% 0.058   

(0.030)  

* 

48.82% 1331 

1993 0.156    

(0.040)     

 *** 

0.156   

(0.039)      

*** 

0.081    

(0.026)      

***   

52.03% 0.075    

(0.032)        

** 

47.97% 1328 

1992 0.200    

(0.040)      

*** 

0.200    

(0.040)      

*** 

0.079    

(0.028)      

*** 

39.37% 0.121    

(0.032)       

*** 

60.63% 1312 

 Πάνελ B: Γυναίκες 

1998  0.176   

 (0.038)            

*** 

0.176    

(0.038)      

***   

0.144    

(0.029)      

*** 

82.19%   0.031     

(0.032)      

17.81% 1224 

1996 0.148    

(0.039)      

***   

0.148     

(0.039)      

*** 

0.101    

(0.031)      

*** 

68.05% 0.047    

(0.033)  

31.95% 1246 

1994   0.164    

(0.041)      

*** 

0.164    

(0.042)      

*** 

0.148    

(0.033)      

*** 

90.07% 0.016    

(0.035) 

9.99% 1257 

1993 0.187    

(0.043) 

*** 

0.187    

(0.043) 

*** 

0.146    

(0.033)     

*** 

78.30% 0.041    

(0.036) 

21.70% 1263 

1992 0.176    

(0.041)      

*** 

0.176    

(0.042)     

 *** 

0.126    

(0.035)      

***   

71.78%  0 .050  

(0.037)  

28.22% 1267 

Πηγή:  NLSY79  

Σημειώσεις: Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% 

και 1%, αντίστοιχα. 
Στις παρενθέσεις παρουσιάζονται τυπικά σφάλματα, συνεπή για την περίπτωση της ετεροσκεδαστικότητας.  

Τα αποτελέσματα αφορούν σε λευκούς άνδρες και γυναίκες με μη ελλιπή στοιχεία ημερομισθίων, που δεν είναι αυτο-απασχολούμενοι ή δεν υπηρετούν 

στις ένοπλες δυνάμεις. Τέλος, οι έγκυες γυναίκες έχουν αποκλεισθεί από την ανάλυση. 
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5.5. Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο διερευνά τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ παχύσαρκων και 

μη-παχύσαρκων εργαζομένων για την περίπτωση των Η.Π.Α. Δεδομένων των αποτελεσμάτων 

των προηγούμενων κεφαλαίων της παρούσης διατριβής, είναι επαρκώς τεκμηριωμένο ότι η 

παχυσαρκία μπορεί να θεωρηθεί ως μια κατάσταση με πολύ υψηλό βαθμό εμμονής. Επομένως, οι 

παχύσαρκοι και οι μη-παχύσαρκοι εργαζόμενοι μπορούν να θεωρηθούν ως διακριτές 

πληθυσμιακές ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμήθηκαν κατάλληλα υποδείγματα διάσπασης 

μισθών κατά Oaxaca-Blinder, χρησιμοποιώντας δεδομένα για λευκούς άνδρες και γυναίκες από 

την NLSY79. 

 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα από την παρούσα ανάλυση επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μισθολογικών 

ποινών για τα παχύσαρκα άτομα, ποινές που είναι περισσότερο έντονες στην περίπτωση των 

λευκών γυναικών σε σχέση με τους λευκούς άνδρες. Η ανάλυση διάσπασης των μισθολογικών 

διαφορών σε προσδιοριστικούς παράγοντες, κατά Oaxaca-Blinder, δείχνει ότι τα εν λόγω 

μισθολογικά χάσματα μπορούν να ερμηνευθούν -σε ικανοποιητικό βαθμό- από τις διαφορές στα 

παρατηρούμενα χαρακτηριστικά μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων εργαζομένων. Παρ’ 

όλα αυτά, τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των λευκών γυναικών, το σύνολο των επεξηγηματικών 

μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν ερμηνεύουν ένα αρκετά μεγαλύτερο τμήμα των 

παρατηρούμενων μισθολογικών διαφορών σε σχέση με τα αντίστοιχα υποδείγματα για τους 

λευκούς άνδρες. Με άλλα λόγια, παρά το γεγονός ότι οι παχύσαρκες λευκές γυναίκες 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους, η 

συνεισφορά των επιμέρους παραγωγικών χαρακτηριστικών στην εξήγηση των εν λόγω 

μισθολογικών διαφορών είναι σαφώς μεγαλύτερη στην περίπτωση των λευκών γυναικών. 

Επομένως, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι οι λευκοί άνδρες που είναι παχύσαρκοι 

αντιμετωπίζουν, δυνητικά, μεγαλύτερες διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Σχετικά με τις 

μεταβλητές που συμβάλλουν στα παραπάνω μισθολογικά χάσματα, οι διαφορές στο επίπεδο 

εκπαίδευσης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την περίπτωση των λευκών ανδρών, ενώ η 

εκπαίδευση και η εργασιακή εμπειρία οι κυριότεροι στα υποδείγματα που αφορούν στις λευκές 

γυναίκες. Από την άλλη πλευρά, για την περίπτωση των ανδρών, οι διαφορές στο μέσον όρο των 
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ετών εργασιακής εμπειρίας αλλά και στο χρόνο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, αποτελούν 

παράγοντες που συνεισφέρουν σε μια (σχετικά περιορισμένη) μείωση του μισθολογικού χάσματος 

υπέρ των παχύσαρκων εργαζομένων. Ένα μη αμελητέο τμήμα των μισθολογικών διαφορών 

μπορεί επίσης να εξηγηθεί από διαφορές στις επαγγελματικές επιλογές μεταξύ παχύσαρκων και 

μη-παχύσαρκων εργαζομένων. Τέλος, όσον αφορά στις υπόλοιπες επεξηγηματικές μεταβλητές, η 

συνεισφορά τους είναι σαφώς πιο περιορισμένη.  

 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η παραπάνω ανάλυση δεν αποσκοπεί στο 

να αντιμετωπίσει την πιθανή ενδογένεια που σχετίζεται με την παχυσαρκία, αλλά αποτελεί μια 

περιγραφική ερευνητική προσπάθεια που αποσκοπεί στην ανάλυση των μισθολογικών χασμάτων 

μεταξύ παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων. Μέχρι στιγμής, η σχετική βιβλιογραφία 

δεν έχει εξεύρει καμία αποτελεσματική βοηθητική μεταβλητή («instrumental variable») για την 

περίπτωση της παχυσαρκίας, δεδομένου ότι μόνο ασθενείς ή πλήρως ταυτοποιήσιμες («just-

identified») βοηθητικές μεταβλητές έχουν χρησιμοποιηθεί (Han et al., 2009). Επομένως, 

μετέπειτα ερευνητικές προσπάθειες, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

ενδογένειας της παχυσαρκίας, θα μπορούσαν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες στη σχετική 

βιβλιογραφία.  
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6. Το σωματικό βάρος στην Ελλάδα: ενδείξεις από την 

Εθνική Έρευνα Υγείας 

6.1. Εισαγωγή 

Στη βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα γνωστό ότι το πρόβλημα του αυξημένου σωματικού 

βάρους, γενικότερα, αλλά και της παχυσαρκίας, ειδικότερα, γίνεται περισσότερο έντονο τα 

τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση των προσδιοριστικών 

παραγόντων του σωματικού βάρους συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των σχετικών ερευνητών 

όσο και του ευρέος κοινού (Grossman and Mocan , 2011). Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια 

επιχειρείται ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν το σωματικό βάρος στην Ελλάδα, 

χρησιμοποιώντας το ΔΜΣ ως μονάδα μέτρησης. Διαστρωματικά δεδομένα από την πιο πρόσφατη 

Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος έρευνας 2009) υιοθετήθηκαν. Η Ελλάδα αποτελεί μια μεσογειακή 

χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το σωματικό βάρος του πληθυσμού της 

καθώς επίσης και αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας (Sanz-de-Galdeano, 2005, Knai et al., 2007, 

Michaud et al., 2007). Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά στοιχεία, η Ελλάδα καταλαμβάνει 

την 5η θέση, μεταξύ των λοιπών υπό εξέταση χωρών, σε επίπεδο ποσοστού υπέρβαρων και την 6η 

θέση όσον αφορά στο ποσοστό της παχυσαρκίας στον πληθυσμό (prevalence).53 

 

Αν και οι αιτίες της παχυσαρκίας είναι αναμφίβολα περίπλοκες, η «επιδημία» της παχυσαρκίας 

δεν μπορεί να θεωρηθεί απλά ως ένα πρόβλημα γονιδιακής/γενετικής φύσης, αλλά αποτελεί ένα 

αποτέλεσμα μιας σωρευτικής διαδικασίας που αφορά στη μακροχρόνια συμπεριφορά των ατόμων 

(Philipson, 2001, Cawley, 2004b, Lakdawalla and Philipson, 2009). Επιπλέον, σύμφωνα με τα 

ευρήματα μιας ιδιαίτερα εκτενούς κλινικής βιβλιογραφίας (Must et al., 1999, Mokdad et al., 2003, 

Whitlock et al., 2009), το αυξημένο σωματικό βάρος σχετίζεται με μια πληθώρα επιβλαβών 

συνεπειών για την υγεία. Επομένως, από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, οι επιβλαβείς επιπτώσεις 

του υπερβολικού σωματικού βάρους και το αυξημένο κόστος που οι υπέρβαροι/παχύσαρκοι 

επιφέρουν στην κοινωνία, μέσω της χρηματοδότησης των εθνικών συστημάτων υγειονομικής 

                                                           
53 Τα στατιστικά στοιχεία για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την 

Ισπανία, τη Γαλλία, την Κύπρο, τη Λετονία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη 

Σλοβενία και τη Σλοβακία προήλθαν από την European Health Interview Survey 2008-2009. Επιπροσθέτως, τα 

στοιχεία για την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο βασίζονται στην έρευνα Aspects of Daily Living Survey 2009, ενώ 

για την Αγγλία στη Health Survey of England 2009. 
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περίθαλψης, αποτελούν θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (Fry and Finley, 2005, Finkelstein et al., 

2009, Cawley and Meyerhoefer, 2012). Ειδικότερα, οι σχετιζόμενες με την παχυσαρκία ετήσιες 

δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης εκτιμώνται, για την περίπτωση των ΗΠΑ, σε $ 209,7 δις. 

(Müller-Riemenschneider et al., 2008). Αρκετά μεγάλη είναι επίσης και η αντίστοιχη επιβάρυνση 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, οι Müller-Riemenschneider et al. (2008) αναφέρουν ότι η 

Ελλάδα αντιμετωπίζει τις υψηλότερες, αποδιδόμενες στην παχυσαρκία, δαπάνες υγείας ως 

ποσοστού του ΑΕΠ σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες.   

 

Η σχετική βιβλιογραφία χρησιμοποιεί αναλύσεις μεγιστοποίησης συναρτήσεων χρησιμότητας και 

προκρίνει συμπεριφορικά μοντέλα, με τη χρήση τυπικών οικονομετρικών προσεγγίσεων, με 

σκοπό τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των διαφόρων αποτελεσμάτων 

σωματικού βάρους (Cawley, 2004b, Chou et al., 2004, Rashad, 2006, Lakdawalla and Philipson, 

2009). Στην περίπτωση των εν λόγω μελετών, τα αποτελέσματα σωματικού βάρους (fatness 

outcomes) έχουν να κάνουν με μια πληθώρα διαφορετικών μέτρων (πχ., σωματικό βάρος, ΔΜΣ, 

κατηγορίες σωματικού βάρους). Επίσης, το σύνολο των επεξηγηματικών μεταβλητών 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, δημογραφικών και περιφερειακών χαρακτηριστικών 

καθώς και χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής των ατόμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

συγκεκριμένες μελέτες αναλύουν δεδομένα από ένα αρκετά εκτενές σύνολο χωρών. Ειδικότερα, 

η σχετική βιβλιογραφία περιλαμβάνει μελέτες για την περίπτωση των ΗΠΑ (Cutler et al., 2003, 

Chou et al., 2004, Rashad, 2006, Lakdawalla and Philipson, 2009), της Κίνας (Ng et al., 2012), 

της Ταϊβάν (Kan and Tsai, 2004), της Ρωσίας (Huffman and Rizov, 2007) αλλά και για αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες (Michaud et al., 2007, Costa-Font et al., 2009, García Villar and Quintana-

Domeque, 2009). Παρ’ όλα αυτά, τα εμπειρικά στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα είναι σπάνια, 

μάλλον επιλεκτικά όσον αφορά στους προσδιοριστικούς παράγοντες και περιλαμβάνονται, κατά 

κύριο λόγο, σε συγκριτικές μελέτες που αφορούν ένα σύνολο ευρωπαϊκών χωρών. Για 

παράδειγμα, οι García Villar and Quintana-Domeque (2009), χρησιμοποιώντας δεδομένα από την 

ECHP για την περίοδο 1998-2001, διερεύνησαν την επίδραση του οικογενειακού εισοδήματος στο 

ΔΜΣ στην περίπτωση εννέα ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 

Εμπειρικά ευρήματα για την Ελλάδα, στα πλαίσια της ίδιας βάσης δεδομένων, προέρχονται και 

από τους Sanz-de-Galdeano (2005) και Nakamura and Siciliani (2010). Επιπροσθέτως, οι Michaud 

et al. (2007) συγκρίνουν την παχυσαρκία στην περίπτωση των ΗΠΑ και της Ε.Ε. χρησιμοποιώντας 
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στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών, που περιορίζονται σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης 

των 50 ετών. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των διαθέσιμων ιατρικών μελετών βασίζεται 

σε μη αντιπροσωπευτικά δείγματα του ελληνικού πληθυσμού (για παράδειγμα, Tzotzas et al., 

2004, Manios et al., 2005, Tambalis et al., 2013). Ωστόσο μια αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί η 

μελέτη των Trichopoulou et al. (2005). Η μελέτη αυτή διερευνά την επίδραση επιλεγμένων 

μεταβλητών στο ΔΜΣ, για την περίπτωση της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας δεδομένα από «Greek 

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Study 1994-1999». 

 

Δεδομένου ότι η παχυσαρκία έχει να κάνει με τις σωρευτικές επιδράσεις του ενεργειακού 

ισοζυγίου (δαπάνη/πρόσληψη θερμίδων), η περαιτέρω διερεύνηση της επιδημίας της 

παχυσαρκίας, στην περίπτωση της Ελλάδας, είναι δικαιολογημένη για δύο επιπλέον λόγους. 

Πρώτον, η Ελλάδα ανήκει στο ανώτατο 10% των χωρών με την υψηλότερη ημερήσια κατά 

κεφαλήν κατανάλωση θερμίδων (μέσες τιμές για την περίοδο 2000-2007, OECD Health 

Database). Σε αυτό το πλαίσιο, οι Kapantais et al. (2006) υποστηρίζουν ότι η μετάβαση από τη 

μεσογειακή στη δυτικού τύπου διατροφή, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην 

Ελλάδα, θα μπορούσε -πιθανόν- να δικαιολογήσει την παρατηρούμενη αύξηση στα ποσοστά της 

παχυσαρκίας. Δεύτερον, οι Έλληνες παρουσιάζονται ως οι λιγότερο αθλούμενοι Ευρωπαίοι 

(Eurobarometer, No. 72.3, 2009). Επομένως, το παρόν κεφάλαιο θα παράσχει –για πρώτη φορά 

στη σχετική βιβλιογραφία– λεπτομερή στοιχεία για τους προσδιοριστικούς παράγοντες των 

αποτελεσμάτων σωματικού βάρους στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την πιο 

πρόσφατη βάση δεδομένων (GNHS-2009). Τα συγκεκριμένα εμπειρικά ευρήματα αναμένεται να 

παράσχουν περαιτέρω πληροφόρηση για το πρόβλημα της παχυσαρκίας στην Ελλάδα, και, σε 

μεταγενέστερη φάση, να διευκολύνουν το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών 

καταπολέμησης της εν λόγω «επιδημίας».   

 

Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, ο ΔΜΣ θα αντιμετωπιστεί είτε ως ένα γραμμικό είτε ως ένα 

διατεταγμένο, κατά κατηγορίες, μέτρο του σωματικού βάρους των ατόμων. Για αυτό το σκοπό θα 

εφαρμοστούν διαφορετικά οικονομετρικά μοντέλα εκτιμήσεων: (α) γραμμικά υποδείγματα 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS), (β) μοντέλα probit για διατεταγμένα κατά κατηγορίες δεδομένα 

(ordered probit) και (γ) μη-δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων σημείων (unconditional 
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quantile regressions).54 Ωστόσο τα γραμμικά υποδείγματα ελαχίστων τετραγώνων περιορίζονται, 

εκ κατασκευής, στη διερεύνηση της διακύμανσης του ΔΜΣ για την περίπτωση του "μέσου 

ερωτώμενου". Δεδομένου ότι ο "μέσος ερωτώμενος" στην Ελλάδα είναι ένα άτομο φυσιολογικού 

σωματικού βάρους, η εν λόγω μεθοδολογική προσέγγιση ενδέχεται να μην προσφέρει 

ικανοποιητικές πληροφορίες για τη διερεύνηση του φαινομένου του αυξημένου σωματικού 

βάρους. Από την άλλη πλευρά, τα διατεταγμένα μοντέλα probit αποτελούν μη-γραμμικές 

μεθόδους εκτίμησης που λαμβάνουν υπόψη τους τον κατηγορικό και διατεταγμένο χαρακτήρα 

του ΔΜΣ. Παρά τα εν λόγω πλεονεκτήματα, έναντι των απλών γραμμικών υποδειγμάτων, οι 

συγκεκριμένες μέθοδοι εκτίμησης δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα κατώφλια ορισμού των 

διαφόρων κατηγοριών σωματικού βάρους. Ως εκ τούτου, καθίστανται ιδιαίτερα ευαίσθητες  σε 

πιθανά σφάλματα ταξινόμησης (misclassification errors). Επιπροσθέτως, τα συγκεκριμένα 

μοντέλα αγνοούν την κατανομή του ΔΜΣ εντός της κάθε κατηγορίας σωματικού βάρους και, 

επομένως, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια πληροφόρησης. Ειδικότερα, τα ευρήματα της 

κλινικής βιβλιογραφίας καταδεικνύουν ότι κάθε σημείο της κατανομής του ΔΜΣ συνδέεται με 

διαφορετικούς κινδύνους για την υγεία των ατόμων (για παράδειγμα, Willet et al., 1999, Freedman 

et al., 2002 και Jolliffe, 2011).  

 

Για αυτούς τους λόγους εκτιμήθηκαν επίσης μη-δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων 

σημείων (Firpo et al., 2009). Οι συγκεκριμένες τεχνικές επιτρέπουν τη διερεύνηση του συνόλου 

της κατανομής του ΔΜΣ. Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατή η μελέτη της διαφοροποιημένης 

επίπτωσης των προσδιοριστικών μεταβλητών στα διαφορετικά σημεία της μη-δεσμευμένης 

κατανομής του ΔΜΣ (ποσοστημόρια), θεωρώντας το σύνολο των λοιπών επεξηγηματικών 

μεταβλητών σταθερό. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι για την υγεία των ατόμων δεν είναι ομογενείς 

στο σύνολο της κατανομής του ΔΜΣ, τα άτομα ενδέχεται να αξιολογούν με διαφορετικό τρόπο τα 

κόστη και τα οφέλη που συνδέονται με την όποια μεταβολή στο σωματικό τους βάρος στα πλαίσια 

διαφορετικών σημείων της κατανομής. Επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα μπορούσε να έχει η 

διερεύνηση των διαφοροποιημένων επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης μεταβλητής σε διαφορετικά 

σημεία της κατανομής του ΔΜΣ (Costa-Font et al., 2009). Για παράδειγμα, τα άτομα με 

                                                           
54 Οι García Villar and Quintana-Domeque (2009) και Nakamura and Siciliani (2010) διερεύνησαν τις επιπτώσεις του 

οικογενειακού εισοδήματος και της εκπαίδευσης στον ΔΜΣ, χρησιμοποιώντας δεσμευμένες παλινδρομήσεις 

ποσοστιαίων σημείων για ένα σύνολο από ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 
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υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και αυξημένο σωματικό βάρος (πάνω δεξί τμήμα της κατανομής 

του ΔΜΣ) είναι περισσότερο πιθανό να προβούν σε συμπεριφορικές μεταβολές που θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν σε μειώσεις στο σωματικό τους βάρος σε σχέση με τα άτομα υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου που όμως έχουν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Αυτό οφείλετε στους επαυξημένους 

κινδύνους υγείας που αντιμετωπίζουν οι πρώτοι σε σχέση με τα άτομα φυσιολογικού βάρους. 

Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η επίδραση της εκπαίδευσης είναι περισσότερο εμφανής 

στα υψηλότερα ποσοστημόρια της κατανομής του ΔΜΣ. Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, 

θα διερευνηθεί η επίπτωση ενός ευρέος φάσματος δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών 

χαρακτηριστικών, γνωρισμάτων του τρόπου ζωής, στοιχείων που αφορούν στην υγεία των ατόμων 

καθώς και περιφερειακών χαρακτηριστικών.  

 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι στην περίπτωση της Ελλάδας οι άνδρες έχουν 

υψηλότερους ΔΜΣ, κατά μέσο όρο, σε σχέση με τις γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά η διαφορά αυτή 

απαλείφεται στο δεξιό άκρο της κατανομής του ΔΜΣ (παχύσαρκοι). Επιπλέον, ο ΔΜΣ εμφανίζει 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα υψηλότερα ποσοστημόρια της κατανομής, σε σύγκριση με τα 

χαμηλότερα. Όσον αφορά στα αποτελέσματα των εκτιμήσεων, τόσο τα γραμμικά υποδείγματα 

ελαχίστων τετραγώνων όσο και τα διατεταγμένα μοντέλα οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα 

από ποιοτικής άποψης. Από την άλλη πλευρά, οι μη-δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων 

σημείων δείχνουν ότι παρά τα αποτελέσματα τόσο των γραμμικών υποδειγμάτων όσο και των 

διατεταγμένων μοντέλων, οι επιδράσεις των επεξηγηματικών μεταβλητών παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις καθώς κινούμαστε πάνω στην κατανομή του ΔΜΣ. Κατά κύριο λόγο, 

οι διαφοροποιήσεις αυτές αφορούν στις επιπτώσεις της ηλικίας, της εκπαίδευσης, του 

οικογενειακού εισοδήματος, της σωματικής άσκησης, του καθεστώτος απασχόλησης, του 

καπνίσματος, των προβλημάτων υγείας αλλά και των περιφερειακών χαρακτηριστικών.   

 

Το παρόν κεφάλαιο είναι δομημένο ως εξής. Η υποενότητα 6.2 περιγράφει τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση και παρέχει περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τα 

αποτελέσματα σωματικού βάρους στην Ελλάδα, κατά φύλο. Στη συνέχεια, η υπο-ενότητα 6.3 

περιγράφει το σύνολο των μεταβλητών της ανάλυσης. Οι εκτιμώμενες οικονομετρικές μέθοδοι 

παρουσιάζονται στην υπο-ενότητα 6.4, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα στην υπο-ενότητα 6.5.Το 
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συγκεκριμένο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την υποενότητα 6.6, όπου λαμβάνει χώρα μια σύντομη 

περίληψη των κύριων ευρημάτων. 

 

6.2. Στατιστικά δεδομένα και περιγραφική ανάλυση  

Τα δεδομένα της ανάλυσης έχουν εξαχθεί από την Ελληνική Εθνική Έρευνα Υγείας 

(GNHS). Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2009 από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η 

δημιουργία μιας αντιπροσωπευτικής βάσης δεδομένων σχετικά με την κατάσταση υγείας, τα 

επίπεδα αναπηρίας, τη νοσηρότητα καθώς και τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του ελληνικού 

πληθυσμού άνω των 15 ετών. 

 

Τα αυτο-αναφερόμενα στοιχεία για το σωματικό βάρος και ύψος των ατόμων χρησιμοποιήθηκαν 

για τον υπολογισμό του ΔΜΣ. Στην περίπτωση των εγκύων, το σύνηθες σωματικό βάρους πριν 

την εγκυμοσύνη καταγράφεται, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που συνδέονται με την 

αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης. Για τις ανάγκες της παρούσης ανάλυσης, το δείγμα 

περιορίστηκε σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 20 έως 70 ετών. Πιο συγκεκριμένα, οι νεότεροι 

ερωτηθέντες αποκλείστηκαν για λόγους που αφορούν στην αύξηση του σωματικού βάρους/ύψους 

κατά τη εφηβεία (βλέπε υποενότητα 2.1). Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

ερωτηθέντες (άνω των 70 ετών) δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση λόγω των επιπτώσεων της 

αυξημένης ηλικίας στα ανθρωπομετρικά τους χαρακτηριστικά (WHO, 1995).  

 

Δεδομένου ότι τα στοιχεία για το σωματικό βάρος και το ύψος των ατόμων είναι αυτό-

αναφερόμενα στην GNHS, η παρουσία τυπικών σφαλμάτων μέτρησης θα μπορούσε να επηρεάσει 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσπάθειες για τη διόρθωση 

των συγκεκριμένων σφαλμάτων μέτρησης (δες τη σχετική συζήτηση, για την περίπτωση των 

ΗΠΑ, στην υπο-ενότητα 3.2.1,) η διαθεσιμότητα των στοιχείων, στην περίπτωση της Ελλάδας, 

δεν επιτρέπει παρόμοιες προσεγγίσεις. Ωστόσο, με σκοπό να περιορισθεί -σε κάποιο βαθμό- η 

πιθανή μεροληψία που σχετίζεται με τα σφάλματα μέτρησης, αφαιρέθηκαν από το δείγμα οι 

περιπτώσεις στις οποίες τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά αναφέρονται από άλλα μέλη της 

οικογένειας και όχι από τα ίδια τα άτομα (οι συνεντεύξεις «δι’ αντιπροσώπου» ανέρχονται σε 
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περίπου 1 τοις εκατό του δείγματος). Επιπλέον, η επιλογή της εξαίρεσης των ηλικιωμένων από 

την ανάλυση (70+) μπορεί να έχει ενεργητική επίδραση και από αυτή την σκοπιά, καθότι 

εμπειρικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι μεγαλύτερα σφάλματα μέτρησης παρατηρούνται στην 

περίπτωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (Kuczmarski et al., 2001). Παρ’ όλα αυτά, 

δεδομένου ότι μια τυπική διόρθωση για τα εν λόγω σφάλματα μέτρησης δεν είναι εφικτή στην 

περίπτωση της Ελλάδας, η παρούσα ανάλυση περιορίζεται στο βαθμό κατά τον οποίο η μεροληψία 

των αυτο-αναφερόμενων ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών επηρεάζει τα αποτελέσματα.  

 

Η κατανομή του ΔΜΣ παρουσιάζεται στο Γράφημα 6.1, ξεχωριστά ανά φύλο. Οι οριζόντιες 

γραμμές αντιπροσωπεύουν τις δειγματικές διαμέσους για την περίπτωση των ανδρών (συνεχής 

γραμμή) και γυναικών (διακεκομμένη γραμμή). Παρά το γεγονός ότι μια τυπική περιγραφική 

ανάλυση καταδεικνύει ότι οι άνδρες έχουν -κατά μέσο όρο- σημαντικά υψηλότερους ΔΜΣ σε 

σύγκριση με τις γυναίκες (26,65 έναντι 25,32), η διερεύνηση του συνόλου της κατανομής του 

ΔΜΣ παρέχει μια περισσότερο ενδελεχή εικόνα για τις διαφορές με βάση το φύλο. Πράγματι, το 

Γράφημα 6.1 δείχνει ότι οι άνδρες αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές του ΔΜΣ μέχρι περίπου το 

80ο εκατοστημόριο της κατανομής, ενώ η εν λόγω διαφορά εκμηδενίζεται στην περίπτωση των 

υψηλότερων ποσοστημορίων. Επιπλέον, στην περίπτωση τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, 

οι τιμές του ΔΜΣ ακολουθούν μια περισσότερο έντονη αυξητική πορεία μετά την διάμεσο. 

Επομένως, με βάση τα παραπάνω προτακτικά ευρήματα, στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου 

η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά κατά φύλο. 
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Γράφημα 6.1. Κατανομή του ΔΜΣ στην περίπτωση της Ελλάδας, κατά φύλο      

(Εθνική Έρευνα Υγείας, 2009) 

 

Πηγή: Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος 2009), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Σημειώσεις: Οι οριζόντιες γραμμές συμβολίζουν τις δειγματικές διαμέσους κατά φύλο. 

 

 

Ο Πίνακας 6.1 περιλαμβάνει περιγραφικά στατιστικά μέτρα για το ΔΜΣ καθώς και για τις 

κατηγορίες σωματικού βάρους, ξεχωριστά κατά φύλο (Πίνακας 6.1). Τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι οι άνδρες έχουν υψηλότερους ΔΜΣ σε σχέση με τις γυναίκες. Από την άλλη πλευρά, οι 

γυναίκες φαίνεται να αντιμετωπίζουν κατανομές του ΔΜΣ με μεγαλύτερη μεταβλητότητα, όπως 

διαφαίνεται από τους ενδοτεταρτημοριακούς δείκτες (ΔΜΣ 90/10, 50/10 και 90/50). Όσον αφορά 

στις κατηγορίες σωματικού βάρους (Πάνελ Β), διαφαίνεται ότι οι  λιποβαρείς αποτελούν την 

κατηγορία με το χαμηλότερο ποσοστό, αφού λιγότερο από το 1% των ανδρών και περίπου 1,4% 

των γυναικών ανήκουν στην εν λόγω ομάδα. Η πλειοψηφία των Ελληνίδων (περίπου το 52,0 %) 

ανήκουν στην κατηγορία του φυσιολογικού σωματικού βάρους. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά 

χαμηλότερο, ανέρχεται στο 35,2%, στην περίπτωση των ανδρών. Οι άνδρες, σε αντίθεση με τις 

γυναίκες, κατατάσσονται πιο συχνά στην κατηγορία των υπέρβαρων  (47,05% έναντι 30.80%), 

ενώ δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στα ποσοστά της παχυσαρκίας κατά φύλο.  
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Πίνακας 6.1. Περιγραφική στατιστική ανάλυση του ΔΜΣ στην Ελλάδα, κατά φύλο 

(Εθνική Έρευνα Υγείας, 2009) 
 Άνδρες Γυναίκες 

Πάνελ A: Περιγραφικά στατιστικά μέτρα 
ΔΜΣ  (Μέσος) 26.65 25.32 

ΔΜΣ  (Διάμεσος) 26.20 24.65 

ΔΜΣ  (Ελάχιστο) 17.96 17.93 
ΔΜΣ  (Μέγιστο) 40.09 40.40 

ΔΜΣ  (90/10) 1.45 1.57 

ΔΜΣ  (50/10) 1.19 1.23 
ΔΜΣ  (90/50) 1.22 1.28 

Πάνελ B: Καταστάσεις σωματικού βάρους 
Λιποβαρείς 0.226 1.37 
Φυσιολογικού βάρους 35.23 51.89 

Υπέρβαροι 47.05 30.80 

Παχύσαρκοι 17.49 15.95 
Συνολικό δείγμα 100.00 100.00 

Παρατηρήσεις 1703 2542 

Πηγή: Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος 2009), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Σημειώσεις: Στην περίπτωση του Πάνελ Β, τα ποσοστά καθώς και οι σχετικές τυπικές αποκλείσεις έχουν πολλαπλασιαστεί με το 100. 

Τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα έχουν σταθμισθεί με τη χρήση δειγματικών βαρών που παρέχονται από την έρευνα.  
 

 

Είναι γεγονός ότι μια λεπτομερέστερη ανάλυση της κατανομής του ΔΜΣ θα μπορούσε να 

προσφέρει περισσότερη πληροφόρηση. Για παράδειγμα, ο δείκτης παχυσαρκίας (ΔΜΣ ≥ 30) 

υποθέτει ότι όλα τα παχύσαρκα άτομα ανήκουν σε μια ομοιογενή ομάδα και, ως εκ τούτου, 

αποκρύπτει τη δομή της κατανομής του ΔΜΣ εντός της συγκεκριμένης κατηγορίας σωματικού 

βάρους. Επομένως, στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά μέτρα για την 

περίπτωση επιλεγμένων ποσοστημορίων της κατανομής του ΔΜΣ. Παρατηρείται ότι η μέση τιμή 

του ΔΜΣ ακολουθεί μια αυξητική πορεία κατά μήκος της κατανομής. Επιπλέον, τόσο στην 

περίπτωση των ανδρών όσο και των γυναικών, ο ΔΜΣ εμφανίζει αυξανόμενη μεταβλητότητα 

(μεγαλύτερες τυπικές αποκλίσεις) καθώς κινούμαστε προς τα δεξιά της κατανομής, ακολουθώντας 

όμως μια μη-μονοτονική πορεία. Αξίζει να σημειωθεί δε ότι η περισσότερο έντονη αύξηση στην 

εν λόγω μεταβλητότητα διαφαίνεται μεταξύ των υψηλότερων ποσοστημορίων της κατανομής του 

ΔΜΣ (75-90 και 90+). 
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Πίνακας 6.2. Περιγραφικά στατιστικά μέτρα για το ΔΜΣ στην Ελλάδα ανά ποσοστημόριο 

και κατά φύλο (Εθνική Έρευνα Υγείας, 2009) 
Κατανομή 

του ΔΜΣ 
Άνδρες Γυναίκες 

 Μέσος 
Τυπική 

απόκλιση 
Ελάχιστο Μέγιστο Δείγμα Μέσος 

Τυπική 
απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο Δείγμα 

0-10 20.81 0.96 17.96 21.97 150 19.22 0.56 17.93 20.06 195 

10-25 23.11 0.53 22.30 24.00 243 21.03 0.54 20.07 21.90 350 

25-50 25.17 0.66 24.02 26.17 441 23.24 0.80 21.91 24.62 623 
50-75 27.37 0.81 26.20 29.05 441 26.15 0.95 24.65 27.89 664 

75-90 30.07 0.80 29.06 31.99 249 29.64 1.09 27.92 31.53 427 

90-100 34.49 2.12 32.00 40.09 179 34.37 2.09 31.55 40.40 283 

Πηγή: Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος 2009), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
Σημειώσεις: Τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα έχουν σταθμισθεί με τη χρήση των δειγματικών βαρών που παρέχονται από την έρευνα. 

 

 

6.3. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η καταναλωτική συμπεριφορά των ατόμων, και ειδικότερα η ζήτηση για πρόσληψη και 

δαπάνη θερμίδων, μπορεί να περιγραφεί στα πλαίσια των συναρτήσεων παραγωγής των 

νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που 

προμηθεύονται από την αγορά, σε συνδυασμό με τον προσωπικό τους χρόνο με σκοπό την 

παραγωγή σύνθετων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά, που εισάγονται άμεσα στις συναρτήσεις 

χρησιμότητας των ατόμων, μπορούν να περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- την υγεία των ατόμων 

(εξαρτώμενη, σε μεγάλο βαθμό, από την κατανάλωση τροφίμων και τη σωματική άσκηση), την 

απόλαυση της βρώσης εύγευστου φαγητού και την ψυχαγωγία που αφορά στη βρώση με άλλα 

άτομα από κοινού. Παρά το γεγονός ότι κανείς δεν επιθυμεί να αντιμετωπίζει προβλήματα 

αυξημένου σωματικού βάρους, κάποια άτομα λαμβάνουν μεγαλύτερη χρησιμότητα από την 

κατανάλωση τροφής σε σχέση με άλλους (Chou et al., 2004 και Rashad, 2006). Επομένως, το 

υπερβολικό σωματικό βάρος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα μιας υποκειμενικής 

εκτίμησης του σχετικού κόστους και οφέλους από την διατήρηση ενός ορισμένου σωματικού 

βάρους. 

 

Ακολουθώντας μια παρόμοια θεωρητική προσέγγιση με τους Chou et al. (2004) και Rashad 

(2006), o ΔΜΣ ενός ατόμου (𝑖), σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (𝑡), θα μπορούσε να θεωρηθεί 

συνάρτηση της συσσωρευμένης ενεργειακής ισορροπίας (𝐸𝐵) και ενός συνόλου ατομικών 
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χαρακτηριστικών (𝜀𝑖). Πιο συγκεκριμένα, ως συσσωρευμένη ενεργειακή ισορροπία ορίζεται η 

διαφορά μεταξύ των θερμίδων που προσλαμβάνονται και των θερμίδων που καταναλίσκονται σε 

όλες τις χρονικές περιόδους. Επίσης, τα προαναφερθέντα ατομικά χαρακτηριστικά αφορούν σε 

ένα ευρύ σύνολο από παράγοντες και γενετικούς μηχανισμούς που ενδέχεται να επηρεάζουν την 

προδιάθεση των ατόμων σχετικά με το σωματικό τους βάρος.  Ως εκ τούτου, η μεταβλητή ΔΜΣ 

θα μπορούσε να μοντελοποιηθεί ως ακολούθως: 

 

𝐵𝑀𝐼𝑖 = 𝑓[∑ (𝐸𝐵𝑖)𝑡 , 𝜀𝑖]         (6.1) 

 

Δεδομένου ότι οι λεπτομερείς πληροφορίες για τις θερμίδες που προσλαμβάνονται και 

καταναλίσκονται είναι σπάνιες, οι περισσότερες από τις σχετικές μελέτες (Chou et al., 2004, 

Rashad, 2006 και Lakdawalla and Philipson, 2009) υποδειγματοποιούν τα αποτελέσματα 

σωματικού βάρους χρησιμοποιώντας ατομικά, κοινωνικο-οικονομικά και συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να επηρεάσουν την ενεργειακή ισορροπία και 

τη σύνθεση των προσλαμβανόμενων θερμίδων (καθότι όλες οι θερμίδες δεν είναι ίδιες). Σε αυτό 

το σημείο αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο διαστρωματικός χαρακτήρας των δεδομένων δεν 

επιτρέπει μια δυναμική εμπειρική προσέγγιση, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη προγενέστερες 

και παρούσες μεταβολές στην ενεργειακή ισορροπία σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη και 

μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων. Παρ’ όλα αυτά, οι μελέτες που χρησιμοποιούν 

διαστρωματικά στοιχεία ερμηνεύουν τα αποτελέσματα ως συσχετίσεις που αφορούν σε σταθερές 

καταστάσεις (steady-state) σωματικού βάρους (Costa-Font et al., 2009). 

 

Επομένως, για τις ανάγκες της παρούσης ανάλυσης ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών εισάγεται στα 

εκτιμώμενα υποδείγματα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται μεταβλητές που αφορούν στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων (χώρα γέννησης, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση), 

το επίπεδο εκπαίδευσης, το καθεστώς απασχόλησης, το οικογενειακό εισόδημα και το μέγεθος 

του νοικοκυριού. Επίσης, τα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των ατόμων (σωματική άσκηση, 

κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ), οι καταναλωτικές συνήθειες (κατανάλωση φρούτων, λαχανικών 

και φυσικών χυμών), η κατάσταση υγείας (ψυχικές παθήσεις, χρόνιες παθήσεις και αναπηρία) 

καθώς και ένα σύνολο περιφερειακών μεταβλητών (περιφέρεια διαμονής, βαθμός αστικότητας και 
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διασπορά του ΔΜΣ σε επίπεδο περιφέρειας) χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. Λεπτομέρειες για 

τον ορισμό των παραπάνω μεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3.  
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Πίνακας 6.3. Ορισμός των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση  
Εξαρτημένες μεταβλητές  
lnBMI Φυσικός λογάριθμος του ΔΜΣ 
Φυσιολογικού βάρους =1 αν ΔΜΣ<25; 0 ειδάλλως  

Υπέρβαροι =1 αν 25≤ΔΜΣ <30; 0 ειδάλλως 

Παχύσαρκοι =1 αν ΔΜΣ≥30; 0 ειδάλλως  

Ανεξάρτητες μεταβλητές  
Γηγενείς =1 αν το άτομο γεννήθηκε στην Ελλάδα, 0 ειδάλλως. 

Ηλικιακή ομάδα 20-29 =1 αν το άτομο ανήκει στη ηλικιακή ομάδα 20-29, 0 ειδάλλως. 

Ηλικιακή ομάδα 30-39 =1 αν το άτομο ανήκει στη ηλικιακή ομάδα 30-39, 0 ειδάλλως. 
Ηλικιακή ομάδα 40-49 =1 αν το άτομο ανήκει στη ηλικιακή ομάδα 40-49, 0 ειδάλλως. 

Ηλικιακή ομάδα 50-59 =1 αν το άτομο ανήκει στη ηλικιακή ομάδα 50-59, 0 ειδάλλως. 

Ηλικιακή ομάδα 60-70 =1 αν το άτομο ανήκει στη ηλικιακή ομάδα 60-70, 0 ειδάλλως. 
Παντρεμένοι  =1 αν το άτομο είναι παντρεμένο, 0 ειδάλλως. 

Ανύπαντροι =1 αν το άτομο είναι ανύπαντρο, 0 ειδάλλως. 

Λοιπή οικ/κη κατάσταση =1 αν το άτομο είναι διαζευγμένος/χήρος, 0 ειδάλλως. 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση =1 αν το άτομο είναι απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 1), 0 ειδάλλως. 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
=1 αν το άτομο είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή μετα-δευτεροβάθμιας, αλλά όχι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2,3 και 4), 0 ειδάλλως. 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση =1 αν το άτομο είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 και 6), 0 ειδάλλως. 

Πλήρως απασχολούμενοι =1 αν άτομο εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, 0 ειδάλλως. 

Μερικώς απασχολούμενοι =1 αν άτομο εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, 0 ειδάλλως. 
Άνεργοι  =1 αν άτομο είναι άνεργο, 0 ειδάλλως. 

Συνταξιούχοι =1 αν άτομο είναι συνταξιούχος, 0 ειδάλλως. 

Οικονομικά μη-ενεργοί =1 αν άτομο είναι οικονομικά μη-ενεργό, 0 ειδάλλως. 
Οικ/κο εισόδημα 1 =1 αν το άτομο έχει οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 901 € μηνιαίως, 0 ειδάλλως. 

Οικ/κο εισόδημα 2 =1 αν το άτομο έχει οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 901 και 1400 € μηνιαίως, 0 ειδάλλως. 

Οικ/κο εισόδημα 3 =1 αν το άτομο έχει οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 1401 και 2100 € μηνιαίως, 0 ειδάλλως. 
Οικ/κο εισόδημα 4 =1 αν το άτομο έχει οικογενειακό εισόδημα πάνω από 2100 € μηνιαίως, 0 ειδάλλως. 

Ελλιπές οικ/κο εισόδημα  =1 αν το οικογενειακό εισόδημα του ατόμου είναι μη-διαθέσιμο, 0 ειδάλλως. 

Μέγεθος νοικοκυριού  Συνολικό μέγεθος νοικοκυριού 
Σωματικά αδρανείς =1 αν το άτομο ανήκει στο χαμηλότερα ποσοστημόρια της κατανομής του «μεταβολικού ισοδυνάμου» 

(MET) †, 0 ειδάλλως. 

Μέτρια σωματική 
δραστηριότητα 

=1 αν το άτομο ανήκει στο μέσον της κατανομής του «μεταβολικού ισοδυνάμου» (MET), 0 ειδάλλως. 

Έντονη σωματική 

δραστηριότητα 

=1 αν το άτομο ανήκει στα υψηλότερα ποσοστημόρια της κατανομής του «μεταβολικού ισοδυνάμου» 

(MET), 0 ειδάλλως. 
Ώρες περπατήματος Φυσικός λογάριθμος των ωρών που δαπανά το άτομο για περπάτημα κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. 

Φρούτα =1 αν το άτομα καταναλώνει φρούτα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, 0 ειδάλλως. 

Λαχανικά =1 αν το άτομα καταναλώνει λαχανικά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, 0 ειδάλλως. 
Φρουτοχυμοί =1 αν το άτομα καταναλώνει φρουτοχυμούς τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, 0 ειδάλλως. 

Κάπνισμα =1 αν το άτομο καπνίζει, 0 ειδάλλως. 

Ακραία κατανάλωση αλκοόλ =1 αν το άτομο καταναλώνει περισσότερα από 6 αλκοολούχα ποτά ανά περίσταση, 0 ειδάλλως.  
Χρόνιες παθήσεις =1 αν το άτομο πάσχει από κάποια χρόνια πάθηση, 0 ειδάλλως. 

Άγχος =1 αν το άτομο αντιμετωπίζει χρόνιο άγχος, 0 ειδάλλως. 

Κατάθλιψη =1 αν το άτομο αντιμετωπίζει χρόνια κατάθλιψη, 0 ειδάλλως. 

Αναπηρία 
=1 αν το άτομο αντιμετωπίζει περιορισμούς στις σωματικές δραστηριότητες ή/και στις καθημερινές 

δράσεις, 0 ειδάλλως.  
Περ/κη διασπορά του ΔΜΣ  Διατεταρτημοριακό εύρος του ΔΜΣ σε επίπεδο περιφέρειας και επιπέδου αστικότητας 

Ανατολική Μακεδονία =1 αν το άτομο διαμένει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 0 ειδάλλως. 

Κεντρική Μακεδονία  =1 αν το άτομο διαμένει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 0 ειδάλλως. 
Δυτική Μακεδονία =1 αν το άτομο διαμένει στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 0 ειδάλλως. 

Θεσσαλία  =1 αν το άτομο διαμένει στη περιφέρεια Θεσσαλίας, 0 ειδάλλως. 

Ήπειρος  =1 αν το άτομο διαμένει στη περιφέρεια Ηπείρου, 0 ειδάλλως. 
Ιόνια νησιά  =1 αν το άτομο διαμένει στη περιφέρεια Ιονίων νήσων, 0 ειδάλλως. 

Δυτική Ελλάδα =1 αν το άτομο διαμένει στη περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 0 ειδάλλως. 

Κεντρική Ελλάδα  =1 αν το άτομο διαμένει στη περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας, 0 ειδάλλως. 
Πελοπόννησος  =1 αν το άτομο διαμένει στη περιφέρεια Πελοποννήσου, 0 ειδάλλως. 

Αττική =1 αν το άτομο διαμένει στη περιφέρεια Αττικής, 0 ειδάλλως. 

Βόρειο Αιγαίο  =1 αν το άτομο διαμένει στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 0 ειδάλλως. 
Νότιο Αιγαίο  =1 αν το άτομο διαμένει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 0 ειδάλλως. 

Κρήτη =1 αν το άτομο διαμένει στην περιφέρεια Κρήτης, 0 ειδάλλως. 

Αστική περιοχή =1 αν το άτομο διαμένει σε αστική περιοχή, 0 ειδάλλως. 
Ημιαστική περιοχή =1 αν το άτομο διαμένει σε ημιαστική περιοχή, 0 ειδάλλως. 

Αγροτική περιοχή =1 αν το άτομο διαμένει σε αγροτική περιοχή, 0 ειδάλλως. 

Πηγή: Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος 2009), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Σημειώσεις:  † Τα «μεταβολικά ισοδύναμα» έχουν ορισθεί πολλαπλασιάζοντας επί «4» τα εβδομαδιαία λεπτά μέτριας σωματικής 

δραστηριότητας και επί «7» τα λεπτά που αφορούν στην έντονη δραστηριότητα (Booth et al., 2003). 
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Οι αναμενόμενες επιπτώσεις των παραπάνω επεξηγηματικών μεταβλητών, στο σωματικό βάρος 

των ατόμων, βασίζονται σε εμπειρικά ευρήματα που αφορούν στις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό 

ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, διαφαίνεται ότι οι γηγενείς, στις περιπτώσεις των ΗΠΑ αλλά 

και του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιμετωπίζουν υψηλότερους ΔΜΣ σε σχέση με τους μετανάστες 

(Sanchez-Vaznaugh et al., 2008 και Averett et al., 2012). Παρ’ όλα αυτά, εμπειρικά στοιχεία από 

άλλες χώρες (πχ. Σουηδία) καταλήγουν σε αντίθετα συμπεράσματα (Wandell et al., 2004). 

Επιπλέον, η ηλικία φαίνεται να συνδέεται μη-μονοτονικά με τα αποτελέσματα του σωματικού 

βάρους τόσο στην περίπτωση μελετών για τις ΗΠΑ (Chou et al., 2004, Rashad, 2006) όσο και την 

Ευρώπη (Michaud et al., 2007). Επιπροσθέτως, μελέτες με βάση τα στοιχεία των ΗΠΑ κατέδειξαν 

ότι οι παντρεμένοι άνδρες αντιμετωπίζουν υψηλότερους ΔΜΣ ή/και πιθανότητες παχυσαρκίας, 

ενώ τα αποτελέσματα για τις γυναίκες είναι λιγότερο ξεκάθαρα (Rashad et al., 2006 και 

Lakdawalla and Philipson, 2009). Από την άλλη πλευρά, τα ευρωπαϊκά στοιχεία καταδεικνύουν 

μια θετική συσχέτιση μεταξύ της έγγαμης ζωής και της πιθανότητας αντιμετώπισης προβλημάτων 

παχυσαρκίας τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες (Sanz-de-Galdeano, 2005; Michaud et al., 

2007). Η εκπαίδευση ασκεί μια προστατευτική επίδραση στα αποτελέσματα σωματικού βάρους 

(πχ., ΔΜΣ ή παχυσαρκία) τόσο στην περίπτωση δειγμάτων που αφορούν στις ΗΠΑ (Chou et al., 

2004, Rashad, 2006, Lakdawalla and Philipson, 2009) όσο και στην Ευρώπη (Sanz-de-Galdeano, 

2005, Michaud et al., 2007, Brunello et al., 2013).  

 

Τα εμπειρικά στοιχεία που αφορούν στις επιπτώσεις των καταστάσεων απασχόλησης στα 

αποτελέσματα σωματικού βάρους οδηγούν σε ανάμεικτα συμπεράσματα. Ειδικότερα, η 

απασχόληση μπορεί να συνδέεται αρνητικά με το σωματικό βάρος, λόγω πιθανής αύξησης της 

κατανάλωσης ακριβότερων/περισσότερο ποιοτικών τροφίμων (Gomis-Porqueras et al., 2011). 

Από την άλλη πλευρά, το αυξημένο κόστος ευκαιρίας του χρόνου που αντιμετωπίζουν οι 

απασχολούμενοι, σε σχέση με τους μη-απασχολούμενους, μπορεί να οδηγήσει σε μια θετική 

συσχέτιση μεταξύ απασχόλησης και σωματικού βάρους (Norton and Han, 2008). Επιπλέον, μια 

θετική επίπτωση της συνταξιοδότησης στο ΔΜΣ έχει αναφερθεί από τους Chung et al. (2009), για 

την περίπτωση των ΗΠΑ. Η συσχέτιση του οικογενειακού εισοδήματος με το ΔΜΣ είναι της 

μορφής ανεστραμμένου-U, όπως δείχνουν εμπειρικά στοιχεία για τους άνδρες στις ΗΠΑ. Στη δε 

περίπτωση των γυναικών μια αρνητική σχέση παρατηρείται (Lakdawalla and Philipson, 2009). Τα 

αντίστοιχα ευρωπαϊκά ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης στις γυναίκες, 
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ενώ καταδεικνύουν μη συστηματικές εξαρτήσεις για τους ευρωπαίους άνδρες (García Villar and 

Quintana-Domeque, 2009). Όπως είναι αναμενόμενο, η σωματική άσκηση σχετίζεται αρνητικά με 

τα αποτελέσματα σωματικού βάρους τόσο στα δείγματα που αφορούν στις ΗΠΑ (Yen et al., 2009) 

όσο και στην Ευρώπη (Michaud et al., 2007). Επιπροσθέτως, το κάπνισμα ασκεί μια αρνητική 

επίπτωση στο σωματικό βάρος, αντανακλώντας -κατά πάσα πιθανότητα- τη συσχέτιση του 

καπνίσματος με τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες αλλά και στο μεταβολισμό των ατόμων 

(Rashad, 2006 και Michaud et al., 2007). Αντίθετα, τα εμπειρικά στοιχεία που αφορούν στην 

κατανάλωση αλκοόλ, δεν καταλήγουν σε σαφή συμπεράσματα τόσο στην περίπτωση της Ευρώπης 

όσο και των ΗΠΑ (π.χ., Sieri et al., 2009 και French et al., 2010). Τέλος, η βιβλιογραφία και από 

τις δύο όχθες του Ατλαντικού φανερώνει σημαντικές περιφερειακές διακυμάνσεις στο σωματικό 

βάρος των ατόμων (Chou et al., 2004, Rashad, 2006 και Morris, 2007). 

 

Ιδιαίτερα περιορισμένα είναι τα αντίστοιχα εμπειρικά αποτελέσματα που αφορούν στην Ελλάδα. 

Σε γενικές γραμμές τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι γηγενείς -συγκρινόμενοι με τους 

μετανάστες- αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας. Επίσης, η ηλικία συνδέεται με 

την πιθανότητα αντιμετώπισης καταστάσεων παχυσαρκίας με μια σχέση της μορφής 

αντεστραμμένου-U, ενώ παρατηρείται μια θετική συσχέτιση μεταξύ της έγγαμης ζωής και της 

παχυσαρκίας (Tzotzas et al., 2004, Sanz-de-Galdeano, 2005, Michaud et al., 2007 και Tzotzas et 

al., 2008). Επιπλέον, οι Sanz-de-Galdeano (2005) και Nakamura and Siciliani (2010) αναφέρονται 

στην ύπαρξη μιας αρνητικής συσχέτισης μεταξύ της εκπαίδευσης και της πιθανότητας 

παχυσαρκίας, στην περίπτωση των γυναικών. Από τη άλλη πλευρά, οι Tzotzas et al. (2004) και 

Trichopoulou et al. (2005) υποστηρίζουν ότι η εν λόγω αρνητική συσχέτιση ισχύει και για τα δύο 

φύλα. Η επίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος στο σωματικό βάρος ερευνάται, για την 

περίπτωση της Ελλάδας, από την Sanz-de-Galdeano (2005). Επίσης, η σωματική άσκηση αλλά 

και το κάπνισμα σχετίζονται αρνητικά με το σωματικό βάρος, και την πιθανότητα αντιμετώπισης 

καταστάσεων παχυσαρκίας, στην περίπτωση του ελληνικού πληθυσμού (Tzotzas et al., 2004, 

Michaud et al., 2007, Trichopoulou et al., 2005). 

 

Περιγραφικά στατιστικά μέτρα για τις χρησιμοποιούμενες επεξηγηματικές μεταβλητές 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.4 (άνδρες) και 6.5 (γυναίκες). Ειδικότερα, οι εν λόγω πίνακες 

περιλαμβάνουν στατιστικά μέτρα που έχουν υπολογισθεί τόσο στην περίπτωση του συνολικού 
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δείγματος όσο και σε επιλεγμένα ποσοστημόρια της κατανομής του ΔΜΣ. Η συγκεκριμένη 

περιγραφική ανάλυση αποκαλύπτει σημαντικές διαφοροποιήσεις καθώς κινούμαστε προς τα δεξιά 

της κατανομής του ΔΜΣ, δηλαδή, από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα ποσοστημόρια. Για 

παράδειγμα, τα νεότερα άτομα (άνδρες και γυναίκες) είναι περισσότερο πιθανό να παρατηρούνται 

στο αριστερό άκρο της κατανομής του ΔΜΣ ενώ οι γηραιότεροι στο δεξιό άκρο. Ομοίως, οι 

έγγαμοι και τα άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου παρατηρούνται με μεγαλύτερη 

συχνότητα στο δεξιό άκρο της κατανομής του ΔΜΣ. Αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των 

ποσοστημορίων του ΔΜΣ παρατηρούνται στην περίπτωση των καταστάσεων απασχόλησης 

(άνδρες και γυναίκες) αλλά και του οικογενειακού εισοδήματος (άνδρες). Οι σωματικά αδρανείς 

ερωτώμενοι είναι πιο πιθανό να ανήκουν στα υψηλότερα ποσοστημόρια της κατανομής του ΔΜΣ, 

ενώ οι καπνιστές (άνδρες και γυναίκες) παρατηρούνται με μεγαλύτερη συχνότητα στα 

χαμηλότερα. Επιπλέον, τα άτομα που πάσχουν από διάφορα προβλήματα υγείας ή αντιμετωπίζουν 

μειωμένες σωματικές ικανότητες (αναπηρία) είναι περισσότερο πιθανό να ανήκουν στα 

υψηλότερα ποσοστημόρια της κατανομής του ΔΜΣ. Από την άλλη πλευρά, το αντίθετο συμβαίνει 

για τις Ελληνίδες που ακολουθούν υγιεινά διατροφικά πρότυπα (κατανάλωση χυμών φρούτων). 
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Πίνακας 6.4. Περιγραφική στατιστική ανάλυση των επεξηγηματικών μεταβλητών στην 

περίπτωση διαφορετικών ποσοστημορίων της κατανομής του ΔΜΣ (Εθνική Έρευνα 

Υγείας, 2009): Άνδρες  

 Ποσοστημόρια του ΔΜΣ                                              Μέσοι όροι 

Μεταβλητές 0-10 10-25 25-50 50-75 75-90 90 -100  
Γηγενείς 0.89 (0.31) 0.81 (0.39) 0.90 (0.30) 0.92 (0.27) 0.90 (0.30) 0.90 (0.30) 0.89 (0.31) 
Ηλικιακή ομάδα 20-29 0.55 (0.50) 0.36 (0.48) 0.19 (0.39) 0.10 (0.30) 0.11 (0.31) 0.08 (0.27) 0.21 (0.41) 

Ηλικιακή ομάδα 30-39 0.16 (0.36) 0.26 (0.44) 0.18 (0.39) 0.25 (0.43) 0.22 (0.42) 0.16 (0.37) 0.21 (0.41) 

Ηλικιακή ομάδα 40-49 0.13 (0.33) 0.17 (0.38) 0.23 (0.42) 0.23 (0.42) 0.24 (0.43) 0.26 (0.44) 0.22 (0.41) 
Ηλικιακή ομάδα 50-59 0.09 (0.29) 0.09 (0.29) 0.22 (0.41) 0.24 (0.42) 0.21 (0.41) 0.24 (0.43) 0.19 (0.39) 

Ηλικιακή ομάδα 60-70 0.07 (0.26) 0.11 (0.32) 0.18 (0.39) 0.18 (0.39) 0.22 (0.41) 0.25 (0.43) 0.17 (0.38) 

Παντρεμένοι  0.36 (0.48) 0.48 (0.50) 0.66 (0.47) 0.73 (0.44) 0.76 (0.43) 0.79 (0.41) 0.65 (0.48) 
Ανύπαντροι 0.62 (0.49) 0.47 (0.50) 0.30 (0.46) 0.24 (0.43) 0.21 (0.41) 0.19 (0.39) 0.32 (0.47) 

Λοιπή οικ/κη κατάσταση 0.02 (0.13) 0.05 (0.22) 0.04 (0.19) 0.03 (0.17) 0.03 (0.16) 0.02 (0.15) 0.03 (0.18) 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0.19 (0.39) 0.18 (0.38) 0.15 (0.36) 0.23 (0.42) 0.18 (0.38) 0.29 (0.45) 0.19 (0.39) 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0.52 (0.50) 0.51 (0.50) 0.52 (0.50) 0.47 (0.50) 0.58 (0.49) 0.50 (0.50) 0.52 (0.50) 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 0.29 (0.45) 0.31 (0.46) 0.32 (0.47) 0.31 (0.46) 0.24 (0.43) 0.21 (0.41) 0.29 (0.45) 

Πλήρως απασχολούμενοι 0.56 (0.50) 0.68 (0.47) 0.69 (0.46) 0.69 (0.46) 0.66 (0.47) 0.61 (0.49) 0.66 (0.47) 
Μερικώς απασχολούμενοι 0.03 (0.18) 0.04 (0.19) 0.10 (0.10) 0.03 (0.17) 0.14 (0.12) 0.01 (0.11) 0.02 (0.15) 

Άνεργοι  0.13 (0.33) 0.06 (0.25) 0.53 (0.22) 0.05 (0.22) 0.08 (0.28) 0.09 (0.28) 0.07 (0.25) 

Συνταξιούχοι 0.07 (0.25) 0.10 (0.31) 0.17 (0.37) 0.19 (0.39) 0.17 (0.38) 0.29 (0.45) 0.17 (0.37) 
Οικονομικά μη-ενεργοί 0.22 (0.41) 0.11 (0.32) 0.08 (0.28) 0.04 (0.16) 0.08 (0.25) 0.01 (0.10) 0.08 (0.27) 

Οικ/κο εισόδημα 1 0.14 (0.34) 0.12 (0.32) 0.09 (0.28) 0.08 (0.27) 0.10 (0.31) 0.06 (0.24) 0.09 (0.29) 

Οικ/κο εισόδημα 2 0.13 (0.34) 0.17 (0.38) 0.21 (0.41) 0.19 (0.39) 0.24 (0.43) 0.25 (0.44) 0.20 (0.40) 
Οικ/κο εισόδημα 3 0.29 (0.45) 0.31 (0.46) 0.29 (0.45) 0.29 (0.45) 0.27 (0.45) 0.29 (0.46) 0.29 (0.45) 

Οικ/κο εισόδημα 4 0.32 (0.47) 0.30 (0.46) 0.32 (0.47) 0.34 (0.47) 0.30 (0.46) 0.30 (0.46) 0.32 (0.47) 

Ελλιπές οικ/κο εισόδημα  0.12 (0.33) 0.10 (0.30) 0.10 (0.30) 0.11 (0.31) 0.08 (0.26) 0.30 (0.46) 0.10 (0.30) 
Μέγεθος νοικοκυριού  3.34 (1.04) 3.22 (1.06) 3.14 (1.05) 3.15 (1.04) 3.28 (0.97) 3.31 (1.35) 3.21 (1.07) 

Σωματικά αδρανείς 0.38 (0.49) 0.31 (0.47) 0.39 (0.49) 0.37 (0.48) 0.44 (0.50) 0.47 (0.50) 0.38 (0.49) 

Μέτρια σωματική δραστηριότητα 0.34 (0.48) 0.37 (0.49) 0.33 (0.47) 0.34 (0.47) 0.32 (0.47) 0.28 (0.45) 0.34 (0.48) 
Έντονη σωματική δραστηριότητα 0.27 (0.45) 0.31 (0.46) 0.28 (0.45) 0.29 (0.45) 0.23 (0.42) 0.25 (0.44) 0.27 (0.45) 

Ώρες περπατήματος 4.51 (1.90) 4.33 (2.04) 4.46 (2.10) 4.17 (2.16) 4.53 (1.96) 4.08 (2.33) 4.35 (2.09) 

Φρούτα 0.86 (0.35) 0.89 (0.31) 0.90 (0.30) 0.90 (0.31) 0.93 (0.25) 0.88 (0.33) 0.90 (0.30) 
Λαχανικά 0.94 (0.24) 0.94 (0.25) 0.95 (0.21) 0.96 (0.21) 0.97 (0.18) 0.97 (0.17) 0.95 (0.21) 

Φρουτοχυμοί 0.70 (0.46) 0.64 (0.48) 0.62 (0.49) 0.54 (0.50) 0.63 (0.48) 0.59 (0.49) 0.61 (0.49) 
Κάπνισμα 0.67 (0.47) 0.44 (0.50) 0.52 (0.50) 0.48 (0.50) 0.46 (0.50) 0.49 (0.50) 0.50 (0.50) 

Ακραία κατανάλωση αλκοόλ 0.04 (0.20) 0.05 (0.22) 0.06 (0.23) 0.05 (0.23) 0.06 (0.24) 0.07 (0.26) 0.24 (0.43) 

Χρόνιες παθήσεις 0.21 (0.41) 0.20 (0.40) 0.29 (0.45) 0.28 (0.45) 0.28 (0.45) 0.37 (0.49) 0.27 (0.45) 
Άγχος 0.01 (0.09) 0.02 (0.15) 0.02 (0.14) 0.04 (0.20) 0.02 (0.14) 0.03 (0.08) 0.03 (0.16) 

Κατάθλιψη 0.01 (0.09) 0.01 (0.12) 0.01 (0.08) 0.01 (0.09) 0.01 (0.10) 0.01 (0.09) 0.01 (0.09) 

Αναπηρία 0.07 (0.25) 0.11 (0.31) 0.11 (0.32) 0.15 (0.36) 0.19 (0.39) 0.28 (0.45) 0.14 (0.35) 
Περ/κη διασπορά του ΔΜΣ  5.57 (0.53) 5.56 (0.56) 5.52 (0.65) 5.51 (0.71) 5.67 (0.59) 5.75 (0.62) 5.57 (0.64) 

Πηγή: Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος 2009), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
Σημειώσεις: Οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στις παρενθέσεις.  

Τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα έχουν σταθμισθεί με τη χρήση των δειγματικών βαρών που παρέχονται από την έρευνα. 
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Πίνακας 6.5. Περιγραφική στατιστική ανάλυση των επεξηγηματικών μεταβλητών στην 

περίπτωση διαφορετικών ποσοστημορίων της κατανομής του ΔΜΣ (Εθνική Έρευνα 

Υγείας, 2009): Γυναίκες 
 Ποσοστημόρια του ΔΜΣ         Μέσοι όροι 

Μεταβλητές 0-10 10-25 25-50 50-75 75-90 90 -100  

Γηγενείς 0.84 (0.37) 0.85 (0.36) 0.87 (0.34) 0.92 (0.27) 0.94 (0.25) 0.91 (0.29) 0.89 (0.31) 
Ηλικιακή ομάδα 20-29 0.47 (0.50) 0.26 (0.44) 0.18 (0.39) 0.10 (0.30) 0.09 (0.29) 0.03 (0.18) 0.18 (0.38) 

Ηλικιακή ομάδα 30-39 0.34 (0.48) 0.37 (0.48) 0.26 (0.44) 0.17 (0.38) 0.07 (0.26) 0.14 (0.34) 0.22 (0.42) 

Ηλικιακή ομάδα 40-49 0.12 (0.33) 0.21 (0.41) 0.28 (0.45) 0.27 (0.44) 0.21 (0.41) 0.21 (0.41) 0.23 (0.42) 
Ηλικιακή ομάδα 50-59 0.05 (0.22) 0.08 (0.28) 0.16 (0.37) 0.22 (0.41) 0.30 (0.46) 0.32 (0.46) 0.19 (0.39) 

Ηλικιακή ομάδα 60-70 0.01 (0.11) 0.07 (0.25) 0.11 (0.32) 0.24 (0.43) 0.33 (0.47) 0.29 (0.46) 0.18 (0.38) 

Παντρεμένοι  0.53 (0.50) 0.66 (0.47) 0.74 (0.44) 0.80 (0.40) 0.83 (0.38) 0.82 (0.38) 0.74 (0.44) 
Ανύπαντροι 0.43 (0.50) 0.27 (0.45) 0.18 (0.38) 0.10 (0.31) 0.07 (0.25) 0.02 (0.14) 0.17 (0.37) 

Λοιπή οικ/κη κατάσταση 0.05 (0.22) 0.06 (0.24) 0.08 (0.27) 0.10 (0.30) 0.10 (0.30) 0.16 (0.36) 0.09 (0.29) 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0.07 (0.26) 0.08 (0.28) 0.18 (0.38) 0.31 (0.46) 0.45 (0.50) 0.40 (0.49) 0.25 (0.43) 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0.56 (0.50) 0.53 (0.50) 0.56 (0.50) 0.49 (0.50) 0.42 (0.49) 0.45 (0.50) 0.51 (0.50) 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 0.37 (0.48) 0.38 (0.47) 0.26 (0.44) 0.20 (0.40) 0.13 (0.33) 0.15 (0.36) 0.24 (0.43) 

Πλήρως απασχολούμενοι 0.46 (0.50) 0.57 (0.50) 0.44 (0.50) 0.35 (0.48) 0.31 (0.46) 0.26 (0.44) 0.40 (0.49) 
Μερικώς απασχολούμενοι 0.12 (0.33) 0.06 (0.50) 0.04 (0.21) 0.04 (0.19) 0.03 (0.18) 0.03 (0.18) 0.05 (0.22) 

Άνεργοι  0.15 (0.35) 0.10 (0.30) 0.12 (0.32) 0.07 (0.25) 0.05 (0.23) 0.08 (0.27) 0.09 (0.29) 
Συνταξιούχοι 0.02 (0.14) 0.04 (0.19) 0.08 (0.28) 0.15 (0.36) 0.21 (0.41) 0.22 (0.41) 0.12 (0.32) 

Οικονομικά μη-ενεργοί 0.25 (0.43) 0.23 (0.42) 0.31 (0.46) 0.39 (0.49) 0.39 (0.49) 0.41 (0.49) 0.33 (0.47) 

Οικ/κο εισόδημα 1 0.12 (0.32) 0.11 (0.31) 0.15 (0.35) 0.12 (0.33) 0.18 (0.38) 0.17 (0.37) 0.14 (0.35) 
Οικ/κο εισόδημα 2 0.25 (0.43) 0.16 (0.37) 0.19 (0.39) 0.20 (0.40) 0.26 (0.44) 0.26 (0.44) 0.21 (0.41) 

Οικ/κο εισόδημα 3 0.26 (0.44) 0.26 (0.44) 0.25 (0.43) 0.31 (0.46) 0.22 (0.42) 0.26 (0.44) 0.26 (0.44) 

Οικ/κο εισόδημα 4 0.28 (0.45) 0.49 (0.49) 0.30 (0.46) 0.25 (0.43) 0.24 (0.43) 0.22 (0.41) 0.28 (0.45) 

Ελλιπές οικ/κο εισόδημα  0.10 (0.31) 0.09 (0.28) 0.11 (0.32) 0.11 (0.31) 0.10 (0.29) 0.08 (0.28) 0.10 (0.30) 
Μέγεθος νοικοκυριού  3.20 (1.11) 3.22 (1.04) 3.30 (1.07) 3.21 (1.05) 3.09 (1.06) 3.13 (1.05) 3.21 (1.06) 

Σωματικά αδρανείς 0.31 (0.46) 0.30 (0.46) 0.25 (0.43) 0.28 (0.45) 0.31 (0.46) 0.32 (0.47) 0.29 (0.45) 

Μέτρια σωματική δραστηριότητα 0.35 (0.48) 0.38 (0.49) 0.38 (0.48) 0.37 (0.48) 0.33 (0.47) 0.39 (0.49) 0.37 (0.48) 
Έντονη σωματική δραστηριότητα 0.35 (0.48) 0.32 (0.47) 0.38 (0.48) 0.35 (0.48) 0.37 (0.48) 0.29 (0.45) 0.35 (0.48) 

Ώρες περπατήματος 4.05 (2.19) 4.47 (1.93) 4.37 (2.03) 4.13 (2.19) 3.94 (2.34) 3.90 (2.27) 4.18 (2.15) 

Φρούτα 0.86 (0.35) 0.94 (0.24) 0.91 (0.28) 0.90 (0.30) 0.91 (0.29) 0.88 (0.31) 0.90 (0.29) 
Λαχανικά 0.92 (0.27) 0.98 (0.15) 0.97 (0.18) 0.96 (0.20) 0.96 (0.19) 0.95 (0.22) 0.96 (0.20) 

Φρουτοχυμοί 0.70 (0.46) 0.76 (0.43) 0.65 (0.48) 0.59 (0.49) 0.56 (0.50) 0.47 (0.50) 0.62 (0.48) 

Κάπνισμα 0.50 (0.50) 0.46 (0.50) 0.40 (0.49) 0.33 (0.47) 0.25 (0.43) 0.33 (0.47) 0.37 (0.48) 
Ακραία κατανάλωση αλκοόλ 0.01 (0.09) 0.01 (0.08) 0.01 (0.12) 0.00 (0.07) 0.02 (0.04) 0.01 (0.09) 0.07 (0.25) 

Χρόνιες παθήσεις 0.15 (0.36) 0.25 (0.43) 0.32 (0.47) 0.44 (0.50) 0.56 (0.50) 0.69 (0.46) 0.39 (0.49) 

Άγχος 0.02 (0.15) 0.05 (0.21) 0.05 (0.22) 0.06 (0.23) 0.09 (0.28) 0.08 (0.27) 0.06 (0.23) 
Κατάθλιψη 0.01 (0.11) 0.01 (0.12) 0.02 (0.13) 0.03 (0.16) 0.04 (0.21) 0.06 (0.24) 0.03 (0.16) 

Αναπηρία 0.04 (0.20) 0.09 (0.29) 0.14 (0.36) 0.29 (0.45) 0.40 (0.49) 0.47 (0.50) 0.23 (0.42) 

Περ/κη διασπορά του ΔΜΣ  5.59 (0.57) 5.59 (0.66) 5.57 (0.67) 5.46 (0.72) 5.65 (0.69) 5.68 (0.63) 5.57 (0.68) 

Πηγή: Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος 2009), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
Σημειώσεις: Οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στις παρενθέσεις.  

Τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα έχουν σταθμισθεί με τη χρήση των δειγματικών βαρών που παρέχονται από την έρευνα. 
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6.4. Εμπειρικά μοντέλα  

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ανάλυσης θα εκτιμηθούν εμπειρικά υποδείγματα 

διαφορετικής φύσης. Ειδικότερα, τα μοντέλα αυτά αφορούν σε (α) γραμμικά υποδείγματα 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS), (β) μοντέλα probit για διατεταγμένα κατά κατηγορίες δεδομένα 

(ordered probit) και (γ) μη-δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων σημείων (unconditional 

quantile regressions).  

 

Το βασικό εμπειρικό μοντέλο της παρούσης ανάλυσης είναι ένα απλό γραμμικό μοντέλο 

ελαχίστων τετραγώνων της μορφής: 

 

𝑙𝑛(𝐵𝑀𝐼𝑖) = 𝛼 + 𝜷𝑿𝒊 + 𝑢𝑖         (6.2) 

όπου, ο όρος ln(𝐵𝑀𝐼𝑖) αντιπροσωπεύει το φυσικό λογάριθμο του ΔΜΣ για κάθε άτομο (𝑖), το 𝑿𝒊 

αφορά σε ένα σύνολο από επεξηγηματικές μεταβλητές, τα 𝛼 και 𝜷 είναι οι παράμετροι που 

χρήζουν εκτίμησης και το 𝑢𝑖 αντιπροσωπεύει το διαταρακτικό όρο.  

 

Επιπροσθέτως, διατεταγμένα μοντέλα probit (ordered probit) εκτιμήθηκαν. Σε αυτή την 

περίπτωση η εξαρτημένη μεταβλητή αποτελείται από τρεις κατηγορίες σωματικού βάρους 

(j=1,…,J), φυσιολογικού σωματικού βάρους, υπέρβαροι και παχύσαρκοι, με βάση την ταξινόμηση 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (υπο-ενότητα 2.1).55 Επομένως, η λανθάνουσα μεταβλητή 

𝐹𝑖
∗ μπορεί να μοντελοποιηθεί ως:  

 

𝐹𝑖
∗ = 𝜷𝑿𝒊 + 𝑢𝑖          (6.3) 

όπου, το διάνυσμα 𝑿𝒊 περιλαμβάνει το σύνολο των επεξηγηματικών μεταβλητών, το 𝜷 αποτελεί 

τις παραμέτρους που πρέπει να εκτιμηθούν και το 𝑢𝑖 αντιπροσωπεύει το διαταρακτικό όρο της 

εξίσωσης. Ωστόσο, η λανθάνουσα μεταβλητή 𝐹𝑖
∗ δεν μπορεί να παρατηρηθεί. Αυτό που 

                                                           
55 Δεδομένου ότι οι λιποβαρείς αποτελούν περίπου το 1% του πληθυσμού της Ελλάδας, για τις ανάγκες της εκτίμησης 

τα εν λόγω άτομα εντάχθηκαν στην κατηγορία «φυσιολογικού βάρους». Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

αποτελέσματα από τα διατεταγμένα μοντέλα παραμένουν αμετάβλητα στην περίπτωση που τα λιποβαρή άτομα 

εξαιρούνται από το δείγμα. 
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παρατηρείται, όμως, είναι ένα σύνολο από διαφορετικές κατηγορίες σωματικού βάρους. Αυτές οι 

κατηγορίες ορίζονται με βάση την ακόλουθη εξίσωση: 

 

𝐹𝑖𝑡 = 𝑗 𝛼𝜈 𝜇𝑗−1 < 𝐹𝑖𝑡
∗ ≤ 𝜇𝑗, j=1, 2, 3        (6.4) 

όπου, 𝜇0 = −∞, 𝜇𝑗 ≤ 𝜇𝑗+1 και 𝜇𝐽 = ∞. Υποθέτοντας κανονικότητα, η πιθανότητα το άτομο να 

κατατάσσεται σε μια από τις κατηγορίες σωματικού βάρους (𝑗 = 1, … , 3) δίνεται από την 

παρακάτω σχέση: 

 

𝑃(𝐹𝑖 = 𝑗|𝑿) = 𝛷(𝜇𝑗 − 𝜷𝑿𝒊) −  𝛷(𝜇𝑗−1 − 𝜷𝑿𝒊)       (6.5)  

όπου, το 𝛷(. ) εκφράζει την κανονική κατανομή. Για τους σκοπούς της εκτίμησης 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας, ενώ τα σχετικά τυπικά σφάλματα 

διορθώθηκαν για την περίπτωση της ετεροσκεδαστικότητας.  

 

Ωστόσο, τόσο τα γραμμικά υποδείγματα ελαχίστων τετραγώνων όσο και τα μοντέλα 

διατεταγμένων δεδομένων συνδέονται με συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Ειδικότερα, τα απλά 

γραμμικά υποδείγματα περιορίζονται στη διερεύνηση της διακύμανσης του ΔΜΣ για το "μέσο 

ερωτώμενο" και, επομένως, δεν παρέχουν πληροφόρηση για την περίπτωση της 

παχυσαρκίας/αυξημένου σωματικού βάρους. Από την άλλη πλευρά, τα διατεταγμένα μοντέλα, 

παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν υπόψη τους τον κατηγορικό και διατεταγμένο χαρακτήρα του 

ΔΜΣ, βασίζονται -σε πολύ μεγάλο βαθμό- στα κατώφλια ορισμού των διαφόρων κατηγοριών 

σωματικού βάρους. Δεδομένου ότι τα εν λόγω κατώφλια είναι περισσότερο ενδεικτικά παρά 

αναμφισβήτητα, πιθανά σφάλματα ταξινόμησης (misclassification errors) θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Επίσης, τα συγκεκριμένα μοντέλα μπορούν να οδηγήσουν σε 

σημαντική απώλεια πληροφόρησης, καθότι αγνοείται πλήρως η κατανομή του ΔΜΣ εντός των 

κατηγοριών σωματικού βάρους. Ειδικότερα, ένα σημαντικό τμήμα της κλινικής βιβλιογραφίας 

ισχυρίζεται ότι κάθε σημείο της κατανομής του ΔΜΣ επιφέρει διαφορετικούς κινδύνους για την 

υγεία των ατόμων (Willet et al., 1999, Freedman et al., 2002 και Jolliffe, 2011). Για παράδειγμα, 

ένα υπέρβαρο άτομο που έχει ΔΜΣ αρκετά μεγαλύτερο από το κάτω κατώφλι ορισμού των 

υπέρβαρων (ΔΜΣ=25), αντιμετωπίζει σαφώς υψηλότερα προβλήματα υγείας σε σχέση με κάποιον 

που έχει ΔΜΣ περίπου ίσο με 25 kg/m2 (παρά το ότι και τα δύο άτομα ανήκουν στην ίδια 
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κατηγορία σωματικού βάρους, «υπέρβαροι»). Παρ’ όλα αυτά, η παραπάνω διαφοροποίηση δεν 

μπορεί να ληφθεί υπόψη από τα διακριτά μοντέλα.  

 

Ως εκ τούτου, ένας αυξανόμενος αριθμός πρόσφατων μελετών προτείνει την εκτίμηση 

παλινδρομήσεων ποσοστημορίων με σκοπό τη διερεύνηση του συνόλου της κατανομής του ΔΜΣ 

(Kan and Tsai, 2004, Costa-Font et al., 2009 και Stifel and Averett, 2009). Ωστόσο, οι παραπάνω 

μελέτες χρησιμοποιούν δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων σημείων (conditional quantile 

regressions), διερευνώντας την επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων σε διαφορετικά σημεία της 

δεσμευμένης κατανομής του ΔΜΣ. Στο παρόν κεφάλαιο χρησιμοποιείται μια πρόσφατη μέθοδος 

εκτίμησης, γνωστή ως μη-δεσμευμένη παλινδρόμηση ποσοστιαίων σημείων (Firpo et al., 2009). 

Η συγκεκριμένη τεχνική δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης της επίδρασης των ερμηνευτικών 

μεταβλητών σε διαφορετικά σημεία της μη-δεσμευμένης κατανομής του ΔΜΣ, κρατώντας τους 

υπόλοιπους παράγοντες σταθερούς (δηλαδή, ceteris paribus). Με άλλα λόγια, η επίδραση των 

επεξηγηματικών μεταβλητών εκτιμάται χρησιμοποιώντας το συνολικό δείγμα των ετερογενών 

παρατηρήσεων/ατόμων (μη-δεσμευμένες επιπτώσεις) και όχι ένα τμήμα του δείγματος με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (δεσμευμένες επιπτώσεις). Η τεχνική αυτή επιτρέπει τη 

διερεύνηση πιθανών διαφοροποιήσεων στην επίδραση των μεταβλητών κατά μήκος της 

κατανομής του ΔΜΣ.56  

 

Οι εν λόγω μη-δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων σημείων βασίζονται σε μια συνάρτηση 

επαναπροσδιορισμού των επιδράσεων (re-centered influence function-RIF) η οποία ακολουθεί την 

παρακάτω γραμμική εξειδίκευση: 

 

𝐸[𝑅𝐼𝐹(𝑙𝑛(𝐵𝑀𝐼𝑖); 𝑞𝜏|𝜲𝒊)] = 𝜷𝑿𝒊        (6.6) 

όπου, το διάνυσμα 𝑿𝒊 περιλαμβάνει το σύνολο των επεξηγηματικών μεταβλητών για κάθε άτομο 

𝑖, ενώ το 𝜷 υποδηλώνει τους αντίστοιχους συντελεστές που πρέπει να εκτιμηθούν στα διάφορα 

ποσοστημόρια της κατανομής του ΔΜΣ (𝑞𝜏). Αμερόληπτες εκτιμήσεις των τυπικών σφαλμάτων, 

υπό την παρουσία ετεροσκεδαστικότητας, πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της μεθόδου 

                                                           
56 Μια πρόσφατη μελέτη από τον Jolliffe (2011) χρησιμοποιεί, επίσης, μοντέλα μη-δεσμευμένων παλινδρομήσεων 

ποσοστιαίων σημείων με σκοπό την εκτίμηση της επίδρασης του χαμηλού εισοδήματος στον ΔΜΣ, στην περίπτωση 

των ΗΠΑ. 
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bootstrap (1000 επαναλήψεις). Το σύνολο των παραπάνω υποδειγμάτων εκτιμήθηκε ξεχωριστά 

κατά φύλο. 

 

   

6.5. Αποτελέσματα οικονομετρικών εκτιμήσεων 

6.5.1. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 

Τα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις των γραμμικών υποδειγμάτων ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS) παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6, ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες. H 

επεξηγηματική ικανότητα των μοντέλων είναι αρκετά ικανοποιητική, όπως δείχνουν οι τιμές των 

συντελεστών προσδιορισμού (R-τετράγωνο). Ειδικότερα, το 17,10% (27,70%) της συνολικής 

μεταβλητότητας του ΔΜΣ μπορεί να ερμηνευθεί από το υπόδειγμα στην περίπτωση των ανδρών 

(γυναικών). Ωστόσο, ένα αξιοσημείωτο τμήμα της μεταβλητότητας του σωματικού βάρους 

παραμένει ανερμήνευτο. Το γεγονός αυτό, που τονίζεται σε αρκετές παρελθούσες μελέτες (π.χ., 

Chou et al., 2004), ενδεχομένως υποδηλώνει το ρόλο των γενετικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα, 

ιατρικές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι γενετικοί μηχανισμοί εξηγούν το 70-80% της 

μεταβλητότητας στην περίπτωση της παχυσαρκίας (Friedman, 2009). 

 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα από το δείγμα των Ελλήνων ανδρών, παρατηρούμε ότι η ηλικία 

συνδέεται θετικά, αλλά όχι μονοτονικά, με το ΔΜΣ. Ειδικότερα, διαφαίνεται ότι ο ΔΜΣ εμφανίζει 

αυξητικές τάσεις μέχρι την ηλιακή ομάδα των 50-59 και στη συνέχεια αρχίζει να ελαττώνεται. Οι 

άγαμοι και οι χήροι/διαζευγμένοι άνδρες αντιμετωπίζουν -κατά μέσο όρο- χαμηλότερους ΔΜΣ σε 

σύγκριση με τους παντρεμένους. Η εκπαίδευση ασκεί μια συστηματική και αρνητική επίπτωση 

στο ΔΜΣ. Πράγματι, οι τελειόφοιτοι πρωτοβάθμιας (δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης εμφανίζουν 

υψηλότερους ΔΜΣ, της τάξης του 2,5% (2,6%), σε σύγκριση με τους αποφοίτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι οικονομικά μη-ενεργοί άνδρες έχουν χαμηλότερους ΔΜΣ -κατά 

περίπου 4,7%- σε σύγκριση με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Το οικογενειακό 

εισόδημα φαίνεται να ασκεί μια θετική επίδραση στο ΔΜΣ. Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες με 

οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 901 και 1.400 Ευρώ μηνιαίως (Οικ/κο εισόδημα 2) καθώς και 

αυτοί με οικογενειακό εισόδημα άνω των 2.100 Ευρώ (Οικ/κο εισόδημα 4) αντιμετωπίζουν 



Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

  
 181 

 

υψηλότερους ΔΜΣ, σε σύγκριση με τα άτομα που ανήκουν στα χαμηλότερα ποσοστημόρια της 

κατανομής του οικογενειακού εισοδήματος (< 900 Ευρώ μηνιαίως). Το κάπνισμα συνδέεται 

αρνητικά με το ΔΜΣ, υποδηλώνοντας ότι οι καπνιστές αντιμετωπίζουν επίπεδα σωματικού 

βάρους χαμηλότερα κατά περίπου 2,0% σε σχέση με τους μη-καπνίζοντες. Οι άνδρες που 

αντιμετωπίζουν κάποια μορφή αναπηρίας  έχουν υψηλότερους ΔΜΣ (κατά περίπου 4,0 %), σε 

σύγκριση με τα άτομα που δεν έχουν καμία σωματική δυσλειτουργία. Τέλος, θετική συσχέτιση 

παρατηρείται μεταξύ της μεταβλητότητας του ΔΜΣ σε επίπεδο περιοχής διαμονής και του ΔΜΣ 

των ατόμων. Η εν λόγω συσχέτιση υποδηλώνει ότι η διαμονή σε περιοχές στις οποίες 

παρατηρείται αυξημένη διαφορά στο ΔΜΣ, μεταξύ των ατόμων με το υψηλότερο και το 

χαμηλότερο σωματικό βάρος, συνδέεται με υψηλότερο σωματικό βάρος για τα άτομα.   

 

Στην περίπτωση των γυναικών, τα αντίστοιχα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γηγενείς έχουν -κατά 

μέσο όρο- υψηλότερες τιμές ΔΜΣ σε σχέση με τους μετανάστες. Όπως στην περίπτωση των 

ανδρών, έτσι και στο δείγμα των γυναικών, η ηλικία συνδέεται θετικά αλλά μη-μονοτονικά με το 

ΔΜΣ. Επιπροσθέτως, οι άγαμες γυναίκες έχουν χαμηλότερους ΔΜΣ, κατά περίπου 4,20%, σε 

σύγκριση με τις έγγαμες. Οι γυναίκες χαμηλότερης εκπαίδευσης (απόφοιτες πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αντιμετωπίζουν υψηλότερους ΔΜΣ, σε σύγκριση με τις αποφοίτους 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι, σε σύγκριση με τις 

εργαζόμενες πλήρους απασχόλησης, οι εργαζόμενες μερικής απασχόλησης εμφανίζουν 

χαμηλότερο ΔΜΣ κατά περίπου 3,2%. Από την άλλη πλευρά, οι συνταξιοδοτημένες γυναίκες 

έχουν υψηλότερους ΔΜΣ (της τάξης του 2,7% κατά μέσο όρο). Οι γυναίκες μέλη των πιο 

πολυπληθών νοικοκυριών φαίνεται να χαρακτηρίζονται από υψηλότερο σωματικό βάρος. 

Επιπλέον, οι ώρες που τα άτομα δαπανούν για περπάτημα ασκούν μια αρνητική επίπτωση στο 

ΔΜΣ. Για παράδειγμα, μια αύξηση του αριθμού των ωρών που δαπανώνται για περπάτημα κατά 

10% συσχετίζεται με μία μείωση του ΔΜΣ κατά περίπου 3,0%. Οι γυναίκες που εμπλουτίζουν τη 

διατροφή τους με χυμούς εμφανίζουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερους ΔΜΣ κατά περίπου 1,5%. 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 6.6 δείχνουν επίσης ότι η καπνιστική συμπεριφορά συνδέεται με 

χαμηλότερους ΔΜΣ κατά περίπου 3,1%, κατά μέσο όρο. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες που 

πάσχουν από μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή από κάποιας μορφής αναπηρία έχουν 

υψηλότερους ΔΜΣ. Τέλος, οι διαμένουσες σε αστικά κέντρα είναι περισσότερο πιθανό να 

εμφανίζουν αυξημένους ΔΜΣ σε σύγκριση με αυτές που ζουν σε αγροτικές περιοχές. 
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Πίνακας 6.6. Αποτελέσματα των εκτιμήσεων ελαχίστων τετραγώνων για το ΔΜΣ 

(φυσικός λογάριθμος): Άνδρες και γυναίκες  
 Άνδρες  Γυναίκες 

Μεταβλητές Εκτιμημένοι 

συντελεστές  

Τυπικά σφάλματα  Εκτιμημένοι 

συντελεστές  

Τυπικά σφάλματα  

Γηγενείς  0.010 0.013 0.023 0.013 * 

Ηλικιακή ομάδα 30-39 0.068 0.015 *** 0.008 0.014 

Ηλικιακή ομάδα 40-49 0.087 0.016 *** 0.059 0.015 *** 
Ηλικιακή ομάδα 50-59 0.088 0.017 *** 0.097 0.016 *** 

Ηλικιακή ομάδα 60-70 0.070 0.021 *** 0.069 0.018 *** 

Ανύπαντροι -0.022 0.012 * -0.042 0.013 *** 
Λοιπή οικ/κη κατάσταση -0.045 0.018 ** 0.002 0.012 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0.025 0.013 * 0.040 0.013 *** 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0.026 0.009 *** 0.026 0.010 *** 
Μερικώς απασχολούμενοι -0.028 0.020 -0.032 0.017 * 

Άνεργοι  0.009 0.018 -0.008 0.014 

Συνταξιούχοι 0.007 0.015 0.027 0.014 * 
Οικονομικά μη-ενεργοί -0.047 0.019 ** 0.010 0.010 

Οικ/κο εισόδημα 2 0.042 0.014 *** 0.010 0.011 

Οικ/κο εισόδημα 3 0.024 0.015 0.002 0.012 
Οικ/κο εισόδημα 4 0.033 0.016 ** -0.012 0.013 

Ελλιπές οικ/κο εισόδημα  0.013 0.018 0.005 0.014 

Μέγεθος νοικοκυριού  -0.005 0.004 0.007 0.004 ** 
Μέτρια σωματική δραστηριότητα -0.012 0.009 0.001 0.009 

Έντονη σωματική δραστηριότητα -0.004 0.010 -0.001 0.010 

Ώρες περπατήματος -0.001 0.002 -0.003 0.002 * 
Φρούτα -0.005 0.014 0.008 0.015 

Λαχανικά 0.018 0.019 0.001 0.022 

Φρουτοχυμοί 0.004 0.009 -0.015 0.007 ** 
Κάπνισμα -0.020 0.008 ** -0.031 0.008 *** 

Ακραία κατανάλωση αλκοόλ 0.010 0.009 0.013 0.013 

Χρόνιες παθήσεις 0.009 0.011 0.045 0.009 *** 
Άγχος 0.013 0.022 -0.004 0.015 

Κατάθλιψη -0.044 0.040 0.010 0.022 

Αναπηρία 0.040 0.014 *** 0.046 0.010 *** 
Περ/κη διασπορά του ΔΜΣ  0.014 0.008 * 0.007 0.007 

Αστική περιοχή 0.015 0.011 -0.016 0.009 * 

Ημιαστική περιοχή 0.009 0.014 -0.022    0.013 
Σταθερός όρος 3.095 0.062 *** 3.079 0.052 *** 

R2 0.171 0.277 

F-έλεγχος: περιφερειακές μεταβλητές   1.60 * 1.22 
Παρατηρήσεις  1621 2427 

Πηγή: Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος 2009), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
Παρατηρήσεις: Σε όλα τα υποδείγματα έχουν, επίσης, προστεθεί 13 περιφερειακές μεταβλητές (δεν παρουσιάζονται στον πίνακα). 

Οι εκτιμήσεις έχουν σταθμισθεί με τη χρήση των δειγματικών βαρών που παρέχονται από την έρευνα. 

Στις παρενθέσεις παρουσιάζονται τα, συνεπή για την περίπτωση της ετεροσκεδαστικότητα, τυπικά σφάλματα. 
Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% 

και 1%, αντίστοιχα. 

 

 

6.5.2. Διατεταγμένα υποδείγματα probit 

Στον Πίνακα 6.7 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα από την εκτίμηση 

μοντέλων probit για διατεταγμένα κατά κατηγορίες δεδομένα. Στην περίπτωση των ανδρών 

διαφαίνεται ότι η επίδραση της ηλικίας στην πιθανότητα κατάταξης σε υψηλότερες κατηγορίες 
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σωματικού βάρους είναι θετική αλλά ακολουθεί μια μη-μονοτονική πορεία. Για παράδειγμα, ένας 

άνδρας που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 50-59 εμφανίζει αυξημένη πιθανότητα (της τάξης του 

20,6%) να είναι παχύσαρκος, ενώ η αντίστοιχη πιθανότητα να καταταγεί στους υπέρβαρους είναι 

περίπου 2,8%. Οι άγαμοι άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να είναι φυσιολογικού σωματικού 

βάρους, ενώ αντιμετωπίζουν μειωμένες πιθανότητες να καταταγούν ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. 

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούνται και για τους χήρους/διαζευγμένους. Επιπροσθέτως, οι 

άνδρες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είναι 

περισσότερο πιθανό να ανήκουν στις υψηλότερες κατηγορίες σωματικού βάρους, σε σχέση με 

τους κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκριτικά με αυτούς που είναι μέλη 

οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων, οι άνδρες που ανήκουν σε νοικοκυριά με υψηλότερα (Οικ/κο 

εισόδημα 2) ή πολύ υψηλότερα (Οικ/κο εισόδημα 4) εισοδήματα αντιμετωπίζουν αυξημένες 

πιθανότητες να καταταγούν ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Το δε μέγεθος της οικογένειας συνδέεται 

αρνητικά με την πιθανότητα κατάταξης σε υψηλότερες κατηγορίες σωματικού βάρους, ενώ οι 

άνδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας κατατάσσονται στις κατηγορίες των 

υπέρβαρων ή παχύσαρκων με αυξημένη πιθανότητα.   

 

Όσον αφορά στο δείγμα των γυναικών (Πίνακας 6.7), παρόμοιες επιδράσεις παρατηρούνται για 

την περίπτωση της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης, του επιπέδου εκπαίδευσης και της 

κατάστασης αναπηρίας των ατόμων. Επιπροσθέτως, οι γηγενείς έχουν αυξημένη πιθανότητα να 

ανήκουν στην κατηγορία των υπέρβαρων ή παχύσαρκων, σε σύγκριση με τις γυναίκες που 

γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας (μετανάστες). Οι γυναίκες που είναι οικονομικά αδρανείς ή έχουν βγει 

σε σύνταξη αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες να ανήκουν στις υψηλότερες κατηγορίες 

σωματικού βάρους (υπέρβαροι/παχύσαρκοι). Από την άλλη πλευρά, όσες δαπανούν ικανό χρόνο 

για περπάτημα ή καταναλώνουν χυμούς φρούτων έχουν μειωμένη πιθανότητα να καταταγούν ως 

υπέρβαρες ή παχύσαρκες. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούνται και για αυτές που καπνίζουν, 

ενώ οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (χρόνιες παθήσεις ή αναπηρία) έχουν 

αυξημένες πιθανότητες να ανήκουν σε υψηλότερες κατηγορίες σωματικού βάρους. Τέλος, 

διαφοροποιήσεις σε περιφερειακό επίπεδο παρατηρούνται.    
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Πίνακας 6.7.  Οριακές επιδράσεις από τα διατεταγμένα υποδείγματα καταστάσεων 

σωματικού βάρους: Άνδρες και γυναίκες 
 Άνδρες Γυναίκες 

Μεταβλητές Φυσιολογικού 
βάρους 

Υπέρβαροι Παχύσαρκοι Φυσιολογικού 
βάρους 

Υπέρβαροι Παχύσαρκοι 

Γηγενείς  -0.064 0.027 0.037 -0.083 ** 0.045 ** 0.037 ** 

Ηλικιακή ομάδα 30-39 -0.167 *** 0.036 *** 0.131 *** -0.016 0.008 0.008 
Ηλικιακή ομάδα 40-49 -0.212 *** 0.036 *** 0.176 *** -0.155 *** 0.069 *** 0.086 *** 

Ηλικιακή ομάδα 50-59 -0.234 *** 0.028 ** 0.206 *** -0.253 *** 0.095 *** 0.158 *** 

Ηλικιακή ομάδα 60-70 -0.208 *** 0.029 ** 0.180 *** -0.172 *** 0.072 *** 0.099 ** 
Ανύπαντροι 0.085 ** -0.034 * -0.051 ** 0.119 *** -0.066 ** -0.053 *** 

Λοιπή οικ/κη κατάσταση 0.199 *** -0.107 ** -0.092 *** 0.005 -0.002 -0.002 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση -0.063 * 0.019 * 0.043 -0.125 *** 0.057 *** 0.067 *** 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση -0.076 *** 0.028 ** 0.049 ** -0.083 *** 0.042 *** 0.041 ** 

Μερικώς απασχολούμενοι 0.029 -0.011 -0.017 0.041 -0.022 -0.019 

Άνεργοι  -0.011 0.004 0.007 0.034 -0.018 -0.016 
Συνταξιούχοι -0.010 0.004 0.007 -0.104 ** 0.047 *** 0.057 ** 

Οικονομικά μη-ενεργοί 0.157 ** -0.077 ** -0.079 *** -0.054 * 0.027 * 0.027 * 

Οικ/κο εισόδημα 2 -0.091 ** 0.026 ** 0.065 ** -0.068 * 0.033 ** 0.035 * 
Οικ/κο εισόδημα 3 -0.061 0.020 0.041 -0.047 0.023 0.024 

Οικ/κο εισόδημα 4 -0.092 ** 0.029 ** 0.063 * -0.001 0.000 0.000 

Ελλιπές οικ/κο εισόδημα  -0.054 0.016 0.038 -0.033 0.016 0.017 
Μέγεθος νοικοκυριού  0.025 ** -0.009 * -0.016 ** -0.017 0.009 0.008 

Μέτρια σωματική 

δραστηριότητα 0.048 -0.018 -0.030 * 0.007 -0.003 -0.003 
Έντονη σωματική 

δραστηριότητα 0.040 -0.015 -0.025 0.019 -0.010 -0.009 

Ώρες περπατήματος -0.004 0.001 0.002 0.009 * -0.005 * -0.005 * 
Φρούτα 0.024 -0.008 -0.016 0.003 -0.001 -0.001 

Λαχανικά -0.098 0.045 0.053 0.039 -0.019 -0.020 

Φρουτοχυμοί -0.027 0.010 0.017 0.049 ** -0.025 ** -0.025 ** 
Κάπνισμα 0.023 -0.008 -0.015 0.074 *** -0.038 *** -0.035*** 

Ακραία κατανάλωση αλκοόλ -0.024 0.008 0.016 0.003 -0.001 -0.001 

Χρόνιες παθήσεις -0.012 0.004 0.008 -0.119 *** 0.058 *** 0.061 *** 

Άγχος -0.023 0.008 0.015 0.009 -0.005 -0.004 
Κατάθλιψη 0.069 -0.030 -0.039 -0.030 0.015 0.016 

Αναπηρία -0.081 ** 0.023 ** 0.058 ** -0.120 *** 0.055 *** 0.065 *** 

Περ/κη διασπορά του ΔΜΣ  -0.025 0.009 0.016 -0.039 * 0.020 * 0.019 * 
Αστική περιοχή -0.031 0.011 0.020 0.059 ** -0.030 ** -0.029 ** 

Ημιαστική περιοχή -0.021 0.007 0.014 0.065 -0.035 -0.030 

Pseudo R2 0.076 0.129 

Έλεγχος γραμμικών 
περιορισμών (Ho:Cut1=Cut2) 811.06 *** 750.25 *** 

Παρατηρήσεις 1621 2427 

Πηγή: Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος 2009), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Παρατηρήσεις: Σε όλα τα υποδείγματα έχουν, επίσης, προστεθεί 13 περιφερειακές μεταβλητές (δεν παρουσιάζονται στον πίνακα). 
Οι εκτιμήσεις έχουν σταθμισθεί με τη χρήση των δειγματικών βαρών που παρέχονται από την έρευνα. 

Τα τυπικά σφάλματα (δεν εμπεριέχονται στον πίνακα για λόγους παρουσίασης) είναι συνεπή για την περίπτωση της ετεροσκεδαστικότητας.  

Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 
1%, αντίστοιχα. 
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6.5.3. Μη-δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων σημείων 

Tα αποτελέσματα από τις μη-δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων σημείων, για την 

περίπτωση των ανδρών, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.8. Ειδικότερα, η διαπιστωθείσα θετική 

και μη-μονοτονική επίδραση της ηλικίας στα αποτελέσματα σωματικού βάρους επιβεβαιώνεται 

και σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι συντελεστές των ηλικιακών ομάδων 

μειώνονται συστηματικά, καθώς κινούμαστε προς τα δεξιά της κατανομής του ΔΜΣ (σε σύγκριση 

με την ηλικιακή ομάδα αναφοράς, 20-29). Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς τους συντελεστές 

γίνονται μη στατιστικά σημαντικοί στην περίπτωση των εκτιμήσεων που αφορούν στο υψηλότερο 

δεκατημόριο της κατανομής του ΔΜΣ (90ο δεκατημόριο). Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι η 

επίδραση της ηλικίας είναι περισσότερο εμφανής στα άτομα με χαμηλότερο σωματικό βάρος, 

δηλαδή σε αυτά που ανήκουν στο αριστερό τμήμα της κατανομής του ΔΜΣ. Οι άγαμοι καθώς και 

οι χήροι/διαζευγμένοι εμφανίζεται να έχουν συστηματικά μικρότερους ΔΜΣ. Ωστόσο οι 

συγκεκριμένες συσχετίσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές στην περίπτωση των ακραίων 

σημείων (δεξιό/αριστερό άκρο) της κατανομής του ΔΜΣ, υποδηλώνοντας ότι η οικογενειακή 

κατάσταση δε σχετίζεται με το σωματικό βάρος στην περίπτωση των ανδρών με πολύ χαμηλά ή 

πολύ αυξημένα επίπεδα σωματικής μάζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέγεθος των σχετικών 

(στατιστικά σημαντικών) συντελεστών υποδηλώνει μια πρακτικά σταθερή επίδραση της 

οικογενειακής κατάστασης (εκτός βέβαια των περιπτώσεων των άκρων της κατανομής του ΔΜΣ, 

όπου οι αντίστοιχες επιδράσεις είναι μη-στατιστικά σημαντικές). Οι συντελεστές που αφορούν 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί την ομάδα αναφοράς), 

ασκούν μια θετική και συστηματική επίδραση περίπου στο μέσον καθώς και στο δεξιό άκρο (σε 

αυτούς με αυξημένο σωματικό βάρος) της κατανομής του ΔΜΣ. Μάλιστα, στην τελευταία 

περίπτωση, ο σχετικός συντελεστής είναι διπλάσιος σε μέγεθος από αυτόν στο μέσο της 

κατανομής του ΔΜΣ (0,065 έναντι 0,032). Τα αποτελέσματα από τους συντελεστές για τους 

τελειόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δείχνουν ότι, καθώς κινούμαστε από το μέσο στο 

υψηλότερο άκρο της κατανομής του ΔΜΣ, η επίδραση της εν λόγω μεταβλητής ακολουθεί 

αυξανόμενη, με διακυμάνσεις, πορεία (αυξάνεται από 0,022 στο μέσο σε 0,42 στο δεξιό άκρο της 

κατανομής). Επομένως, παρότι τα αποτελέσματα από τα μοντέλα παλινδρόμησης ελαχίστων 

τετραγώνων υποδηλώνουν μια σταθερή συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και του 

ΔΜΣ, οι εκτιμήσεις με βάση τις μη-δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων σημείων 
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αποκαλύπτουν ότι η επίδραση της εκπαίδευσης δεν είναι ομογενής κατά μήκος της κατανομής του 

ΔΜΣ. Συγκεκριμένα, οι δυσμενείς επιπτώσεις του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης γίνονται 

περισσότερο έντονες στην περίπτωση των ανδρών με υψηλότερα επίπεδα σωματικού βάρους 

(δεξιό τμήμα της κατανομής του ΔΜΣ).  

 

Σχετικά με τις καταστάσεις απασχόλησης, η συνταξιοδότηση συνδέεται θετικά με το ΔΜΣ μόνο 

στην περίπτωση των υψηλότερων ποσοστημορίων της κατανομής (90ο εκατοστημόριο). Από την 

άλλη πλευρά, το να είναι ένας άνδρας οικονομικά μη-ενεργός φαίνεται να συνδέεται αρνητικά με 

το ΔΜΣ στην περίπτωση του μέσου και -σε πιο έντονο βαθμό- του δεξιού άκρου της κατανομής 

του ΔΜΣ, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (κατηγορία αναφοράς). 

Επίσης, οι άνδρες που έχουν οικογενειακά εισοδήματα μεταξύ 901 και 1.400 Ευρώ μηνιαίως 

(Οικ/κο εισόδημα 2) αντιμετωπίζουν υψηλότερους ΔΜΣ σε σύγκριση με εκείνους που ανήκουν 

στη χαμηλότερη κατηγορία οικογενειακού εισοδήματος (κάτω των 900 Ευρώ μηνιαίως). Ωστόσο, 

τα μέλη των πλουσιότερων νοικοκυριών (πάνω από 2100 Ευρώ μηνιαίως) εμφανίζουν 

υψηλότερους ΔΜΣ, επίδραση που περιορίζεται στην περίπτωση αυτών που ανήκουν στα σχετικώς 

χαμηλά ποσοστημόρια της κατανομής του ΔΜΣ (ποσοστιαία σημεία: 25ο – 50ο). Το μέγεθος του 

νοικοκυριού ασκεί μια αρνητική επίπτωση μόνο στην περιοχή μεταξύ του 10ου και του 25ου 

ποσοστημορίου της κατανομής του ΔΜΣ. Όσον αφορά στον κάπνισμα, παρατηρείται ότι ασκεί 

μια αρνητική επίδραση που περιορίζεται στα αριστερά άκρα καθώς και στο μέσο της κατανομής 

του ΔΜΣ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καπνιστική συμπεριφορά δεν επηρεάζει το ΔΜΣ των ανδρών 

που ανήκουν σε υψηλότερα ποσοστημόρια της κατανομής (δηλαδή, ποσοστημόρια άνω του 50ου). 

Επιπλέον, η ύπαρξη οποιασδήποτε αναπηρίας ασκεί μια θετική και αυξανόμενη σε μέγεθος 

επίπτωση, καθώς κινούμαστε από το μέσον σε υψηλότερα ποσοστιαία σημεία της κατανομής του 

ΔΜΣ. Τέλος, η διαμονή σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη διασπορά στο ΔΜΣ 

ασκεί μια θετική επίπτωση στο σωματικό βάρος των ανδρών που ανήκουν στα υψηλότερα 

ποσοστημόρια της κατανομής (75ο -90ο ποσοστημόριο). 

 

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τις γυναίκες παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.9. Στην περίπτωση 

των γυναικών, όπως και στους άνδρες (Πίνακας 6.8), η  ηλικία ασκεί μια θετική και μη-μονοτονική 

επίδραση στο ΔΜΣ. Η εν λόγω επίδραση μειώνεται σε μέγεθος, καθώς κινούμαστε προς τα 

υψηλότερα ποσοστημόρια της κατανομής του ΔΜΣ, υποδηλώνοντας ότι ο ρόλος της ηλικίας στην 
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περίπτωση των Ελληνίδων με αυξημένο σωματικό βάρος είναι περιορισμένος. Επιπλέον, οι 

άγαμες γυναίκες έχουν χαμηλότερους ΔΜΣ, σε σύγκριση με τις έγγαμες. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το μέγεθος των αντίστοιχων συντελεστών εμφανίζει περιορισμένες διακυμάνσεις, υποδεικνύοντας 

ότι η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι μάλλον σταθερή μεταξύ των 

ποσοστημορίων της κατανομής του ΔΜΣ. Η επίδραση της «πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (η 

«τριτοβάθμια εκπαίδευση» αποτελεί την κατηγορία αναφοράς) είναι θετική και αυξάνει σε 

μέγεθος, καθώς κινούμαστε από το 25ο στο 75ο ποσοστημόριο της κατανομής του ΔΜΣ. Ωστόσο, 

μη στατιστικά σημαντικές επιδράσεις παρατηρούνται στην περίπτωση των άνω (90ο 

ποσοστημόριο) και κάτω άκρων (10ο ποσοστημόριο) της κατανομής. Από την άλλη πλευρά, η 

«δευτεροβάθμια εκπαίδευση» φαίνεται να ασκεί μια θετική και σχετικά σταθερή -κατά μήκος της 

κατανομής- επίδραση στο ΔΜΣ. Παρ’ όλα αυτά, και σε αυτή την περίπτωση μη-στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις παρατηρούνται στα χαμηλότερα/υψηλότερα άκρα. Οι γυναίκες που 

εργάζονται ως μερικώς απασχολούμενες, σε σύγκριση με τις πλήρως απασχολούμενες, 

εμφανίζουν χαμηλότερους ΔΜΣ στην περίπτωση των κάτω αριστερών ακρών της κατανομής του 

ΔΜΣ. Όσον αφορά στην κατανάλωση φρουτοχυμών, αρνητικές επιπτώσεις στο ΔΜΣ 

παρατηρούνται στην περίπτωση του μέσου αλλά και σε υψηλότερα ποσοστιαία σημεία της 

κατανομής. Η αρνητική επίδραση της καπνιστικής συμπεριφοράς στο ΔΜΣ γίνεται ισχυρότερη, 

καθώς προχωράμε προς το μέσο της κατανομής, ενώ εξασθενεί στη συνέχεια οδηγώντας σε μια 

συσχέτιση της μορφής U. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή 

προβλήματα αναπηρίας έχουν υψηλότερους ΔΜΣ σε σχέση με τις υγιείς γυναίκες. Ειδικότερα, οι 

εν λόγω θετικές επιδράσεις ακολουθούν μια αυξανόμενη -σε μέγεθος- πορεία, καθώς κινούμαστε 

από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα ποσοστιαία σημεία της κατανομής του ΔΜΣ. Τέλος, τα 

περιφερειακά χαρακτηριστικά καθώς και το μέγεθος του νοικοκυριού ασκούν συστηματικές 

επιδράσεις σε συγκεκριμένα ποσοστημόρια της κατανομής του ΔΜΣ. 
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Πίνακας 6.8. Αποτελέσματα των μη-δεσμευμένων παλινδρομήσεων ποσοστιαίων σημείων 

για το ΔΜΣ (φυσικός λογάριθμος): Άνδρες  
 Κατανομή του ln(BMI)  

Μεταβλητές  10ο 

ποσοστημόριο 

25ο 

ποσοστημόριο 

50ο 

ποσοστημόριο 

75ο 

ποσοστημόριο 

90ο 

ποσοστημόριο 
Γηγενείς  -0.023 0.040 ** 0.023 0.012 0.016 

Ηλικιακή ομάδα 30-39 0.116 *** 0.095 *** 0.066 *** 0.040 * 0.035 

Ηλικιακή ομάδα 40-49 0.121 *** 0.126 *** 0.070 *** 0.063 ** 0.072 ** 
Ηλικιακή ομάδα 50-59 0.133 *** 0.150 *** 0.082 *** 0.058 ** 0.054 

Ηλικιακή ομάδα 60-70 0.124 *** 0.131 *** 0.051 * 0.059 * -0.010 

Ανύπαντροι -0.030 -0.037 ** -0.031 ** -0.020 0.013 
Λοιπή οικ/κη κατάσταση 0.016 -0.059 * -0.052 ** -0.054 ** -0.063 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0.004 0.000 0.032 ** 0.029 0.065 * 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0.007 0.019 0.022 * 0.051 *** 0.042 ** 

Μερικώς απασχολούμενοι -0.030 -0.040 0.008 -0.022 -0.044 

Άνεργοι  -0.054 0.000 0.018 0.042 0.041 

Συνταξιούχοι -0.008 -0.004 0.004 0.004 0.085 * 
Οικονομικά μη-ενεργοί -0.055 -0.035 -0.035 * -0.019 -0.087 *** 

Οικ/κο εισόδημα 2 0.064 ** 0.057 *** 0.038 ** 0.039 * 0.060 * 

Οικ/κο εισόδημα 3 0.040 0.027 0.025 0.014  0.040 
Οικ/κο εισόδημα 4 0.049 0.039 * 0.036 ** 0.020 0.041 

Ελλιπές οικ/κο εισόδημα  0.013 0.013 0.015 -0.005 0.029 

Μέγεθος νοικοκυριού  -0.014 ** -0.014 ** -0.006 0.004 0.006 
Μέτρια σωματική δραστηριότητα -0.008 -0.014 -0.010 -0.026 * -0.008 

Έντονη σωματική δραστηριότητα 0.019 -0.002 -0.005 -0.023 0.003 

Ώρες περπατήματος -0.003 0.000 -0.002 0.002 -0.004 
Φρούτα 0.009 0.000 0.001 0.002 -0.033 

Λαχανικά -0.039 0.027 0.020 0.023 0.020 
Φρουτοχυμοί -0.007 0.000 -0.008 0.022 0.017 

Κάπνισμα -0.058 *** -0.010 -0.022 ** -0.011 -0.007 

Ακραία κατανάλωση αλκοόλ 0.033 * 0.016 0.010 0.017 -0.011 
Χρόνιες παθήσεις -0.008 0.007 0.005 0.003 0.014 

Άγχος 0.050 * 0.033 0.032 -0.025 -0.003 

Κατάθλιψη -0.032 -0.076 -0.035 0.006 -0.050 
Αναπηρία 0.018 0.001 0.028 * 0.062 *** 0.092 ** 

Περ/κη διασπορά του ΔΜΣ  -0.011 -0.008 0.012 0.042 *** 0.046 ** 

Αστική περιοχή 0.036 ** 0.022 0.014 0.010 0.035 
Ημιαστική περιοχή 0.025 -0.004 0.005 0.016 0.023 

Σταθερός όρος  3.166 *** 3.074 *** 3.096 *** 2.992 *** 3.033 *** 

Pseudo R2 0.124 0.165 0.121 0.085 0.063 

F-έλεγχος: περιφερειακές 
μεταβλητές   

0.88 0.89 0.87 0.50 0.45 

Παρατηρήσεις 1621 

Πηγή: Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος 2009), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
Παρατηρήσεις: Σε όλα τα υποδείγματα έχουν, επίσης, προστεθεί 13 περιφερειακές μεταβλητές (δεν παρουσιάζονται στον πίνακα). 

Οι εκτιμήσεις έχουν σταθμισθεί με τη χρήση των δειγματικών βαρών που παρέχονται από την έρευνα. 

Τα τυπικά σφάλματα (δεν εμπεριέχονται στον πίνακα για λόγους παρουσίασης) έχουν υπολογισθεί με τη μέθοδο bootstrap (1000 επαναλήψεις).  
Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 

1%, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6.9. Αποτελέσματα των μη-δεσμευμένων παλινδρομήσεων ποσοστιαίων σημείων 

για το ΔΜΣ (φυσικός λογάριθμος): Γυναίκες  
 Κατανομή του ln(BMI) 

Μεταβλητές  10ο 

ποσοστημόριο 

25ο 

ποσοστημόριο 

50ο 

ποσοστημόριο 

75ο 

ποσοστημόριο 

90ο 

ποσοστημόριο 
Γηγενείς  0.016 0.029 0.033 * 0.017 -0.007 

Ηλικιακή ομάδα 30-39 0.035 0.018 -0.003 -0.017 0.020 
Ηλικιακή ομάδα 40-49 0.092 *** 0.098 *** 0.068 *** 0.017 0.032 

Ηλικιακή ομάδα 50-59 0.098 *** 0.125 *** 0.118 *** 0.084 *** 0.062 ** 

Ηλικιακή ομάδα 60-70 0.101 *** 0.110 *** 0.105 *** 0.043 0.007 
Ανύπαντροι -0.050 * -0.049 ** -0.043 ** -0.051 *** -0.036 ** 

Λοιπή οικ/κη κατάσταση -0.001 -0.006 -0.004 -0.003 0.039 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0.015 0.039 ** 0.054 *** 0.067 *** 0.009 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0.017 0.034 ** 0.027 * 0.034 ** 0.008 

Μερικώς απασχολούμενοι -0.080 ** -0.050 * -0.031 -0.026 -0.009 

Άνεργοι  -0.026 0.008 -0.012 -0.021 0.004 
Συνταξιούχοι -0.009 0.029 ** 0.031 * 0.018 0.032 

Οικονομικά μη-ενεργοί -0.004 0.018 0.021 -0.007 0.013 
Οικ/κο εισόδημα 2 -0.032 * -0.010 0.022 0.030 0.022 

Οικ/κο εισόδημα 3 -0.011 -0.007 0.025 -0.006 -0.003 

Οικ/κο εισόδημα 4 -0.016 -0.031 -0.005 -0.011 -0.013 
Ελλιπές οικ/κο εισόδημα  -0.012 -0.002 0.018 0.004 -0.006 

Μέγεθος νοικοκυριού  0.006 0.013 *** 0.008 0.004 0.007 

Μέτρια σωματική δραστηριότητα 0.000 0.006 -0.002 -0.004 0.009 
Έντονη σωματική δραστηριότητα -0.005 0.006 -0.001 0.002 -0.014 

Ώρες περπατήματος 0.002 -0.002 -0.004 -0.005 * -0.005 

Φρούτα 0.022 0.002 0.002 0.009 0.001 
Λαχανικά 0.036 0.005 -0.011 -0.003 -0.006 

Φρουτοχυμοί 0.006 -0.016 -0.018 * -0.020 -0.028 * 

Κάπνισμα -0.025 ** -0.038 *** -0.042 *** -0.038 *** -0.003 
Ακραία κατανάλωση αλκοόλ 0.038 0.035 0.001 0.020 0.011 

Χρόνιες παθήσεις 0.026 ** 0.029 *** 0.036 *** 0.071 *** 0.078 *** 

Άγχος 0.013 -0.004 -0.009 -0.010 -0.047 
Κατάθλιψη -0.015 -0.012 0.013 0.034 0.048 

Αναπηρία 0.016 * 0.025 ** 0.052 *** 0.061 *** 0.066 *** 

Περ/κη διασπορά του ΔΜΣ  -0.003 -0.003 0.007 0.033 *** 0.009 
Αστική περιοχή -0.010 -0.013 -0.024 ** -0.020 -0.011 

Ημιαστική περιοχή -0.015 -0.005 -0.030 -0.039 * -0.010 

Σταθερός όρος  2.899 *** 2.964 *** 3.041 *** 3.095 *** 3.371 *** 

Pseudo R2 0.127 0.200 0.226 0.165 0.090 
F-έλεγχος: περιφερειακές 

μεταβλητές   1.59 * 0.74 0.73 0.72 1.21 

Παρατηρήσεις 2427 

Πηγή: Εθνική Έρευνα Υγείας (έτος 2009), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
Παρατηρήσεις: Σε όλα τα υποδείγματα έχουν, επίσης, προστεθεί 13 περιφερειακές μεταβλητές (δεν παρουσιάζονται στον πίνακα). 

Οι εκτιμήσεις έχουν σταθμισθεί με τη χρήση των δειγματικών βαρών που παρέχονται από την έρευνα. 

Τα τυπικά σφάλματα (δεν εμπεριέχονται στον πίνακα για λόγους παρουσίασης) έχουν υπολογισθεί με τη μέθοδο bootstrap (1000 επαναλήψεις). 
Οι δείκτες *,** και *** υποδηλώνουν ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, 5% και 

1%, αντίστοιχα 
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6.5.4. Ερμηνεία των εμπειρικών ευρημάτων για τα αποτελέσματα 

σωματικού βάρους στην Ελλάδα  

Τα αποτελέσματα από τις παλινδρομήσεις ελαχίστων τετραγώνων (OLS) αλλά και από τα 

διατεταγμένα μοντέλα (ordered probit) είναι παρόμοια, από ποιοτικής άποψης. Δηλαδή, οι 

περισσότερες από τις επεξηγηματικές μεταβλητές που ασκούν συστηματικές επιδράσεις στην 

περίπτωση των απλών γραμμικών παλινδρομήσεων, σχετίζονται επίσης -με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο- με την πιθανότητα τα άτομα να ανήκουν στις διαφορετικές κατηγορίες σωματικού βάρους 

(διατεταγμένα μοντέλα). Επιπλέον, οι παρούσες συσχετίσεις μεταξύ των επεξηγηματικών 

μεταβλητών και των αποτελεσμάτων σωματικού βάρους, για την περίπτωση της Ελλάδας, δε 

διαφέρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα αποτελέσματα παρελθουσών μελετών τόσο για την 

περίπτωση της Ελλάδας (π.χ., Panagiotakos et al., 2004, Manios et al., 2005, Sanz-de-Galdeano, 

2005, Trichopoulou et al., 2005 και Michaud et al., 2007) όσο και διεθνώς (π.χ., Chou et al., 2004, 

Rashad, 2006 και García Villar and Quintana-Domeque, 2009).  

 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα από τις μη-δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων σημείων 

καταδεικνύουν σημαντικές διαφορές στην επίδραση ορισμένων επεξηγηματικών μεταβλητών σε 

συγκεκριμένα σημεία της κατανομής του ΔΜΣ. Οι διαφορές αυτές αφορούν στις επιδράσεις της 

ηλικίας, της εκπαίδευσης, του οικογενειακού εισοδήματος, της σωματικής άσκησης, του 

καθεστώτος απασχόλησης, του καπνίσματος, της κατάστασης υγείας των ατόμων καθώς και στα 

περιφερειακά χαρακτηριστικά. Αν και τα παρόντα ευρήματα δεν μπορούν να εκληφθούν ως 

αιτιώδεις σχέσεις, θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφόρησης 

για τους υπεύθυνους άσκησης πολιτικών δημόσιας υγείας, καθότι οι επιπτώσεις των 

επεξηγηματικών μεταβλητών δεν είναι σταθερές καθ’ όλο το μήκος της κατανομής του ΔΜΣ.   

 

Συγκεκριμένα, η επίδραση της ηλικίας μειώνεται, καθώς κινούμαστε προς τα δεξιά της κατανομής 

του ΔΜΣ, υποδηλώνοντας ότι οι επιπτώσεις της ηλικίας είναι περιορισμένες στην περίπτωση των 

ατόμων με υψηλό σωματικό βάρος. Επίσης, η προστατευτική επίδραση της εκπαίδευσης στο 

σωματικό βάρος γίνεται περισσότερο έντονη καθώς κινούμαστε προς υψηλότερα σημεία της 

κατανομής του ΔΜΣ. Ωστόσο, μη-στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις παρατηρούνται στην 

περίπτωση των γυναικών υπερβολικού σωματικού βάρους (ακρο-δεξιό τμήμα της κατανομής του 

ΔΜΣ). Τα εν λόγω αποτελέσματα (που αφορούν στο επίπεδο εκπαίδευσης) είναι, σε κάποιο 
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βαθμό, διαφορετικά από τα αντίστοιχα των Nakamura and Siciliani (2010), ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των ανδρών. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίοι χρησιμοποιούν 

δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων σημείων, σε αντίθεση με τα μη-δεσμευμένα μοντέλα 

του παρόντος κεφαλαίου, όπως επίσης και παλαιότερες βάσεις δεδομένων. Η συνταξιοδότηση 

συνδέεται θετικά με το υπερβολικό σωματικό βάρος (90ο ποσοστημόριο) στην περίπτωση των 

ανδρών, ενώ στις γυναίκες η αρνητική συσχέτιση αφορά σε χαμηλότερα ποσοστημόρια της 

κατανομής του ΔΜΣ (25ο-50ο). Επίσης, οι οικονομικά μη-ενεργοί άνδρες αντιμετωπίζουν 

χαμηλότερους ΔΜΣ, στην περίπτωση των υψηλότερων ποσοστημορίων της κατανομής του ΔΜΣ. 

Ταυτόχρονα, η μερική απασχόληση συνδέεται αρνητικά με το ΔΜΣ στην περίπτωση των 

γυναικών που ανήκουν μεταξύ του 10ου και 25ου ποσοστημορίου της κατανομής του ΔΜΣ. Όσον 

αφορά στο οικογενειακό εισόδημα, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι άνδρες που ανήκουν 

σε οικογένειες με σχετικά χαμηλό εισόδημα (901 έως 1.400 Ευρώ μηνιαίως) έχουν υψηλότερους 

ΔΜΣ. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη των πλουσιότερων οικογενειών (πάνω από 2.100 Ευρώ 

μηνιαίως) αντιμετωπίζουν αυξημένο σωματικό βάρος που περιορίζεται μόνο στην περίπτωση των 

χαμηλότερων ποσοστημορίων της κατανομής (25ο με 50ο). 

 

Επιπλέον, ο προστατευτικός ρόλος της σωματικής δραστηριότητας (ώρες που δαπανώνται για 

περπάτημα) περιορίζεται στους άνδρες (γυναίκες) που ανήκουν μεν στην κατηγορία των 

υπέρβαρων, αλλά δεν εμπίπτουν στο ακρο-δεξιό άκρο της κατανομής του ΔΜΣ. Τα αποτελέσματα 

αυτά ενδεχομένως εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της σωματικής 

άσκησης στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Παρόμοια ευρήματα αναφέρονται στη μελέτη των 

Yen et al. (2009). Στην περίπτωση των ανδρών, το κάπνισμα ασκεί μια αρνητική επίπτωση στο 

ΔΜΣ,  περιοριζόμενη -ωστόσο- στα χαμηλότερα ποσοστημόρια της κατανομής του ΔΜΣ. Από 

την άλλη πλευρά, η αντίστοιχη επίδραση -στην περίπτωση των γυναικών- ακολουθεί μια σχέση 

της μορφής U, καθώς κινούμαστε κατά μήκος της κατανομής του ΔΜΣ. Επομένως, οι 

παρενέργειες των αντικαπνιστικών εκστρατειών, που θα μπορούσαν να αφορούν σε αυξήσεις στο 

σωματικό βάρος, δε φαίνεται να αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανησυχίας για την περίπτωση 

της Ελλάδας. Η εν λόγω υπόθεση βασίζεται στο γεγονός ότι οι επιπτώσεις του καπνίσματος είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένες στα υψηλότερα τεταρτημόρια του ΔΜΣ. Τα προβλήματα υγείας (χρόνιες 

παθήσεις ή αναπηρία) ασκούν μια θετική επίδραση στο ΔΜΣ, αυξανόμενη καθώς κινούμαστε 

προς τα υψηλότερα ποσοστημόρια της κατανομής. Ευεργετικές συνέπειες στο σωματικό βάρος 
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των παχύσαρκων διαφαίνεται να έχει η κατανάλωση φρουτοχυμών. Τέλος, η διαβίωση σε περιοχές 

που χαρακτηρίζονται από μεγάλη διασπορά στο ΔΜΣ επηρεάζει θετικά το σωματικό βάρος των 

ατόμων που ανήκουν στα δεξιά της κατανομής του ΔΜΣ. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τον πιθανό 

ρόλο των περιφερειακών χαρακτηριστικών (π.χ., πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη κλπ.), 

αλλά και της κοινωνικής νόρμας, στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων σωματικού βάρους των 

ατόμων (Morris, 2007). 

 

 

6.6. Συμπεράσματα 

To παρόν κεφάλαιο διερευνά τους προσδιοριστικούς παράγοντες των αποτελεσμάτων 

σωματικού βάρους στην περίπτωση της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας -για πρώτη φορά- πρόσφατα 

δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Υγείας (GNHS-2009). Για τις ανάγκες τις ανάλυσης 

εφαρμόστηκαν οικονομετρικές τεχνικές εκτίμησης διαφορετικής φύσης (γραμμικά υποδείγματα 

ελαχίστων τετραγώνων, διατεταγμένα μοντέλα και μη-δεσμευμένες παλινδρομήσεις ποσοστιαίων 

σημείων), ξεχωριστά για το δείγμα των ανδρών και γυναικών.   

 

Στην περίπτωση των Ελλήνων ανδρών, τα εμπειρικά αποτελέσματα από τα γραμμικά υποδείγματα 

ελαχίστων τετραγώνων και από τα διατεταγμένα μοντέλα δείχνουν ότι τόσο ο ΔΜΣ όσο και η 

πιθανότητα κατάταξης στις υψηλότερες κατηγορίες σωματικού βάρους σχετίζονται θετικά με την 

ηλικία (αν και μη-μονοτονικά), την έγγαμη ζωή, το οικογενειακό εισόδημα, τα προβλήματα 

αναπηρίας καθώς και με τη διασπορά του ΔΜΣ σε επίπεδο περιοχής διαμονής. Από την άλλη 

πλευρά, αρνητικές επιδράσεις ασκούν το επίπεδο εκπαίδευσης, το κάπνισμα αλλά και η παραμονή 

στην κατηγορία των οικονομικά μη-ενεργών. Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν για την 

περίπτωση των γυναικών, με εξαίρεση τους προσδιοριστικούς παράγοντες που σχετίζονται με την 

οικονομική δραστηριότητα των ατόμων. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τις εργαζόμενες γυναίκες 

πλήρους απασχόλησης, οι συνταξιοδοτημένες (εργαζόμενες μερικής απασχόλησης) εμφανίζουν 

υψηλότερους (χαμηλότερους) ΔΜΣ. Το οικογενειακό εισόδημα φαίνεται να μη συνδέεται 

συστηματικά με τα αποτελέσματα σωματικού βάρους στην περίπτωση των γυναικών. 

Επιπροσθέτως, θετικές επιδράσεις στα αποτελέσματα σωματικού βάρους ασκεί η εθνικότητα 

(γηγενείς) και η πιθανότητα το άτομο να πάσχει από χρόνιες παθήσεις ή από προβλήματα 
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αναπηρίας. Τέλος, οι Ελληνίδες που ασκούνται (π.χ. περπάτημα) και ακολουθούν υγιεινές 

διατροφικές συνήθειες (όπως κατανάλωση φρουτοχυμών) έχουν -κατά μέσο όρο- χαμηλότερους 

ΔΜΣ και αντιμετωπίζουν μειωμένες πιθανότητες να ανήκουν στις υψηλότερες κατηγορίες 

σωματικού βάρους.  

 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα από την εκτίμηση μη-δεσμευμένων παλινδρομήσεων ποσοστιαίων 

σημείων αποκαλύπτουν σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές  διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα 

προηγούμενα μοντέλα. Ειδικότερα, γίνεται φανερό ότι η απλή γραμμική παλινδρόμηση δε δίνει 

τη δυνατότητα προσδιορισμού των επιδράσεων των μεταβλητών στην περίπτωση συγκεκριμένων 

ποσοστημορίων. Επομένως, ενδέχεται να συγκαλύπτει τις πιθανώς διαφοροποιημένες επιδράσεις 

των επεξηγηματικών μεταβλητών κατά μήκος της κατανομής του ΔΜΣ. Πράγματι, τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις αφορούν στις 

επιδράσεις της ηλικίας, του επιπέδου εκπαίδευσης, του οικογενειακού εισοδήματος, της 

σωματικής δραστηριότητας, του καθεστώτος απασχόλησης, του καπνίσματος, της κατάστασης 

υγείας των ατόμων και των περιφερειακών χαρακτηριστικών.  

 

Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω συσχετίσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αιτιώδεις, τα 

αποτελέσματα του παρόντος κεφαλαίου υποδηλώνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, για 

την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην Ελλάδα, θα πρέπει να βασίζονται σε εμπειρικά μοντέλα 

που λαμβάνουν υπόψη τους το σύνολο της κατανομής του ΔΜΣ. Επομένως, εξετάζοντας τη 

συνολική κατανομή του ΔΜΣ και στοχεύοντας σε τμήματα του ελληνικού πληθυσμού με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η όποια αποτελεσματικότητα των πολιτικών δημόσιας υγείας, με 

σκοπό την αντιμετώπιση της «επιδημίας» της παχυσαρκίας, θα μπορούσε να βελτιωθεί αισθητά.       
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7. Συμπεράσματα της διατριβής 

7.1. Βασικά ευρήματα 

Η εμπειρική μελέτη των τεσσάρων ερευνητικών ερωτημάτων που πραγματεύεται η 

παρούσα διατριβή οδηγεί σε μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα που άπτονται των 

οικονομικών της παχυσαρκίας. Καταρχήν, η ανάλυση της εμμένουσας συμπεριφοράς της 

παχυσαρκίας των ενηλίκων, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά διαχρονικά δεδομένα για την 

περίπτωση των ΗΠΑ (NLSY79), καταδεικνύει ότι η παχυσαρκία αποτελεί ένα ενδογενές 

αποτέλεσμα που περιλαμβάνει, ως επί το πλείστον, σημαντικές δυναμικές ιδιότητες. Σύμφωνα με 

τα συγκεκριμένα εμπειρικά ευρήματα, η εμμονή της παχυσαρκίας είναι το αποτέλεσμα δύο 

διαφορετικών παραγόντων. Ο πρώτος αφορά στην “πραγματική” εξάρτηση από την κατάσταση 

παχυσαρκίας της προηγούμενης περιόδου (true state dependence). Σε αυτή την περίπτωση, τα 

άτομα που αντιμετώπιζαν προβλήματα παχυσαρκίας στο παρελθόν έχουν αυξημένες πιθανότητες 

να παραμείνουν στην κατάσταση της παχυσαρκίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο μέλλον, 

ceteris paribus. Από την άλλη πλευρά, η μη-παρατηρούμενη, χρονικά αμετάβλητη, ετερογένεια 

παίζει επίσης ένα μη-αμελητέο ρόλο στην εμμένουσα συμπεριφορά της παχυσαρκίας. Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα υπογραμμίζει την πιθανή επίδραση παχυσαρκογενών γονιδίων και 

γενετικών μηχανισμών. Επιπροσθέτως, το σωματικό βάρος των ατόμων κατά τα πρώτα χρόνια 

της ενήλικης ζωής τους («αρχικές συνθήκες») αποτελεί ένα σημαίνοντα παράγοντα 

προσδιορισμού της τρέχουσας κατάστασης παχυσαρκίας τους. Ωστόσο, πειραματιζόμενοι με 

διαφορετικούς ορισμούς της παχυσαρκίας (εφαρμογή διαφορετικών κατωφλίων του ΔΜΣ)  

διαφαίνεται ότι η πραγματική επίδραση από την κατάσταση παχυσαρκίας της προηγούμενης 

περιόδου (true state dependence) μειώνεται, καθώς κινούμαστε στα δεξιά της κατανομής του ΔΜΣ 

(όσον αφορά στον ορισμό της παχυσαρκίας). Η εν λόγω μείωση γίνεται περισσότερο απότομη 

κοντά στην περιοχή του κλινικού ορισμού της παχυσαρκίας (ΔΜΣ ≥ 30), υποδηλώνοντας τη 

σπουδαιότητά του και από την πλευρά της οικονομικής επιστήμης. Από την άλλη πλευρά, η 

θεώρηση του ΔΜΣ ως κατηγορικού και διατεταγμένου μέτρου, χρησιμοποιώντας τρεις κατηγορίες 

σωματικού βάρους (φυσιολογικού βάρους, υπέρβαροι και παχύσαρκοι), δε φαίνεται να επηρεάζει 

τα ευρήματα σχετικά με την εμμένουσα συμπεριφορά των αποτελεσμάτων σωματικού βάρους. 
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Το δεύτερο εμπειρικό κεφάλαιο της παρούσης διατριβής διερευνά την εμμένουσα συμπεριφορά 

της διάρκειας της παχυσαρκίας. Γίνεται φανερό ότι το ποσοστό του πληθυσμού που είναι 

παχύσαρκο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (prevalence) διαφοροποιείται σημαντικά από τη 

διάρκεια παραμονής στην κατάσταση της παχυσαρκίας. Επίσης, τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης ανάλυσης καταδεικνύουν ότι η έξοδος από την παχυσαρκία αποτελεί ένα γεγονός 

που παρατηρείται με σαφώς μικρότερη συχνότητα από τα όποια περιστατικά επαν-εισόδου στην 

παχυσαρκία. Ωστόσο, το κυρίαρχο εύρημα της παρούσης ανάλυσης αφορά στο ότι η πιθανότητα 

εξόδου από την παχυσαρκία επηρεάζεται συστηματικά από την ύπαρξη μιας «πραγματικής» 

αρνητικής εξάρτησης από τη διάρκεια (true negative duration dependence), δεδομένου ότι έχει 

ληφθεί υπόψη η παρατηρούμενη και μη-παρατηρούμενη ετερογένεια των ατόμων. Επομένως, η 

πλειοψηφία των ενήλικων Αμερικανών που αντιμετωπίζουν προβλήματα παχυσαρκίας, 

αναμένεται να παραμείνει εντός της παχυσαρκίας για εκτενή χρονικά διαστήματα, υποδηλώνοντας 

ότι η παχυσαρκία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια μεταβατική κατάσταση περιορισμένης 

διάρκειας. Τέλος, από τη σκοπιά της άσκησης πολιτικής, η ύπαρξη «πραγματικής» εξάρτησης από 

τη διάρκεια υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις των πολιτικών δημόσιας υγείας πρέπει να στοχεύουν, 

κατά κύριο λόγο, στους «πρόσφατα παχύσαρκους». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα που 

μόλις εισήλθαν στην κατάσταση της παχυσαρκίας, αντιμετωπίζουν υψηλότερες πιθανότητες 

εξόδου από αυτή, σε σχέση με τα άτομα που παραμένουν παχύσαρκα για μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα.  

 

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της παρούσης διατριβής μελετώνται οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας 

στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ και, ειδικότερα, στους μισθούς. Δεδομένων των παραπάνω 

αποτελεσμάτων, η παχυσαρκία μπορεί να θεωρηθεί ως μια σχετικά σταθερή κατάσταση που 

επιτρέπει ιδιαίτερα περιορισμένες μεταβάσεις. Επομένως, οι παχύσαρκοι και μη-παχύσαρκοι 

εργαζόμενοι μπορούν να θεωρηθούν δύο διακριτές πληθυσμιακές ομάδες. Το γεγονός αυτό 

επιτρέπει τη διερεύνηση των μισθολογικών χασμάτων μεταξύ των εν λόγω ομάδων εργαζομένων.  

Τα σχετικά εμπειρικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μισθολογικών ποινών για τα 

παχύσαρκα άτομα, ποινές που είναι περισσότερο έντονες στην περίπτωση των λευκών γυναικών 

σε σχέση με τους λευκούς άνδρες. Η δε ανάλυση διάσπασης των μισθολογικών χασμάτων σε 

προσδιοριστικούς παράγοντες, κατά Oaxaca-Blinder, δείχνει ότι τα εν λόγω μισθολογικά χάσματα 

ερμηνεύονται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό από τις διαφορές στα παρατηρούμενα 
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χαρακτηριστικά μεταξύ παχύσαρκων και μη παχύσαρκων εργαζομένων. Ωστόσο, στην περίπτωση 

των γυναικών, το σύνολο των ερμηνευτικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν, ερμηνεύει ένα 

αρκετά μεγαλύτερο τμήμα των παρατηρούμενων μισθολογικών διαφορών σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα υποδείγματα για τους άνδρες. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι οι 

παχύσαρκοι άνδρες αντιμετωπίζουν, δυνητικά, μεγαλύτερες διακρίσεις στην αγορά εργασίας των 

ΗΠΑ, σε σχέση με τις γυναίκες . Όσον αφορά στα παραγωγικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν 

περισσότερο στα εν λόγω μισθολογικά χάσματα, οι διαφορές στο επίπεδο εκπαίδευσης είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας για την περίπτωση των λευκών ανδρών. Από την άλλη πλευρά, η 

εκπαίδευση και η εργασιακή εμπειρία αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες στα υποδείγματα 

που αφορούν στις λευκές γυναίκες.  

 

Τα εμπειρικά ευρήματα του τελευταίου κεφαλαίου της διατριβής σχετίζονται με τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες των αποτελεσμάτων σωματικού βάρους στην περίπτωση της 

Ελλάδας. Σε γενικές γραμμές, γίνεται φανερό ότι η εκτίμηση υποδειγμάτων που λαμβάνουν υπόψη 

το σύνολο της κατανομής του ΔΜΣ, οδηγεί σε σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές  

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα απλά γραμμικά υποδείγματα ελαχίστων τετραγώνων ή, ακόμα, 

και με τα διατεταγμένα μοντέλα. Ειδικότερα, τα εμπειρικά ευρήματα της εν λόγω ανάλυσης 

κατέδειξαν ότι οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις αφορούν στις επιδράσεις της ηλικίας, του 

επιπέδου εκπαίδευσης, του οικογενειακού εισοδήματος, της σωματικής δραστηριότητας, του 

καθεστώτος απασχόλησης, του καπνίσματος, της κατάστασης υγείας των ατόμων και των 

περιφερειακών χαρακτηριστικών. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδείξεις για το 

γεγονός ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην Ελλάδα 

θα πρέπει να βασίζονται σε εμπειρικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη τους το σύνολο της 

κατανομής του ΔΜΣ και όχι συγκεκριμένες κατηγορίες σωματικού βάρους ή τη μέση τιμή. 

 

 

7.2. Σημασία των ευρημάτων στην οικονομική ανάλυση της 

παχυσαρκίας 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης υπο-ενότητας θα γίνει μια προσπάθεια συνοπτικής 

παρουσίασης της συμβολής της παρούσης διατριβής στην οικονομική ανάλυση της παχυσαρκίας. 
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Συγκεκριμένα, τα παρατιθέμενα ευρήματα σχετικά με την εμμονή της παχυσαρκίας υποδηλώνουν 

την ανάγκη μετατόπισης του ενδιαφέροντος, από την εκπόνηση μελετών που βασίζονται σε 

διαστρωματικά στοιχεία, σε μοντέλα και τεχνικές που λαμβάνουν υπόψη τους το διαχρονικό 

χαρακτήρα της παχυσαρκίας. Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα σχετικά με τις δυναμικές ιδιότητες 

της παχυσαρκίας και την ύπαρξη «πραγματικής» εξάρτησης από την κατάσταση παχυσαρκίας της 

προηγούμενης περιόδου, εισάγουν -για πρώτη φορά στη σχετική βιβλιογραφία- ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης της μακροχρόνιας δομής της παχυσαρκίας. Τα στοιχεία αυτά 

έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την καλύτερη κατανόηση της φύσης της παχυσαρκίας όσο 

και για την άσκηση αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσής της. Στη 

συνέχεια, η διερεύνηση της εμμένουσας συμπεριφοράς της διάρκειας της παχυσαρκίας συμβάλλει 

περαιτέρω στην κατανόηση του διαχρονικού της χαρακτήρα. Ειδικότερα, προσδιορίζεται 

ξεκάθαρα η σπουδαιότητα της διάρκειας της παχυσαρκίας, σε αντίθεση με το ποσοστό της 

παχυσαρκίας -σε μια δεδομένη χρονική στιγμή- στον πληθυσμό (prevalence). Καταδεικνύεται 

επίσης η συστηματική επίδραση της διάρκειας στην πιθανότητα εξόδου από την παχυσαρκία 

(negative duration dependence). Σημαντικές προτάσεις πολιτικής μπορούν να προκύψουν και στην 

περίπτωση αυτής της ανάλυσης.  

 

Όσον αφορά στα δύο τελευταία ερευνητικά ερωτήματα που πραγματεύεται αυτή η διατριβή, τα 

αντίστοιχα ευρήματα είναι εξίσου αξιόλογα. Η ύπαρξη μισθολογικού χάσματος μεταξύ 

παχύσαρκων και μη-παχύσαρκων εργαζομένων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα για την 

αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Ειδικότερα, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα των εν λόγω 

μισθολογικών χασμάτων οφείλεται σε διαφορές στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των ατόμων, 

και μάλιστα σε διαφορές στα επίπεδα επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο, αποτελεί ένα εξίσου 

σημαντικό στοιχείο. Οι δε ενδείξεις για διακριτική μεταχείριση των παχύσαρκων ανδρών, 

αποτελούν ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Τέλος, τα 

αποτελέσματα από τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων του σωματικού βάρους στην 

περίπτωση της Ελλάδας, πέραν από μια εμπειρική εφαρμογή με τη χρήση των πιο πρόσφατων 

διαθέσιμων πληθυσμιακών στοιχείων (πραγματοποιείται για πρώτη φορά), καταδεικνύει τη 

σημασία της εκτίμησης υποδειγμάτων που λαμβάνουν υπόψη το σύνολο της κατανομής του ΔΜΣ.  
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7.3. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στις κατευθυντήριες γραμμές που χάραξε η παρούσα διατριβή, θα ήταν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα η διερεύνηση κάποιων επιπρόσθετων θεμάτων. Ειδικότερα, η ανάλυση που αφορά 

στην εμμονή της παχυσαρκίας θα μπορούσε να επεκταθεί λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση 

του βιολογικού μηχανισμού (εξίσωση ισοζυγίου ενεργείας). Τόσο η θεωρητική θεμελίωση όσο 

και η εμπειρική εφαρμογή ενός τέτοιου υποδείγματος αναμένεται να παράσχει ένα πλήρες μοντέλο 

κατανόησης της παχυσαρκίας ως δυναμικό φαινόμενο. Η δε ανάλυση της διάρκειας της 

παχυσαρκίας, που περιγράφεται στην παρούσα διατριβή, θα μπορούσε να παρακινήσει μια 

περαιτέρω ανάλυση της παχυσαρκίας με τη χρήση απαριθμητικών στοιχείων (count data). Η 

τελευταία δίνει τη δυνατότητα μελέτης της συχνότητας που τα άτομα θα αντιμετωπίσουν 

προβλήματα παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους αλλά και των σχετικών 

προσδιοριστικών παραγόντων. Επίσης, σχετικά με τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην αγορά 

εργασίας, η αντιμετώπιση της πιθανής ενδογένειας της παχυσαρκίας είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο 

ζήτημα. Δεδομένου ότι η σχετική βιβλιογραφία δεν έχει καταφέρει να εισάγει κάποια 

ικανοποιητική βοηθητική μεταβλητή για την παχυσαρκία, περισσότερη έρευνα στο συγκεκριμένο 

τομέα θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Επιπροσθέτως, η πραγματοποιηθείσα ανάλυση της διάρκειας 

της παχυσαρκίας ενδέχεται να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια μελλοντική διερεύνηση των 

επιπτώσεων της διάρκειας της παχυσαρκίας στα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας (πχ. μισθοί 

και απασχόληση).   
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