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1. ΔΙΑΓΧΓΗ: ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΓΔΙΚΣΧΝ   

 

Η πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα δηεξεπλά ηνλ ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία σο πξνο ηξεηο θχξηεο ζπληζηψζεο φπσο 

ηεθκεξηψζεθε απφ ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε θαη ηε βηβιηνγξαθηθήο δηεξεχλεζε. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

ζπληζηψζεο: α) αγνξάο εξγαζίαο, β) θαηλνηνκίαο θαη γ) αλζεθηηθφηεηαο. Η δηεξεχλεζε θάζε 

κηαο απφ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο αθνινπζεί κεζνδνινγηθά ηα παξαθάησ βήκαηα: 

Βήκα 1: Οξηζκφο βαζηθψλ δεηθηψλ 

Δπηιέγνληαη νη βαζηθνί δείθηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε 

ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ρσξηθήο αλάπηπμεο γηα θάζε θχξηα ζπληζηψζα. Οη δείθηεο πνπ 

επηιέγνληαη ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Α. Γείθηεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ πεξηνρψλ  

Β. Γείθηεο γηα ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ  

Γ. Γείθηεο ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο 

Οη βαζηθνί δείθηεο ησλ ηξηψλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ζπλνδεχνληαη απφ ζπλνπηηθά ηερληθά 

δειηία ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν, ηε ζεκαζία, ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ, ηηο 

πεγέο ησλ ζηνηρείσλ θαη άιια εηδηθά δεηήκαηα πνπ εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ηνλ θάζε δείθηε. 

Βήκα 2: πζρεηίζεηο δεηθηψλ  

Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζρεηίζεηο ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ. Οη ζπζρεηίζεηο απηέο έρνπλ ηελ έλλνηα 

ππνζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνλ ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηε 

ρσξηθή νξγάλσζε ζε δπν δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάιπζεο:  

Ι. Υσξηθή δηαθνξνπνίεζε (γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο) βαζηθψλ δεηθηψλ  

ην επίπεδν απηφ αλαιχνληαη νη δηαθνξέο ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάιιειε 

ρσξηθή βάζε αλαθνξάο (πρ. επίπεδα NUTS/LAU ή/θαη ρσξηθέο ελφηεηεο κε βάζε ηηο 

ηππνινγίεο πεξηνρψλ) 

ΙΙ. Υσξηθφ απνηχπσκα ηεο ζπζρέηηζεο βαζηθψλ δεηθηψλ 

ην επίπεδν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη πην ζχλζεηε ζπζρέηηζε ησλ ρσξηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δεηθηψλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην νινθιεξσκέλν ρσξηθφ απνηχπσκα ησλ επηιεγκέλσλ 

ζπλδπαζκψλ ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εδαθηθέο ελφηεηεο (πρ. επίπεδα 

NUTS/LAU ή/θαη ρσξηθέο ελφηεηεο κε βάζε ηηο ηππνινγίεο πεξηνρψλ). 
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2. ΤΝΙΣΧΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ  

 

Όπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε πνπ πξνεγήζεθε θαηά ηελ πξψηε 

θάζε ηεο έξεπλαο, ηα θεληξηθά ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ηε ρσξηθή 

αλάπηπμε πεξηιακβάλνπλ: 

1. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φπσο γηα παξάδεηγκα απηά πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα. 

2. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ φπσο γηα παξάδεηγκα απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε (πρ. ΑΔΠ, παξαγσγηθφηεηα) θαη ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο (πρ. θνηλσληθά 

επηδφκαηα, θνξνινγηθφ ζχζηεκα, θιπ.) 

3. Υσξηθή θαηαλνκή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ πεξηνρψλ, 

φπσο πρ. ησλ επηπέδσλ αλεξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη δηαθνξέο θαη νη 

αληζφηεηεο αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο. 

4. ρέζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πεξηνρψλ, πρ. αληηζηνηρία επηπέδσλ θαη ξπζκψλ αλάπηπμεο κε ην επίπεδν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ αηηηαθέο ζρέζεηο θαη λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε ρσξηθή αλάπηπμε. 

ηε ζπλέρεηα θαη ζε αληηζηνηρία κε ηε κεζνδνινγηθή εηζαγσγή ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 

επηιέγνληαη θαη παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί δείθηεο θαη νη πξνηεηλφκελεο θαηαλνκέο θαη 

ζπζρεηίζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζπληζηψζα ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. 

 

Α. Υαξαθηεξηζηηθά αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Γείθηεο Α) 

χκθσλα κε ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά 

κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε θαη αληαλαθινχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο, πξνηείλνληαη νη παξαθάησ βαζηθνί δείθηεο ηεο θαηεγνξίαο Α πνπ 

αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: 

1. Ο δείθηεο ζπκκεηνρήο ηνπ κε ελεξγνχ δπλακηθνχ ζην ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ  

2. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλέξγσλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ) 

3. Ο δείθηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ 

καθξνρξφληα αλέξγσλ ζην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ) 

Οη δείθηεο 1 θαη 2 αλαθέξνληαη ζε γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο: 

Ο δείθηεο 1 αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. 

Υακειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε ζεσξνχληαη σο έλδεημε ςειφηεξνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ελφο ηνπηθνχ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε 

ΔΔ έρεη ζέζεη ζηφρν ηελ άλνδν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζην 70% (θαη 

αληίζηνηρα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ σο πξνο ην ζχλνιν κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ 

ζην 30%).  
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Ολνκαζία ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΜΗ ΔΝΔΡΓΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 

Καηεγνξία Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

Οξηζκόο 

Ο κε-ελεξγφο πιεζπζκφο πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ δελ είλαη νχηε εξγαδφκελνη νχηε 
άλεξγνη. Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο (εξγαηηθφ δπλακηθφ) πεξηιακβάλεη ηνπο 
εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο αλέξγνπο. Η ΔΔΓ ηεο ΔΔ νξίδεη σο εξγαδνκέλνπο ηα άηνκα 
ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ, ηα νπνία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αλαθνξάο, 
εθηέιεζαλ θάπνηα εξγαζία, έζησ θαη γηα κφλν κία ψξα εβδνκαδηαίσο, έλαληη ακνηβήο, 
θέξδνπο ή νηθνγελεηαθνχ νθέινπο. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ πεξηιακβάλεη επίζεο ηα 
άηνκα πνπ δελ εξγάδνληαλ, αιιά είραλ κηα εξγαζία ή επηρείξεζε απφ ηελ νπνία 
απνπζίαδαλ πξνζσξηλά.  

Μνλάδεο 
Μέηξεζεο 

Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

Αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δελ 
θαηαγξάθνληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο επηηξέπνπλ 
ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ πεξηνρψλ 
δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη 
αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλνιηθφ 
πιεζπζκφ  

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηχπνη πεξηνρψλ) 

Πεγέο EUROSTAT, ΔΛ.ΣΑΣ.  

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Ο νηθνλνκηθά κε-ελεξγφο πιεζπζκφο ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν θνηλσληθήο θαη 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γεληθά ζεσξείηαη επηζπκεηφ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ 
ηνπ κε-ελεξγνχ πιεζπζκνχ γηα ιφγνπο ηφζν επεκεξίαο φζν θαη ηζφηεηαο. 

 

Ο δείθηεο 2 αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ αλεξγίαο, δειαδή ηε ζπκκεηνρή ησλ αλέξγσλ ζην 

ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Υακειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε ζεσξνχληαη σο έλδεημε πην 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ςειφηεξνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Ολνκαζία ΔΠΙΠΔΓΟ ΑΝΔΡΓΙΑ 

Καηεγνξία Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  

Οξηζκόο 

Σν επίπεδν αλεξγίαο αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αλέξγσλ ζην ζχλνιν 
ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Άλεξγα ζεσξνχληαη ηα άηνκα ηα νπνία είλαη ζηελ ειηθηαθή 
θαηεγνξία 15-74 εηψλ θαη ελψ δελ εξγάζηεθαλ θαηά ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο είλαη 
δηαζέζηκα θαη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ, πνπ αλαδεηνχλ ελεξγά εξγαζία ηηο ηειεπηαίεο 4 
εβδνκάδεο ή έρνπλ βξεη εξγαζία πνπ αλακέλεηαη λα αξρίζεη εληφο ησλ επφκελσλ ηξηψλ 
κελψλ. 

Μνλάδεο Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Economically_active_population
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Labour_force
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Μέηξεζεο 

Η αλεξγία κεηξάηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
αηφκσλ πνπ εληάζζνληαη ζην εξγαηηθφ 
δπλακηθφ θαη δελ είλαη εξγαδφκελα 

Σα πνζνζηά αλεξγίαο επηηξέπνπλ ηηο 
ζπγθξίζεηο κεηαμχ πεξηνρψλ 
δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη 
αλαθέξνληαη ζηνλ πιεζπζκφ 
εξγάζηκεο ειηθίαο, ν νπνίνο γεληθά 
ζεσξείηαη φηη είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 
κεηαμχ 15 θαη 64 εηψλ 

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηχπνη πεξηνρψλ) 

Πεγέο EUROSTAT, ΔΛ.ΣΑΣ  

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Σν επίπεδν αλεξγίαο αληαλαθιά ηελ έιιεηςε αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά 
εξγαζίαο απφ ην δηαζέζηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηε δήηεζε εξγαζίαο απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Η έιιεηςε αληηζηνηρίαο κπνξεί λα 
νθείιεηαη ζε αληηθεηκεληθέο απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δήηεζεο θαη 
πξνζθνξάο εξγαζίαο ή ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε αλεπάξθεηα 
πιεξνθφξεζεο ή κέζσλ κεηαθίλεζεο κεηαμχ ηφπσλ θαηνηθίαο θαη ηφπσλ εξγαζίαο. 

 

Ο δείθηεο 3 αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ζην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ 

θαη ζεσξείηαη φηη εθθξάδεη ηελ πεξηζζφηεξν επάισηε θαηεγνξία αλέξγσλ. 

 

Ολνκαζία ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΑ ΑΝΔΡΓΙΑ 

Καηεγνξία Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

Οξηζκόο 
Η καθξνρξφληα αλεξγία νξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή ησλ αλέξγσλ. Δδψ 
πηνζεηείηαη ν δείθηεο κε βάζε αλαθνξάο ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ. 

Μνλάδεο 
Μέηξεζεο 

Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

Η καθξνρξφληα αλεξγία κπνξεί λα κεηξάηαη 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ κε δηάξθεηα 
αλεξγίαο  

Σα πνζνζηά καθξνρξφληαο αλεξγίαο 
επηηξέπνπλ ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ 
πεξηνρψλ δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη 
αλαθέξνληαη ζηνλ πιεζπζκφ 
εξγάζηκεο ειηθίαο, ν νπνίνο γεληθά 
ζεσξείηαη φηη είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 
κεηαμχ 15 θαη 64 εηψλ 

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηχπνη πεξηνρψλ) 

Πεγέο EUROSTAT, ΔΛ.ΣΑΣ  

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Σν επίπεδν καθξνρξφληαο αλεξγίαο αληαλαθιά ηελ αδπλακία ηεο ηνπηθήο αγνξάο 
εξγαζίαο θαη ηνπ δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα 
πεξηνξηζηεί ε πεξηζζφηεξν επάισηε θαηεγνξία αλέξγσλ. Η ειαρηζηνπνίεζε ηνπ δείθηε 
καθξνρξφληαο αλεξγίαο είλαη επηζπκεηή θαη ζεκαηνδνηεί κεγαιχηεξε επειημία θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

Υακειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε 3 ζεσξνχληαη σο έλδεημε θαιχηεξεο αληηζηνηρίαο πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο εξγαζίαο αιιά θαη κεγαιχηεξεο αληνρήο θαη ελζσκάησζεο ησλ επάισησλ 
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θαηεγνξηψλ αλέξγσλ. 

Θα πξέπεη εδψ λα δηεπθξηληζηεί φηη θαη ζην επίπεδν ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ φπσο 

πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ, νη επεμεγήζεηο θαη εξκελείεο πνπ πξνηείλνληαη πεξηιακβάλνπλ 

νξηζκέλεο ππνζέζεηο σο πξνο ηνλ επηζπκεηφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο (δηεχξπλζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, 

πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ).  

 

Β. Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηνρώλ (Γείθηεο Β) 

Γηα ηελ παξνχζα δηεξεχλεζε ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ ζεσξείηαη φηη 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ δείθηε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο κε βάζε 

αλαθνξάο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο.  

Ολνκαζία ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΗΝ ΑΔΠ (ΜΑΓ) 

Καηεγνξία B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΔΡΙΟΥΧΝ  

Οξηζκόο 

Σν θαηά θεθαιή Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) είλαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζηελ δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ (έηνο) 
ζηα φξηα κηαο ρσξηθήο ζηαηηζηηθήο κνλάδαο (λνκφο, πεξηθέξεηα) δηαηξεκέλν κε ην 
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηνηθεί ζηελ ρσξηθή απηή κνλάδα ηελ ίδηα ρξνληθή 
πεξίνδν (ΠΗΓΗ). 

Μνλάδεο 
Μέηξεζεο 

Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

ECU, ΔΤΡΩ θαη PPS (Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο 
Γχλακεο – ΜΑΓ) θαηά θεθαιή 

Καηά θεθαιή ΑΔΠ ΔΔ=100 

Καηά θεθαιή ΑΔΠ ρψξα= 100 

Καηά θεθαιή ΑΔΠ επηιεγκέλσλ 
πεξηνρψλ 

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηχπνη πεξηνρψλ) 

Πεγέο EUROSTAT, ΔΛ.ΣΑΣ  

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Η ζεκαζία ηνπ θαηα θεθαιή ΑΔΠ κε ηε δηνξζσηηθή πξνζαξκνγή ησλ Μνλάδσλ 
Αγνξαζηηθήο Γχλακεο ζεσξείηαη φηη εθθξάδεη δπλεηηθά ην επίπεδν αλάπηπμεο κηαο 
πεξηνρήο. Σν γεγνλφο φηη ην χςνο ηνπ ΑΔΠ δελ απνδίδεη ην ηξφπν θαηαλνκήο ησλ 
παξαγφκελσλ εηζνδεκάησλ δελ επηηξέπεη ηελ άκεζε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηα επίπεδα 
πξαγκαηηθήο επεκεξίαο. 

 

Ο δείθηεο αλαθέξεηαη ζηελ αλαγσγή ηνπ ΑΔΠ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο. Σν 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) απνηειεί βαζηθφ δείθηε ηνπ επηπέδνπ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ. Σν θαηά θεθαιή ΑΔΠ έρεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη απηφκαηα έλδεημε ηνπ επηπέδνπ επεκεξίαο θαζψο εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο 

ε παξακέλνπζα αμία ζηελ πεξηνρή ή ε θαηαλνκή ηνπ ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο. Μηα 

ζρεηηθή δηφξζσζε εηζάγεηαη κε ηνλ δείθηε Μνλάδσλ Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΜΑΓ). ε θάζε 

πεξίπησζε απαηηνχληαη επεμεγήζεηο θαη εξκελείεο πνπ πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλεο ππνζέζεηο 

σο πξνο ηνλ επηζπκεηφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο 

πεξηνρήο (πρ. πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζπκεηή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ).  
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Γ. Υαξαθηεξηζηηθά ζεζκηθώλ ξπζκίζεωλ (Γείθηεο Γ) 

Η ζεσξεηηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ (δείθηεο θαηεγνξίαο Γ) γηα ηηο επηδφζεηο ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ. 

Δηδηθφηεξα πηνζεηείηαη κηα έκκεζε πξνζέγγηζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ 

νη επηπηψζεηο ησλ νπνίσλ θαηαγξάθνληαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ δηαζέζηκνπ 

θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο.  

 

Ολνκαζία ΓΙΑΘΔΙΜΟ ΔΙΟΓΗΜΑ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΗΝ (ΜΑΓ) 

Καηεγνξία Γ. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΘΔΜΙΚΧΝ ΡΤΘΜΙΔΧΝ  

Οξηζκόο 

Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα πξνθχπηεη απφ ηα πξσηνγελή εηζνδήκαηα κε ηελ πξνζζήθε 
φισλ ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη λνκηζκαηηθψλ κεηαβηβάζεσλ (απφ ηελ θξαηηθή 
αλαδηαλνκή) θαη ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη πεξηνπζίαο θαζψο θαη ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη παξφκνηεο κεηαθνξέο — σο εθ ηνχηνπ, 
αληηθαηνπηξίδεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα πνπ κπνξνχλ νη άλζξσπνη μνδέςνπλ ή 
απνηακηεχζνπλ. 

Μνλάδεο 
Μέηξεζεο 

Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

ECU, ΔΤΡΩ θαη PPS (Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο 
Γχλακεο – ΜΑΓ) θαηά θεθαιή 

Καηά θεθαιή ΔΔ=100 

Καηά θεθαιή ρψξα= 100 

Καηά θεθαιή επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ 

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο (LAU1 θαη ηχπνη πεξηνρψλ) 

Πεγέο EUROSTAT, ΔΛ.ΣΑΣ  

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Γεληθά νη δείθηεο ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ πνιιαπιά θαη 
ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο σο πξνο ηε 
ζεκαζία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ςειφηεξεο δαπάλεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ή 
δηαθνξνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο 
ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη γηα παξφκνηα επίπεδα δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα 
ζεκαίλνπλ θαηά πεξίπησζε πεξηζζφηεξν αδχλακε ή πεξηζζφηεξν ηζρπξή νηθνλνκία 
απέλαληη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζε ή ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο 
κηαο πεξηνρήο. 

 
 

 

 

Γ. Υωξηθή δηαθνξνπνίεζε (αληζόηεηεο) βαζηθώλ δεηθηώλ (Α, Β, Γ) 

ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο ελδηαθέξνπλ νη αληζφηεηεο ή νη ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

βαζηθψλ δεηθηψλ (θαηεγνξίεο Α, Β, Γ). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 1 δίλνληαη νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο δείθηεο ηεο θαηεγνξίαο Α αλά πεξηθέξεηα (NUTS2). ηελ επφκελε θάζε 

ηεο έξεπλαο πνπ πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ δεηθηψλ ζην εκπεηξηθφ πεδίν (Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) ζα επηδησρζεί ε κηθξφηεξε δπλαηή γεσγξαθηθή βάζε αλαθνξάο 
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(NUTS3 ή LAU1 φπνπ είλαη δπλαηφλ) ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηπρφλ κεηαηνπίζεηο ζην 

πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. 

ηε ζπλέρεηα νη πεξηνρέο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηνλ κέζν φξν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηξηψλ 

δεηθηψλ κεηά απφ αλαγσγή φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ζε ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1 κε βάζε ηε κέζνδν 

min-max. χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν απφ θάζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο αθαηξείηαη ε ειάρηζηε 

ηηκή θαη ην απνηέιεζκα δηαηξείηαη κε ηε δηαθνξά ηεο ειάρηζηεο απφ ηε κέγηζηε ηηκή.  

Η αλαγσγή απηή πψο αθνινπζεί ηνλ ηχπν: 

Γδπ = {Σδπ – minπ(Tδ)} / {maxπ(Tδ) - minπ(Tδ)} 

Η κέζνδνο απηή επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ πεξηθεξεηψλ γηα δηαθνξεηηθνχο 

δείθηεο (Perrons 2011, UNDP 2010 Human Development Reports Composite Indices and 

Beyond. Available online at: http://hdr.und- p.org/en/statistics/indices/). 

Πίλαθαο 1: Υαξαθηεξηζηηθά αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλά πεξηθέξεηα (2010) Πνζνζηά % 

Πεξηθέξεηεο  πκκεηνρή ηνπ κε-
ελεξγνύ 

πιεζπζκνύ (%) 

Δπίπεδν αλεξγίαο 
(%) 

Μαθξνρξόληα 
αλεξγία (%) 

Αλ. Μαθ. & Θξάθε  40,8 14,2 7,7 

Αηηηθή  39,8 12,3 5,02 

Βόξεην Αηγαίν  40,7 9 4,38 

Γπηηθή Διιάδα  41,6 11,7 5,96 

Γπηηθή Μαθεδνλία  44,7 15,5 7,85 

Ήπεηξνο  40,5 12,6 7,53 

Θεζζαιία  40,4 12,1 5,1 

Ιόληα Νεζηά  39,2 14,8 3,19 

Κεληξηθή 
Μαθεδνλία  

42,6 13,5 7 

Κξήηε  37,6 11,7 3,95 

Νόηην Αηγαίν  41,1 14,2 2,1 

Πεινπόλλεζνο  36,5 9,8 5,65 

ηεξεά Διιάδα  41,2 12,5 6,84 

    

Min 36,5 9 2,1 

Max 44,7 15,5 7,85 

Max-min 8,2 6,5 5,75 

 
Πεγή: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/main_tables 

(ηνηρεία 2010) 

 

ηνλ Πίλαθα 2 θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο κεηά ηελ 

αλαγσγή ηνπο κε ηε κέζνδν min-max, ελψ ζηνλ Πίλαθα 3 θαηαγξάθνληαη νη πεξηθέξεηεο 

ηαμηλνκεκέλεο θαηά αχμνπζα ζεηξά ησλ 3 δεηθηψλ. Πξνθχπηνπλ έηζη 3 ηαμηλνκήζεηο ησλ 

πεξηθεξεηψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο ηεξαξρίαο ησλ πεξηθεξεηψλ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/main_tables
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κέζν φξν ησλ ηηκψλ ησλ 3 δεηθηψλ γηα θάζε πεξηθέξεηα πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ ηειεπηαία 

ζηήιε ηνπ Πίλαθα 2 θαη ζεσξείηαη φηη απνηειεί έλα ζχλζεην δείθηε ηεο επίδνζεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. 

 

Πίλαθαο 2: Υαξαθηεξηζηηθά αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλά πεξηθέξεηα (2010). Σηκέο κε 

αλαγσγή ησλ πνζνζηψλ % ζηελ θιίκαθα 0 έσο 1 (min-max) 

Πεξηθέξεηεο  πκκεηνρή ηνπ 
κε-ελεξγνύ 
πιεζπζκνύ 

(%) 

Δπίπεδν 
αλεξγίαο (%) 

Μαθξνρξόληα 
αλεξγία (%) 

ύλζεηνο 
Γείθηεο 

Δπίδνζεο 
Αγνξάο 

Δξγαζίαο 

Αλ. Μαθ. & 
Θξάθε  0,524 0,800 0,974 0,766 

Αηηηθή  0,402 0,508 0,508 0,473 

Βόξεην Αηγαίν  0,512 0,000 0,397 0,303 

Γπηηθή Διιάδα  0,622 0,415 0,671 0,570 

Γπηηθή 
Μαθεδνλία  1,000 1,000 1,000 1,000 

Ήπεηξνο  0,488 0,554 0,944 0,662 

Θεζζαιία  0,476 0,477 0,522 0,491 

Ιόληα Νεζηά  0,329 0,892 0,190 0,470 

Κεληξηθή 
Μαθεδνλία  0,744 0,692 0,852 0,763 

Κξήηε  0,134 0,415 0,322 0,290 

Νόηην Αηγαίν  0,561 0,800 0,000 0,454 

Πεινπόλλεζνο  0,000 0,123 0,617 0,247 

ηεξεά Διιάδα  0,573 0,538 0,824 0,645 
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Πίλαθαο 3: Υαξαθηεξηζηηθά αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλά πεξηθέξεηα (2010). Καηάηαμε 
πεξηθεξεηψλ αλά δείθηε θαη ζρέζε κε ην ζχλζεην δείθηε επίδνζεο αγνξάο εξγαζίαο 

Θ
έζ

ε
  

πκκεηνρή ηνπ 
κε-ελεξγνύ 

πιεζπζκνύ (%) 

 

Δπίπεδν αλεξγίαο 
(%) 

 

Μαθξνρξόληα 
αλεξγία (%) 

 

ύλζεηνο Γείθηεο 
Δπίδνζεο Αγνξάο 

Δξγαζίαο 

1 Πεινπφλλεζνο  Βφξεην Αηγαίν  Νφηην Αηγαίν  Πεινπόλλεζνο  

2 Κξήηε  Πεινπφλλεζνο  Ιφληα Νεζηά  Κξήηε  

3 Ιφληα Νεζηά  Γπηηθή Διιάδα  Κξήηε  Βόξεην Αηγαίν  

4 Αηηηθή  Κξήηε  Βφξεην Αηγαίν  Νόηην Αηγαίν  

5 Θεζζαιία  Θεζζαιία  Αηηηθή  Ιόληα Νεζηά  

6 Ήπεηξνο  Αηηηθή  Θεζζαιία  Αηηηθή  

7 Βφξεην Αηγαίν  ηεξεά Διιάδα  Πεινπφλλεζνο  Θεζζαιία  

8 Αλ. Μαθ. & Θξάθε  Ήπεηξνο  Γπηηθή Διιάδα  Γπηηθή Διιάδα  

9 
Νφηην Αηγαίν  

Κεληξηθή 
Μαθεδνλία  

ηεξεά Διιάδα  ηεξεά Διιάδα  

10 
ηεξεά Διιάδα  Αλ. Μαθ. & Θξάθε  

Κεληξηθή 
Μαθεδνλία  

Ήπεηξνο  

11 
Γπηηθή Διιάδα  Νφηην Αηγαίν  Ήπεηξνο  

Κεληξηθή 
Μαθεδνλία  

12 Κεληξηθή 
Μαθεδνλία  

Ιφληα Νεζηά  Αλ. Μαθ. & Θξάθε  Αλ. Μαθ. & Θξάθε  

13 Γπηηθή Μαθεδνλία  Γπηηθή Μαθεδνλία  Γπηηθή Μαθεδνλία Γπηηθή Μαθεδνλία  

 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο 4 πξψηεο ζέζεηο κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο σο πξνο ηνλ ζχλζεην δείθηε 

βξίζθνληαη νη πεξηθέξεηεο Πεινπφλλεζνο, Κξήηε, Βφξεην Αηγαίν, θαη Νφηην Αηγαίν, ελψ ζηηο 4 

ηειεπηαίεο κε ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο νη Γπηηθή Μαθεδνλία, Αλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, 

Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη Ήπεηξνο. Οη πεξηθέξεηεο Ιφληα Νεζηά, Αηηηθή, Θεζζαιία, Γπηηθή 

Διιάδα θαη ηεξεά Διιάδα θηλνχληαη ζε κηα ελδηάκεζε δψλε ηηκψλ. 

Αληίζηνηρα ζηνλ Πίλαθα 4 θαηαγξάθνληαη νη ρσξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δπν δεηθηψλ ηεο 

θαηεγνξίαο Β (νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη ηεο θαηεγνξίαο Γ (ζεζκηθέο ξπζκίζεηο). 

 

Πίλαθαο 4: Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, Καηά θεθαιή ΑΔΠ (ΜΑΓ) θαη 

θαηά θεθαιή δηαζέζηκν εηζφδεκα (ΜΑΓ), 2010 

Πεξηθέξεηεο  Καηα θεθαιήλ ΑΔΠ (ΜΑΓ) 
2010 

Καηα θεθαιή δηαζέζηκν 
εηζόδεκα (ΜΑΓ) 

Αλ. Μαθ. & Θξάθε  16300 12040 

Αηηηθή  28200 15669,7 

Βόξεην Αηγαίν  17200 14090,8 

Γπηηθή Διιάδα  15100 11468,9 

Γπηηθή Μαθεδνλία  19600 13285,2 

Ήπεηξνο  15000 12922,9 

Θεζζαιία  15900 13351,5 
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Ιόληα Νεζηά  18700 12084,6 

Κεληξηθή Μαθεδνλία  16800 12744,2 

Κξήηε  19500 11967,5 

Νόηην Αηγαίν  26300 15457,3 

Πεινπόλλεζνο  17400 13083,1 

ηεξεά Διιάδα  19800 12279,4 

   

Min 15000 11468,9 

Max 28200 15669,7 

Max-Min 13200 4200,8 

 
Πεγή: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/main
_tables 

 

ηνλ Πίλαθα 5 θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο κεηά ηελ 

αλαγσγή ηνπο ζε ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1 κε ηε κέζνδν min-max. Πξνθχπηνπλ έηζη 2 ηαμηλνκήζεηο 

ησλ πεξηθεξεηψλ. ηε ζπλέρεηα, ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 5 θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δπν δεηθηψλ πνπ ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ έλα ζχλζεην 

δείθηε αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ησλ πεξηνρψλ. 

 

Πίλαθαο 5: Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, Καηά θεθαιή ΑΔΠ (ΜΑΓ) θαη 

θαηά θεθαιή δηαζέζηκν εηζφδεκα (ΜΑΓ), 2010, Σηκέο κε αλαγσγή ησλ πνζνζηψλ % ζηελ 

θιίκαθα 0 έσο 1 (min-max) 

Πεξηθέξεηεο  
Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

(ΜΑΓ) 2010 

Καηά θεθαιή 
δηαζέζηκν εηζόδεκα 

(ΜΑΓ) 

ύλζεηνο δείθηεο 
αλάπηπμεο/επεκεξί

αο 

Αλ. Μαθ. & Θξάθε  0,098 0,136 0,117 

Αηηηθή  1,000 1,000 1,000 

Βόξεην Αηγαίν  0,167 0,624 0,395 

Γπηηθή Διιάδα  0,008 0,000 0,004 

Γπηηθή Μαθεδνλία  0,348 0,432 0,390 

Ήπεηξνο  0,000 0,346 0,173 

Θεζζαιία  0,068 0,448 0,258 

Ιόληα Νεζηά  0,280 0,147 0,213 

Κεληξηθή 
Μαθεδνλία  0,136 0,304 0,220 

Κξήηε  0,341 0,119 0,230 

Νόηην Αηγαίν  0,856 0,949 0,903 

Πεινπόλλεζνο  0,182 0,384 0,283 

ηεξεά Διιάδα  0,364 0,193 0,278 
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Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 6 θαηαγξάθνληαη νη πεξηθέξεηεο ηαμηλνκεκέλεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ησλ 

3 δεηθηψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο ηεξαξρίαο ησλ πεξηθεξεηψλ πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν 

φξν ησλ ηηκψλ ησλ 2 δεηθηψλ, δειαδή ηνλ ζχλζεην δείθηε αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο 

 

Πίλαθαο 6: Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, Καηά θεθαιή ΑΔΠ (ΜΑΓ) θαη 

θαηά θεθαιή δηαζέζηκν εηζφδεκα (ΜΑΓ), 2010, Καηάηαμε πεξηθεξεηψλ αλά δείθηε θαη ζρέζε 

κε ην ζχλζεην δείθηε αλάπηπμεο/επεκεξίαο 

Θ
έζ

ε
 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 
(ΜΑΓ) 2010 

Καηά θεθαιή δηαζέζηκν 
εηζόδεκα (ΜΑΓ) 

 

ύλζεηνο δείθηεο 
αλάπηπμεο/επεκεξίαο 

1 Αηηηθή  Αηηηθή  Αηηηθή  

2 Νόηην Αηγαίν  Νόηην Αηγαίν  Νόηην Αηγαίν  

3 ηεξεά Διιάδα  Βόξεην Αηγαίν  Βόξεην Αηγαίν  

4 Γπηηθή Μαθεδνλία  Θεζζαιία  Γπηηθή Μαθεδνλία  

5 Κξήηε  Γπηηθή Μαθεδνλία  Πεινπόλλεζνο  

6 Ιόληα Νεζηά  Πεινπόλλεζνο  ηεξεά Διιάδα  

7 Πεινπόλλεζνο  Ήπεηξνο  Θεζζαιία  

8 Βόξεην Αηγαίν  Κελη. Μαθεδνλία  Κξήηε  

9 Κελη. Μαθεδνλία  ηεξεά Διιάδα  Κελt. Μαθεδνλία  

10 Αλ. Μαθ. & Θξάθε  Ιόληα Νεζηά  Ιόληα Νεζηά  

11 Θεζζαιία  Αλ. Μαθ. & Θξάθε  Ήπεηξνο  

12 Γπηηθή Διιάδα  Κξήηε  Αλ. Μαθ. & Θξάθε  

13 Ήπεηξνο  Γπηηθή Διιάδα  Γπηηθή Διιάδα  

 
 
 
 

Δ. πζρέηηζε (ρωξηθό απνηύπωκα) βαζηθώλ δεηθηώλ (Α, Β, Γ) 
 
ην ηειεπηαίν βήκα επηρεηξείηαη ε ζπζρέηηζε ηεο ρσξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζχλζεηνπ 
δείθηε επίδνζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ην ζχλζεην δείθηε αλάπηπμεο/επεκεξίαο ησλ 
πεξηνρψλ φπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 9 κε βάζε ηελ δηαθνξεηηθή θαηάηαμε ησλ 
πεξηθεξεηψλ ζηνπο παξαπάλσ δείθηεο. 
 
 
Πίλαθαο 7: Καηάηαμε πεξηθεξεηψλ θαη ζπζρέηηζε δεηθηψλ επίδνζεο αγνξάο εξγαζίαο θαη 
αλάπηπμεο/επεκεξίαο  
 

Θ
έζ

ε
 

 

ύλζεηνο δείθηεο 
αλάπηπμεο/επεκεξίαο 

 

ύλζεηνο Γείθηεο Δπίδνζεο Αγνξάο 
Δξγαζίαο 

1 Αηηηθή Πεινπόλλεζνο  

2 Νόηην Αηγαίν Κξήηε 

3 Βόξεην Αηγαίν Βόξεην Αηγαίν 
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4 Γπηηθή Μαθεδνλία Νόηην Αηγαίν 

5 Πεινπόλλεζνο Ιόληα Νεζηά 

6 ηεξεά Διιάδα Αηηηθή 

7 Θεζζαιία Θεζζαιία 

8 Κξήηε Γπηηθή Διιάδα 

9 Κελη. Μαθεδνλία ηεξεά Διιάδα 

10 Ιόληα Νεζηά Ήπεηξνο 

11 Ήπεηξνο Κελη. Μαθεδνλία 

12 Αλ. Μαθ. & Θξάθε Αλ. Μαθ. & Θξάθε 

13 Γπηηθή Διιάδα Γπηηθή Μαθεδνλία 

 

Οη θαηαηάμεηο απηέο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο σο πξνο ηε ζεκαζία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φπσο απνηππψλνληαη ζηελ επίδνζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ ρσξηθή αλάπηπμε φπσο εθθξάδεηαη κε ηνπο δείθηεο αλάπηπμεο θαη 

επεκεξίαο.  

Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη φηη 3 κφλν απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο έρνπλ ηελ ίδηα ζέζε θαη ζηηο 

δπν θαηαηάμεηο αλ θαη γεληθφηεξα θαίλεηαη λα δηαηεξείηαη θάπνηα αληηζηνηρία κε ηηο πεξηθέξεηεο 

πνπ έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο λα έρνπλ ζρεηηθά ςειέο ζέζεηο σο πξνο 

ηελ αλάπηπμε/επεκεξία.  

Οη εμαηξέζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Γηα παξάδεηγκα ε Αηηηθή φπνπ ε πξψηε ζέζε πνπ 

θαηέρεη σο πξνο ηελ αλάπηπμε/επεκεξία δελ ζπκβαδίδεη κε ηε κεζαία θαηάηαμε ηεο σο πξνο 

ηελ επίδνζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Αθφκα πην έληνλε είλαη ε δηαθνξά θαηάηαμεο γηα ηελ 

πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ βξίζθεηαη ηειεπηαία σο πξνο ηελ επίδνζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο αλ θαη είλαη ηέηαξηε σο πξνο ηελ αλάπηπμε/επεκεξία. Αληίζηξνθε είλαη ε θίλεζε ηεο 

πεξηθέξεηαο Κξήηεο πνπ έρεη ζεκαληηθά ςειφηεξε επίδνζε αγνξάο εξγαζίαο.  

Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξψλ εξγαζίαο κε βάζε ηνλ ζχλζεην 

δείθηε επίδνζεο κφλν ελ κέξεη ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ ζχλζεην δείθηε αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο. 

Οη εμαηξέζεηο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλεπάξθεηα ησλ κεκνλσκέλσλ ζπκβαηηθψλ ή ζπλήζσλ 

δεηθηψλ λα απεηθνλίζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ησλ πεξηθεξεηψλ ζε ζρέζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο νξηνζεηνχλ θαη 

πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα. 

3. ΤΝΙΣΧΑ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

 

Δηζαγωγή  

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ επίηεπμε θαηλνηνκίαο θαη ηελ 

ρσξηθή αλάπηπμε θαζψο ε ηθαλφηεηα ησλ πεξηνρψλ λα πξνζειθχζνπλ θαη λα απνξξνθήζνπλ 

πςειά εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ρσξηθήο ηνπο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ κέζα απφ 

ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο – θαη αξγφηεξα ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξψπε 2020 – 

δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηθηψλ θαη ηε 

ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο ελφηεηεο.  
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Ωο βαζηθή εηζξνή γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

είρε θαζνιηθή ζπκκεηνρή σο κεηαβιεηή ζε εκπεηξηθέο κειέηεο θαη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο. Ωζηφζν, ν ηξφπνο κέηξεζεο θαη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο ππνζέζεηο έξεπλαο θαη ηελ επηιεγκέλε κεζνδνινγία. Γηα 

παξάδεηγκα, ελψ ηα πξνζφληα (πηπρία, εμεηδίθεπζε θιπ.) ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο, ε 

απαζρφιεζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο απηψλ 

ησλ γλψζεσλ απφ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ πξννπηηθή γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 

Βεβαίσο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ 

απαζρνιψληαο εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο, αιιά επηπιένλ κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ζην 

αλζξψπηλν θεθάιαην κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Rose et al., 2009). Έηζη ινηπφλ, 

είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκν ε επηινγή ησλ δεηθηψλ γηα θάζε αλάιπζε λα γίλεηαη βάζεη ζπλάθεηαο 

κε ηνπο εθάζηνηε εξεπλεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο. 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, δείθηεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ λα απνηππψζνπλ ηελ 

απφδνζε θαη ρσξηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ θαηλνηνκίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηα 

πξψηα θηφιαο ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ θαηλνηνκίαο. ηαδηαθά, αλαγλσξίζηεθε 

ε αλάγθε γηα ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ζηνηρείσλ αιιά θαη ηε βειηίσζε ησλ 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ κε ηνλ ΟΟΑ (ΔΔ, 2011) 

ψζηε λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία, ε ζπλάθεηα θαη ε ζπγθξηζηκφηεηά ηνπο.  

Ο ΟΟΑ εθηφο ηνπ φηη δεκνζηεχεη ζπζηεκαηηθά εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα 

ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ, έρεη θαηαζθεπάζεη κηα ζεκαληηθή θαη εμαηξεηηθά ιεπηνκεξή βάζε 

δεδνκέλσλ θαη κηα ζεηξά δεηθηψλ. ηνλ ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν Πίλαθα Απνηειεζκάησλ γηα 

ηελ Δπηζηήκε, ηελ Σερλνινγία θαη ηε Βηνκεραλία (OECD, 2011) ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξνη απφ 180 δείθηεο (πνιινί ήδε θαζηεξσκέλνη αιιά θαη θάπνηνη πεηξακαηηθνί) 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγίαο γλψζεο, ηε ζχλδεζε κε ηε γλψζε, ηε ζηφρεπζε ζε λένπο ηνκείο 

κεγέζπλζεο, ηελ απειεπζέξσζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Μεηαμχ ησλ δεηθηψλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη δείθηεο ζρεηηθνί κε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ απαζρφιεζε ζε επαγγέικαηα ζρεηηθά 

κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ εξγαζία, ην επηρεηξεκαηηθφ ηαιέλην 

θαη ηελ θνπιηνχξα θ.α. ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη θάπνηνη απφ ηνπο δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Πίλαθαο 8: Γείθηεο ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ γηα ηελ Δπηζηήκε, ηελ Σερλνινγία θαη ηε 

Βηνκεραλία ηνπ ΟΟΑ γηα ην 2011 πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

Γεκηνπξγία γλώζεο • Πνζνζηφ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο αλά 
θχιν 

• Πνζνζηφ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 
επηζηήκεο θαη κεραληθψλ 

• Πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο αλά θχιν 

• Πνζνζηφ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κε 
πξνζσξηλφ ζπκβφιαην εξγαζίαο 

• Γηαθνξά ζην κέζν εηήζην εηζφδεκα θαηφρσλ 
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κε εξγαζία εξεπλεηή θαη κε 
εξεπλεηή 

• Αλζξψπηλνη πφξνη ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία 
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ύλδεζε κε ηε γλώζε • Κηλεηηθφηεηα εξγαζίαο αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηελ 
επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία (εληφο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ) 

• Γηα-θιαδηθή θηλεηηθφηεηα αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηελ 
επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία  

• Αμηνιφγεζε πεγψλ απφθηεζεο γλψζεο γηα ηελ 
θαηλνηνκία (πνζνζηφ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζεσξνχλ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηλνηνκία 
ζεζκηθέο πεγέο (ΑΔΙ, δεκφζην), πεγέο αγνξάο 
(πξνκεζεπηέο, πειάηεο, αληαγσληζηέο) ή εζσηεξηθέο 
πεγέο (εληφο ηεο εηαηξείαο, νκίινπ) 

• Δηαηξείεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ΑΔΙ ή εξεπλεηηθνχο 
θνξείο γηα ηελ θαηλνηνκία (εθθξαζκέλν ζε αλαινγία 
κε ην κέγεζνο εηαηξεηψλ) 

Απειεπζέξωζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο 

• Απηναπαζρνινχκελνη αλά πεξηνρή θαη έηνο γέλλεζεο 
(σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ) 

• Γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο (σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 
επηρεηξεκαηηψλ) 

• Νένη επηρεηξεκαηίεο (ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 45 εηψλ) 
(σο πξνο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ) 

Αληαγωληζκόο ζηελ 

παγθόζκηα νηθνλνκία 

• Απαζρφιεζε ζε ππεξεζίεο έληαζεο γλψζεο (σο 
πξνο ην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο) 

• Απαζρφιεζε ζε βηνκεραλίεο πςειήο ή κέζεο-πςειήο 
έληαζεο γλψζεο (σο πξνο ην ζχλνιν ηεο 
απαζρφιεζεο) 

ΠΗΓΗ: OECD (2011)
1
 

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηλνηνκία 

γίλεηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κέζα απφ ηνλ Δπξσπατθφ Πίλαθα Καηλνηνκίαο (πνπ πιένλ 

κεηνλνκάζηεθε ζε Πίλαθα Έλσζεο Καηλνηνκίαο) θαη ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Πίλαθα Καηλνηνκίαο. 

ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζπκπιεξσκαηηθά εξγαιεία παξαθνινχζεζεο 

φπσο ην Innobarometer, νη Κνηλνηηθέο Έξεπλεο γηα ηελ Καηλνηνκία, ην Sectoral Innovation 

Watch, ην European Cluster Observatory, ην INNO-Policy Trend Chart θ.α. Κεληξηθή ζέζε ζε 

απηά έρνπλ νη ζηαηηζηηθέο γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηλνηνκία θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο φπσο είλαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξψπε 2020, ε αλάπηπμε ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ 

Έξεπλαο (European Research Area) θαη ε Δκβιεκαηηθή Πξσηνβνπιία γηα ηελ Καηλνηνκία 

(Innovation Union Initiative) (Eurostat, 2013). 

Αλ θαη νη επηιεγκέλνη δείθηεο θαη ε κεζνδνινγία γηα ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γείθηε Καηλνηνκίαο 

δηαθνξνπνηνχληαη ζρεδφλ ζε θάζε έθδνζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πίλαθα Καηλνηνκίαο (εθζέζεηο 

γηα ην 2002, 2003, 2006, 2009, 2010 θαη 2012), σζηφζν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί 

βαζηθή ζπληζηψζα, ζπκκεηέρνληαο κε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δείθηεο ζηνλ ηειηθφ ζχλζεην δείθηε. 

Οη δείθηεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ‘ππνθηλεηέο’ θαηλνηνκίαο θαη 

αθνξνχλ ηε δηαζεζηκφηεηα πςειά εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ νη δείθηεο 

απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο δείθηεο εθξνψλ (Hollanders and Tarantola, 2011).  

                                                           
1
 http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-

scoreboard-2011_sti_scoreboard-2011-en 

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2011_sti_scoreboard-2011-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2011_sti_scoreboard-2011-en
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Έηζη, αλάκεζα ζηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο δηάθνξεο εθδφζεηο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ πίλαθα θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλνληαη σο ππνθηλεηέο θαηλνηνκίαο νη δείθηεο 

‘Πιεζπζκφο κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο’ θαη ‘πκκεηνρή ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε’, 

θαζψο επίζεο θαη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο φπσο είλαη ε 

‘Απαζρφιεζε ζε βηνκεραλίεο κέζεο θαη κέζεο-πςειήο ηερλνινγίαο’ θαη ε ‘Απαζρφιεζε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο γλψζεο’. ηηο ηειεπηαίεο δπν εθζέζεηο (2010 θαη 2012), ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ δπν δείθηεο ζε ζρέζε κε ηα δηαξζξσηηθά ηακεία νη νπνίνη αληαλαθινχλ ην 

ζεζκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ θαηλνηνκία: νη ‘Υξεκαηνδνηήζεηο απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία γηα 

Δ&ΣΑ ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 αλά εθ. πιεζπζκνχ’ θαη νη ‘Υξεκαηνδνηήζεηο 

απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία γηα επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-

2013 αλά εθ. πιεζπζκνχ’. 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ θαηλνηνκίαο πέξαλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινληαη ζηε Eurostat. Πξνζπάζεηα γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πην 

εμεηδηθεπκέλσλ δεηθηψλ κέζα απφ δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη ζπλέρεηα 

ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππάξρεη δηαζέζηκν είλαη γηα ην γεσγξαθηθφ επίπεδν NUTS II. 
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Πίλαθαο 9: χγθξηζε ησλ δεηθηψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο δηάθνξεο εθδφζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πίλαθα Καηλνηνκίαο 

 RIS 2002 
(7 δείθηεο) 

RIS 2003 
(13 δείθηεο) 

RIS 2006 
(7 δείθηεο) 

EIS 2009 
(29 δείθηεο) 

RIS (IUS) 2010  
(25 δείθηεο) 

RIS (IUS) 2012 
(25 δείθηεο) 

Αλζξψπηλνη πφξνη ζηελ 
επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία 
(πνζνζηφ πιεζπζκνχ) 

- - √  - - - 

Πιεζπζκφο κε πηπρίν 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά 
100 θαηνίθνπο ειηθίαο 25-64 
εηψλ 

√  
 

√  
 

- √  
 

√  
 

√  
 

πκκεηνρή ζηε δηα βίνπ κάζεζε 
αλά 100 θαηνίθνπο ειηθίαο 25-
64 εηψλ 

√  
 

√  
 

√  
 

√  
 

- - 

Απαζρφιεζε ζηε βηνκεραλία 
κέζεο-πςειήο θαη πςειήο 
ηερλνινγίαο (σο πνζνζηφ ηνπ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 

√  
 

√  
 

√  
 

√  
 

√  
 

√  
 

Απαζρφιεζε ζε ππεξεζίεο 
πςειήο ηερλνινγίαο (σο 
πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ) 

√  
 

√  
 

√  
 

- - - 

Απαζρφιεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο 
έληαζεο γλψζεο (σο πνζνζηφ 
ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 

   √  
 

√  
 

√  
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ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη κηα ιίζηα κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο γηα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ θαη ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ θαηλνηνκία νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Οη θπξηφηεξνη ινηπφλ 

δείθηεο είλαη νη εμήο: 

- Αλζξψπηλνη πφξνη ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία (σο πνζνζηφ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 

Η απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ηνλ OECD θαη ηε Eurostat αθνξά άηνκα πνπ 

έρνπλ πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή απαζρνινχληαη ζε επάγγεικα επηζηήκεο θαη 

ηερλνινγίαο γηα ην νπνίν ρξεηάδεηαη ζπλήζσο έλα πςειφ επίπεδν πξνζφλησλ θαη ε 

πξννπηηθή γηα θαηλνηνκία είλαη κεγάιε (OECD, 1995). Γηα ην δείθηε απηφ ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη επίζεο ν βαζκφο ζπκκεηνρήο γπλαηθψλ θαζψο επίζεο θαη ν θιάδνο απαζρφιεζεο 

(ππεξεζίεο –βηνκεραλία ή θιάδνη βάζεη θσδηθψλ NACE). 

- Πιεζπζκφο κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Απνηειεί έλα γεληθφ δείθηε γηα ηελ πξνζθνξά ηθαλνηήησλ, θαη ζπλήζσο δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

ηερλνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο ζρνιέο, θαζψο ε ηθαλφηεηα πηνζέηεζεο ηερλνινγηψλ 

εμαξηάηαη απφ έλα κεγάιν εχξνο ηθαλνηήησλ. Όηαλ κάιηζηα πεξηνξίδεηαη ζε κηθξφηεξε 

ειηθηαθή νκάδα (πρ. 30-34) αληαλαθιά θαιχηεξα ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

- Κάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο  

Οη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ην δεχηεξν επίπεδν ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Δίλαη άηνκα πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα λα δηεμάγνπλ έξεπλα θαη 

ζπλεπψο λα δεκηνπξγήζνπλ επηζηεκνληθή γλψζε θαζψο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηάρπζή 

ηεο. Ο δείθηεο απηφο πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη κφλν ζε θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 

επηζηήκεο θαη κεραληθψλ θαζψο θαη θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Ο αξηζκφο 

ησλ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε αλαινγία 1000 θαηνίθσλ, σο 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία απνθνίηεζεο ή σο πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ.  

ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα επηδφζεσλ γηα ηελ έλσζε θαηλνηνκίαο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο επηπιένλ 

δείθηεο: ην πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 

εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο δείθηεο απηφο επηρεηξεί λα απνδψζεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ σο έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηε δηάρπζε γλψζεο. 

- Καξηέξα θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 

Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπο, 

θαη ην είδνο απαζρφιεζεο (κηζζσηνί ή απηναπαζρνινχκελνη) απνηειεί βαζηθή πιεξνθνξία 

γηα ηελ ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκίαο λα πξνζειθχζεη λένπο εξεπλεηέο θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηε βάζε γηα λέα γλψζε θαη θαηλνηνκία. Ο ΟΟΑΑ ρξεζηκνπνηεί δπν δείθηεο γη 

απηφ: ην πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κε κφληκν ζπκβφιαην εξγαζίαο θαη 

ηε δηαθνξά ζηηο κέζεο εηήζηεο απνδνρέο κεηαμχ θαηφρσλ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο πνπ 

δνπιεχνπλ σο εξεπλεηέο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δνπιεχνπλ σο κε εξεπλεηέο.  

- Πξνζσπηθφ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

Οξίδνληαη σο νη επαγγεικαηίεο πνπ απαζρνινχληαη ζηε ζχιιεςε θαη δεκηνπξγία λέαο 
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γλψζεο, πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε 

ηε δηαρείξηζε έξγσλ. πλήζσο ν αξηζκφο ησλ εξεπλεηψλ εθθξάδεηαη ζε ηζνδχλακα πιήξνπο 

απαζρφιεζεο. Καη εδψ, δίλεηαη έκθαζε ζηνλ θιάδν απαζρφιεζεο (ππεξεζίεο ή βηνκεραλία). 

- Απαζρφιεζε ζηε βηνκεραλία κέζεο-πςειήο θαη πςειήο ηερλνινγίαο 

Σν πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο ζε θιάδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

εθεπξεηηθφηεηα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ην επίπεδν κηαο νηθνλνκίαο. Ο αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε βηνκεραλία κέζεο-πςειήο ηερλνινγίαο νξίδεηαη σο απαζρφιεζε ζηνπο 

θιάδνπο ρεκηθψλ (NACE 24), κεραλψλ (NACE 29), εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (NACE 30), 

ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζπλαθήο εμνπιηζκφο (NACE 32), φξγαλα αθξηβείαο (NACE 33), 

απηνθίλεηα (NACE 34), θαη αεξνπιάλα θαη άιια κεηαθνξηθά (NACE 35). 

- Απαζρφιεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο γλψζεο 

Οη ππεξεζίεο έληαζεο γλψζεο ζεσξνχληαη φηη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο απεπζείαο ζηνπο 

θαηαλαισηέο φπσο πρ. νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη απνηεινχλ εηζξνή ζηηο θαηλνηφκεο 

δξαζηεξηφηεηεο άιισλ εηαηξεηψλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Η αμία ηνπο έγθεηηαη 

ζην φηη κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηάρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. Ο δείθηεο πξνζδηνξίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνπο ηνκείο 

κεηαθνξάο λεξνχ (NACE 61), αεξνκεηαθνξψλ (NACE 62), ηειεπηθνηλσλίεο (NACE 64), 

ρξεκαηνδνηηθή δηακεζνιάβεζε (NACE 65), αζθάιεηεο (NACE 66), θηεκαηνκεζηηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (NACE 70), ελνηθίαζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ (NACE 72), Η/Τ θαη 

ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο (NACE 72), ππεξεζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (NACE 73) θαη άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (NACE 74) (Hollanders et al., 2012). 

- Δπηρεηξεκαηηθφ ηαιέλην (απηφ-απαζρνινχκελνη, επηρεηξεκαηίεο λέσλ 

θαη γξήγνξα αλαπηπζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη θαζηεξσκέλνη 

επηρεηξεκαηίεο σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ) 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα πάξνπλ ην κέιινλ ζηα ρέξηα ηνπο, 

είηε κέζσ ηεο απηφ-απαζρφιεζεο είηε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ε νπνία ζα 

απαζρνιεί άιια άηνκα. Η δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθνχ ηαιέληνπ απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηε κεηνπζίσζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζε πξντφληα θαη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

αμία, εξγαζία θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε (OECD, 2011).  

χκθσλα κε ην Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ν επηρεηξεκαηηθά 

ελεξγφο πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ ελήιηθα νηθνλνκηθψο ελεξγά άηνκα πνπ είηε εκπιέθνληαη 

ελεξγά ζε λέεο θαη γξήγνξα αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο θαη είηε δηαζέηνπλ θαζηεξσκέλεο 

επηρεηξήζεηο (πιεξψλνπλ κηζζνχο γηα πεξηζζφηεξν απφ 42 κήλεο). ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, θπξίσο εμαηηίαο έιιεηςεο δεδνκέλσλ, ν δείθηεο αλαθέξεηαη ζηνπο απηφ-

απαζρνινχκελνπο, ηα άηνκα δειαδή πνπ εξγάδνληαη ζηε δηθή ηνπο επηρείξεζε (κε ή ρσξίο 

εξγαδνκέλνπο) σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ. Γηα ην δείθηε απηφ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ηφζν ε ειηθία φζν θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο γπλαηθψλ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δεηθηψλ 

παξνπζηάδεη δπζθνιίεο φηαλ γίλεηαη ζε κεγάιεο αιιά θαη πνιχ κηθξέο ρσξηθέο ελφηεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο θαη δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ 

ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε επίπεδν 

ρσξψλ, ελψ πίζσ απφ ηελ πξνζθνξά ηθαλνηήησλ θξχβεηαη ε επηινγή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ 

πνπ θαη’ επέθηαζε φκσο επεξεάδνπλ ην απφζεκα ηθαλνηήησλ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Απφ 
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ηελ άιιε, ζε ρακειά ρσξηθά επίπεδα αλάιπζεο αληηκεησπίδεηαη ε δπζθνιία ζπιινγήο 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Γείθηεο θαη ππνζέζεηο εξγαζίαο 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ελφηεηαο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα, 

αξρηθά πξνηείλνληαη δείθηεο γηα θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο, α. δείθηεο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ πεξηνρψλ β. δείθηεο γηα ηα νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ θαη γ. δείθηεο ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηάθνξεο 

πεξηνρέο θαη ζηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ε ζπζρέηηζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ κνηίβα 

ρσξηθήο αλάπηπμεο. 

Δμάιινπ, βάζεη ηεο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε είλαη εκθαλέο φηη νη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ θαηλνηνκία κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

• ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ην απφζεκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ην 

πφζν εθπαηδεπκέλν είλαη)  

• δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

(απαζρφιεζε εθπαηδεπκέλνπ-εμεηδηθεπκέλνπ ή αλεηδίθεπηνπ 

πξνζσπηθνχ, θηλεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ) θαη 

• δείθηεο πνπ αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθφηεηα/ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα 

ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ δείθηεο πνπ αθνξνχλ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα ππνδνκέο, ζεζκηθφ πεξηβάιινλ θαη πνιηηηθέο, δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θ.α. 

 

Α. Υαξαθηεξηζηηθά αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Γείθηεο Α) 

ηελ πεξίπησζε απηή νη δείθηεο πνπ πξνηείλνληαη θαη αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη νη εμήο: 

1. Πιεζπζκφο κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πνζνζηφ ηνπ 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ  

2. Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο σο πνζνζηφ ησλ απαζρνινπκέλσλ  

Ο δείθηεο 1 αθνξά ην απφζεκα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ελψ ν δείθηεο 2 ηε δήηεζε κε 

εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Τςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε 2 απνηεινχλ έλδεημε ρακειήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

Ολνκαζία ΠΛΗΘΤΜΟ ΜΔ ΠΣΤΥΙΟ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Καηεγνξία Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

Οξηζκόο 
Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο νξίδεηαη απφ ηε Γηεζλή Σππνπνηεκέλε Σαμηλφκεζε ηεο 
Δθπαίδεπζεο (ISCED) θαη γηα ηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 
Ιδξχκαηα (ΑΔΙ, ΣΔΙ, ΚΑΣΔΔ θαη Δθθιεζηαζηηθή Δθπαίδεπζε). 

Μνλάδεο Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 
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Μέηξεζεο 

Αξηζκφο αηφκσλ ειηθίαο 25-64 εηψλ ή 
αξηζκφο αηφκσλ ειηθίαο 30-34 εηψλ 

Σα πνζνζηά πιεζπζκνχ απνθνίησλ 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
επηηξέπνπλ ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ 
πεξηνρψλ θαη αλαθέξνληαη ζε 
αλαινγία 100 θαηνίθσλ 

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3 

Πεγέο EUROSTAT, ΔΛ.ΣΑΣ.  

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Απνηειεί έλα γεληθφ δείθηε γηα ηελ πξνζθνξά ηθαλνηήησλ ζε κηα πεξηνρή. Όηαλ 
πεξηνξίδεηαη ζε κηθξφηεξε ειηθηαθή νκάδα (πρ. 30-34) αληαλαθιά ην πξφζθαην 
επίπεδν επηηπρίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηηο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή 
πνιηηηθή. χκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, κέρξη ην 2010 
ηνπιάρηζηνλ 40% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 30-34 εηψλ ζα έρνπλ νινθιεξψζεη ην επίπεδν 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Ο δείθηεο 2 δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο αληαλαθιψληαο θαη’ αληίζηξνθν ηξφπν 

ηε δήηεζε απνξξφθεζεο εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Ολνκαζία ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΝΔΙΓΙΚΔΤΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Καηεγνξία Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

Οξηζκόο 

Πεξηιακβάλνληαη φζνη αζθνχλ επαγγέικαηα, γηα ηα νπνία απαηηείηαη ηθαλφηεηα γηα ηελ 
άζθεζε απιψλ θαη ζπλεζηζκέλσλ εξγαζηψλ, γηα ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη θπξίσο ζσµαηηθή 
πξνζπάζεηα θαη πεξηνξηζκέλε εηδίθεπζε θαη πξσηνβνπιία, πρ. θχιαμε ή θαζάξηζµα 
θηηξίσλ θαη θαηνηθηψλ, πψιεζε πξντφλησλ ζην δξφµν, απιέο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο 
ζηε γεσξγία, ζηηο θαηαζθεπέο, ζε εξγνζηάζηα, ζε εµπνξηθά θαηαζηήµαηα θιπ. 

Μνλάδεο 
Μέηξεζεο 

Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

Αξηζκφο αηφκσλ αλά ειηθία θαη θχιν 

Σα πνζνζηά αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ 
επηηξέπεη ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ 
πεξηνρψλ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ 
απαζρνινχκελν πιεζπζκφ. 

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3 

Πεγέο  ΔΛ.ΣΑΣ.  

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Γεδνκέλνπ φηη ζε ρακειφηεξα επίπεδα αλάιπζεο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ 
απαζρφιεζε ζε θιάδνπο πςειήο θαη κέζεο-πςειήο ηερλνινγίαο, νχηε γηα ππεξεζίεο 
έληαζεο γλψζεο, επηιέρζεθε ε αλάιπζε ηεο απαζρφιεζεο βάζεη νκάδσλ αηνκηθψλ 
επαγγεικάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Δπαγγεικάησλ 
(ΣΔΠ-92). Απφ ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ε κφλε πνπ 
αληαλαθιά μεθάζαξα εηδηθφηεηα αηφκσλ απνηειεί απηή ηεο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο. 

 

 

Β. Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηνρώλ (Γείθηεο Β) 

Δδψ πξνηείλεηαη ε ρξήζε δπν δεηθηψλ: ελφο δείθηε πνπ ζα αληαλαθιά ην πεξηβάιινλ έξεπλαο 

θαη θαηλνηνκίαο θαη ελφο δείθηε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα.  
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 Πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο 

Σν πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο ζα κπνξνχζε λα κεηξεζεί ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο ππνδνκήο, 

πνιηηηθψλ θ.α. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θάπνηνπ αληίζηνηρνπ 

δείθηε νχηε ζε εζληθφ νχηε –πνιχ πεξηζζφηεξν- ζε ρακειφηεξν ρσξηθφ επίπεδν, ν δείθηεο 

απηφο ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπαζηεί αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ππνζέζεηο θαη λα ζπιιερζνχλ 

ζηνηρεία γηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Ο δείθηεο απηφο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κηα πεξηνρή (ΑΔΙ θαη ΣΔΙ, εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα θιπ) εθθξαζκέλν σο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπο ή ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ ηνπο, 

ζε δνκέο ππνζηήξημεο ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (πρ. γξαθεία 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, γξαθεία ηερλνινγηθή ππνζηήξημε θαη επηρεηξεκαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθήο), ηελ χπαξμε cluster, ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία θ.α. 

 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

1. Νένη εξγνδφηεο (πνζνζηφ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ) 

Ο δείθηεο 1 απνηειεί βαζηθφ δείθηε λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα κηα πεξηνρή θαη αληαλαθιά 

ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 
 
 

Ολνκαζία ΝΔΟΙ ΔΡΓΟΓΟΣΔ 

Καηεγνξία B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΔΡΙΟΥΧΝ 

Οξηζκόο 
Δξγνδφηεο είλαη ην άηνκν πνπ έρεη δηθή ηνπ επηρείξεζε (κε έλαλ ή ιίγνπο ζπλεηαίξνπο) 
θαη απαζρνιεί ζε απηήλ, ζε ζπλερή βάζε, έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα κε κηζζφ, 
εκεξνκίζζην θιπ. Νένη εξγνδφηεο νξίδνληαη σο νη εξγνδφηεο ειηθίαο έσο 44 εηψλ. 

Μνλάδεο 
Μέηξεζεο 

Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

Αξηζκφο αηφκσλ αλά ειηθία θαη θχιν 

Σα πνζνζηά λέσλ εξγνδνηψλ 
επηηξέπνπλ ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ 
πεξηνρψλ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ 
απαζρνινχκελν πιεζπζκφ ειηθίαο 
έσο 44 εηψλ. 

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3 

Πεγέο EUROSTAT, ΔΛ.ΣΑΣ.  

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Ο αξηζκφο ησλ λέσλ εξγνδνηψλ σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ 
πιεζπζκνχ απνηειεί δείθηε λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα κηα πεξηνρή θαη αληαλαθιά ηε 
δπλακηθή ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εμαηηίαο ηεο ζρεδφλ 
ππνρξεσηηθήο δήισζεο σο ‘απηναπαζρνινχκελνη’ φισλ ησλ κεραληθψλ, 
νηθνλνκνιφγσλ θιπ ε κέηξεζε ησλ εξγνδνηψλ απνηειεί πην αζθαιή δείθηε ζε ζρέζε 
κε ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο γηα ηε κέηξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε κηα 
πεξηνρή.    
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Γ. Υαξαθηεξηζηηθά ζεζκηθώλ ξπζκίζεωλ (Γείθηεο Γ) 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έγηλε εκθαλέο φηη είλαη πνιχ δχζθνιν φρη κφλν 

λα πξνζδηνξηζηεί έλαο αληηπξνζσπεπηηθφο δείθηεο πνπ λα ζπλδπάδεη ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο 

σο πξνο ηελ θαηλνηνκία θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα ππάξμεη 

αληηθεηκεληθφο ηξφπνο κέηξεζήο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ δελ πξνηείλεηαη θάπνηνο δείθηεο ζηελ 

ελφηεηα απηή. 

Γ. Υωξηθή δηαθνξνπνίεζε (αληζόηεηεο) θαη ζπζρέηηζε βαζηθώλ δεηθηώλ 

(Α, Β, Γ) 

Σα επφκελα βήκαηα πεξηιακβάλνπλ αθελφο ηε κέηξεζε ησλ κεγεζψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δεηθηψλ γηα δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο ελφηεηεο θαη ηνλ εληνπηζκφ ρσξηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη 

αθεηέξνπ ηε ζπζρέηηζε πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ (ηφζν κεηαμχ δεηθηψλ ηεο ελφηεηαο γηα ηελ 

θαηλνηνκία, φζν θαη κε άιινπο δείθηεο αλζεθηηθφηεηαο ή αγνξάο εξγαζίαο).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο κε ηνλ βαζκφ λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο επίζεο θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο κε ην επίπεδν 

απαζρφιεζεο αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο. Πεξαηηέξσ ζπζρεηίζεηο γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ εμαξηψληαη απφ ηελ ηειηθή επηινγή δεηθηψλ αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο 

δείθηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηλνηνκίαο.  
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4. ΤΝΙΣΧΑ ΣΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ  

 

Δηζαγωγή  

Όπσο αλαθέξζεθε ζηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε πνπ πξνεγήζεθε ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο, 

ε αλζεθηηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ απνηειεί κηα ζρεηηθά λέα πξνζέγγηζε ζην πεδίν ηεο ρσξηθήο 

αλάπηπμεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε επηινγή ησλ δεηθηψλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ ζα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηε ρσξηθή αλάπηπμε κε 

άμνλα ηελ αλζεθηηθφηεηα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνεγεζεί κηα δηεξεχλεζε θαη παξνπζίαζε 

επηιεγκέλσλ εξεπλεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ην ζέκα. 

Μέρξη πξφζθαηα ν αξηζκφο ησλ κειεηψλ πνπ επηρεηξνχλ λα απνηηκήζνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή 

νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλνο (Καιιηψξαο 2001, 83; Bristow et al. 2013, 7). 

Απφ ηηο ππάξρνπζεο εξεπλεηηθέο θαη εθαξκνζκέλεο πξνζεγγίζεηο επηιέγνληαη δχν σο πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθέο κε βάζε ηελ νπηηθή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δίλαη ζπγθεθξηκέλα (α) ε ππφ 

εμέιημε έξεπλα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ESPON, ECR2 Economic Crisis: Resilience of 

Regions (Bristow et al. 2012, 2013) θαη (β) ε απνηίκεζε ηνπ Γείθηε Ιθαλφηεηαο 

Αλζεθηηθφηεηαο (Resilience Capacity Index) πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ 

Building Resilient Regions (BRR Network, Institute of Governmental Studies, The University 

of California Berkeley). Μηα επηπιένλ πξνζέγγηζε γηα ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη απηή πνπ παξνπζηάζηεθε ήδε ζηε ζεσξεηηθή 

δηεξεχλεζε πνπ πξνεγήζεθε ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο 

κνξθέο αλζεθηηθφηεηαο (Martin 2012).  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δχν πξψηεο πξνζεγγίζεηο κε έκθαζε ζηνπο 

δείθηεο ηνπο νπνίνπο αμηνπνηνχλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο αλζεθηηθφηεηαο κηαο 

πεξηθέξεηαο. Δπίζεο απφ ηελ ηξίηε πξνζέγγηζε παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή 

απνηίκεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλζεθηηθφηεηαο. ηφρνο είλαη λα ππνζηεξηρηεί ε επηινγή ησλ 

δεηθηψλ εθείλσλ πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλζεθηηθφηεηα.   

1. Η έξεπλα ECR2 Economic Crisis: Resilience of Regions έρεη ζηφρν λα δηεξεπλήζεη 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηξεηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο: ηηο ρσξηθέο επηπηψζεηο ηεο ηειεπηαίαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ, θαη ηηο δξάζεηο ηεο πνιηηηθήο. Σα 

εηδηθφηεξα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν ζέκα είλαη: «Πνηεο πεξηθέξεηεο 

ηείλνπλ λα είλαη αλζεθηηθέο ζηηο θξίζεηο θαη πνηεο φρη; Πνηα ρσξηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά 

θάλνπλ ηηο πεξηθέξεηεο αλζεθηηθέο θαη γηαηί;» (ESPON 2011, 6-7).  

Σα εξσηήκαηα απηά έρνπλ ελδηαθέξνλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο δεδνκέλνπ φηη ε 

αλζεθηηθφηεηα είλαη κηα απφ ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδεηαη ε ζρέζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ ρσξηθή αλάπηπμε, πνπ απνηειεί θαη ην θεληξηθφ ζέκα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο.   

ε φ,ηη αθνξά εηδηθφηεξα ηελ επηινγή ησλ δεηθηψλ, ε έξεπλα ECR2 ζε κηα πξψηε θάζε 

επηθεληξψλεη ηελ αλάιπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλζεθηηθφηεηαο, κε βάζε ην αληίζηνηρν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη ζέζεη θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ζηνπο 

παξαθάησ δείθηεο, νη νπνίνη φπσο αλαθέξεηαη ζα πιαηζησζνχλ κε έλα επξχηεξν θάζκα 

δεηθηψλ: ΑΔΠ/ΑΠΑ, απαζρφιεζε θαηά ηνκείο, ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα, εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο (ζηελ αγνξά εξγαζίαο), αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, επηρεηξήζεηο ζε 
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θιάδνπο κε εμαγσγηθή επίδνζε, επίπεδα πξνζφλησλ, θαζαξή κεηαλάζηεπζε (Bristow et al. 

2012, 7). χκθσλα κε νξηζκέλα πξψηα δηαθαηλφκελα ζπκπεξάζκαηα (Bristow et al. 2013, 

10):   

«Υπάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο γηα ηε ζεκαζία ελόο επέιηθηνπ θαη πξνζαξκνζηηθνύ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, γηα ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ κπνξεί λα παίμνπλ νη 

θαηλνηόκεο επηρεηξήζεηο, γηα ην ζύλζεην ραξαθηήξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ζε όηη 

αθνξά ηελ ηόλωζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο, γηα ηε ζεκαζία κηαο αλνηρηήο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίαο, θαη γηα ηελ επίδξαζε ηωλ πξνζδνθηώλ γηα ην κέιινλ ζηε ζπκπεξηθνξά. Φαίλεηαη 

επίζεο ε ζεκαζία ηεο ύπαξμεο κηαο θξίζηκεο κάδαο δξαζηεξηνηήηωλ» 

Οη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ρσξηθή αλζεθηηθφηεηα αθνξνχλ ζε γεληθέο 

γξακκέο ηηο επηρεηξήζεηο, ηνλ πιεζπζκφ, ηελ θνηλσλία θαη ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Έηζη 

θαηά ηελ εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ πηζαλψλ δεηθηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

αθνινπζείηαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο ζηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο πεξηνρέο, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα (Bristow et al. 2013, 9, 38-40):   

 

Πίλαθαο 10: χλνςε δεηθηψλ αλζεθηηθφηεηαο  

Δπηρεηξήζεηο Πιεζπζκόο Κνηλόηεηα Σόπνο  

Σνκεαθή ζχλζεζε  
Πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο  

Γνκή ηεο 
δηαθπβέξλεζεο Μεηαλάζηεπζε  

Αξηζκφο 
επηρεηξήζεσλ  

Ννηθνθπξηά ρακειήο 
εξγαζίαο  

Βαζκφο 
δεκνζηνλνκηθήο 
απηνλνκίαο  

Δμσζηξέθεηα ηεο 
νηθνλνκίαο  

Μέγεζνο 
επηρεηξήζεσλ  

Πνζνζηφ 
απαζρφιεζεο  Υσξηθή δηαρείξηζε  

Υσξηθέο 
ζπγθεληξψζεηο  

Δπίπεδν απην-
απαζρφιεζεο  

Γηαζέζηκν εηζφδεκα 
λνηθνθπξηψλ  

Δπίπεδν θνηλσληθνχ 
θεθαιαίνπ Φπζηθνί πφξνη  

Δπελδχζεηο αλά 
επηρείξεζε  

απνηακηεχζεηο 
λπθνθπξηψλ  

Δπηρεηξεκαηηθά 
ελδηαθέξνληα  Πξνζβαζηκφηεηα  

Έξεπλα/Καηλνηνκία 
αλά 
επηρείξεζε/ίδξπκα  

Πιεξσκέο 
ινγαξηαζκψλ 
λνηθνθπξηψλ  

Άηππεο κνξθέο 
αληαπφθξηζεο 
βαζηζκέλεο ζηελ 
θνηλφηεηα 

Σνπηθή αγνξά 
αθηλήησλ 

Φπζηθφ θεθάιαην  Ώξεο εξγαζίαο  
Δπίπεδν θνηλσληθψλ 
επηρεηξήζεσλ  

 

 
Πνζνζηφ αλεξγίαο  Καηλνηνκία  

 

 

Δπειημία ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο  Ηιηθηαθή εμάξηεζε  

 

 

Γεμηφηεηεο ησλ 
θαηνίθσλ  

Ρπζκφο δεκηνπξγίαο 
επηρεηξήζεσλ  

 

 
Απφςεηο, αληηιήςεηο  

Δηζνδεκαηηθή 
αληζφηεηα  

 Πεγή: Bristow et al. 2013 

 

2. ην πιαίζην ηνπ Network on Building Resilient Regions (BRR Network, Institute of 

Governmental Studies, The University of California Berkeley) έρεη αλαπηπρζεί ν δείθηεο 



 

 

29 

Resilience Capacity Index (RCI) (Γείθηεο Ιθαλφηεηαο Αλζεθηηθφηεηαο).
2
 Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

«εληαίν ζηαηηζηηθφ [δείθηε] πνπ ζπλνςίδεη ηελ επίδνζε κηαο πεξηθέξεηαο σο πξνο 12 ηζνβαξείο 

δείθηεο – ηέζζεξηο δείθηεο γηα θάζε κηα απφ ηξεηο δηαζηάζεηο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο [Ιθαλφηεηαο], Κνηλσληθν-Γεκνγξαθηθήο 

[Ιθαλφηεηαο] θαη [Ιθαλφηεηαο] Κνηλνηηθήο πλεθηηθφηεηαο». Λεηηνπξγψληαο σο κέηξν ησλ 

πξνυπνζέζεσλ κηαο πεξηνρήο «γηα λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζε κηα κειινληηθή 

πίεζε (stress), ν RCI δείρλεη ηηο πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο, θαη επηηξέπεη ζηηο 

πεξηθεξεηαθνχο εγέηεο λα ζπγθξίλνπλ ην πξνθίι ηεο ηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπο κε εθείλε 

ησλ άιισλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ». ηελ νπζία, φπσο εμεγείηαη ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα 

σο απάληεζε ζην εξψηεκα «γηαηί λα κεηξεζεί ε ηθαλφηεηα αλζεθηηθφηεηαο», ζηφρνο ηεο 

αλαδήηεζεο απηήο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα κεηξεζνχλ νη ζπλζήθεο θαη παξάγνληεο 

εθείλνη πνπ ζεσξείηαη φηη εληζρχνπλ ηε ζέζε κηαο πεξηθέξεηαο ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε φζν 

θαη γηα ηελ αλάθακςε απφ κηα δηαηαξαρή. Δπνκέλσο νη παξάγνληεο πνπ επηιέγνληαη γηα λα 

ζπλζέζνπλ ηνλ δείθηε έρνπλ απηφλ ηνλ δηπιφ ξφιν (BRR Network).  

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ζχλζεην δείθηε πνπ εθαξκφδεηαη γηα 361 πεξηθέξεηεο ζηηο ΗΠΑ 

απηέο ρσξίδνληαη ζε 5 νκάδεο (νη 4 νκάδεο πεξηιακβάλνπλ απφ 72 πεξηθέξεηεο θαη 1 νκάδα 

πεξηιακβάλεη 73 πεξηθέξεηεο) νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε: Πνιχ πςειή, Τςειή, Μεζαία, 

Υακειή θαη Πνιχ ρακειή Ιθαλφηεηα Αλζεθηηθφηεηαο. Βέβαηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα 

ηνπ ESPON (Bristow et al. 2013, 69), ε παξαπάλσ κεζνδνινγία θαη ηαμηλφκεζε πηζαλφηαηα 

έρεη ηδηαηηεξφηεηεο ζπλαξηεκέλεο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπλζεθψλ ζηηο ΗΠΑ.  

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Ο δείθηεο αλαπηχρζεθε απφ ηελ Kathryn A. Foster, Σhe University at Buffalo Regional Institute, State 

University of New York. (βι. http://brr.berkeley.edu/rci/). 

http://brr.berkeley.edu/rci/
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ: Regional Capacity Index (RCI) 

 

 

 

Πεγή: BRR Network, http://brr.berkeley.edu/rci/ 

 

 

3. Σν άξζξν Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks (Martin, 

2012) κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζέηεη θαη ηηο δηαζηάζεηο (κνξθέο) πεξηθεξεηαθήο 

αλζεθηηθφηεηαο πνπ δηαθξίλεη, επηρεηξεί ηελ απνηίκεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλζεθηηθφηεηαο γηα 

ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο χθεζεο εληνπίδνληαο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλζεθηηθφηεηαο (αληίζηαζε, αλάθακςε, 

αλαλέσζε) (βι. θαη Καιιηψξαο 2011). Μεηαμχ άιισλ δηαπηζηψλεη φηη νη δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλζεθηηθφηεηαο «ζπλδένληαη εμαηηίαο ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αληίδξαζε κηαο πεξηθέξεηαο ζε έλα 

κείδνλ ζνθ ιφγσ ηεο χθεζεο» (Martin, 2012, 11). Οη παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ (φ.π., 

11-14):  

 Σελ πξνεγνχκελε επίδνζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο, κε ηελ έλλνηα φηη 

κηα ηζρπξή αλαπηπμηαθή δπλακηθή κπνξεί λα θάλεη κηα πεξηθεξεηαθή 

νηθνλνκία πεξηζζφηεξν αλζεθηηθή ζε κηα ππνρψξεζε ιφγσ ηεο χθεζεο 

θαη ην αληίζηξνθν. 

 Σε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζπρλά ζεσξείηαη φηη παίδεη έλαλ 

ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο επαηζζεζίαο κηαο πεξηθέξεηαο ή ηελ 

αληίζηαζή ηεο ζηα ζνθ. Η θιαδηθή ζχλζεζε έρεη ζεκαληηθφ ξφιν, κε ηελ 

έλλνηα φηη κηα δηαθνξνπνηεκέλε νηθνλνκηθή δνκή κπνξεί λα εμαζθαιίδεη 

κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζηα ζνθ ζε ζρέζε κε κηα εμεηδηθεπκέλε δνκή. 

εκαληηθφο είλαη επίζεο θαη ν βαζκφο ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
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θιάδσλ κηαο πεξηνρήο θαζψο νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε έλαλ θιάδν 

κπνξεί λα επηθέξνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο 

φηαλ ππάξρεη πςειφο βαζκφο αιιειεμάξηεζεο θαη αληίζηξνθα. ε φηη 

αθνξά ηνπο θιάδνπο, νη θαηαζθεπέο θαη ε κεηαπνίεζε ζεσξνχληαη 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη θιάδνη απφ φηη νη θιάδνη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη νη ηειεπηαίνη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη απφ φηη νη θιάδνη 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Βέβαηα φια ηα παξαπάλσ 

εμαξηψληαη θαη απφ ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αηηίεο ηεο ππνρψξεζεο εμαηηίαο ηεο χθεζεο.  

 Άιινπο παξάγνληεο φπσο ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε ξνπή ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ θαηλνηνκία, νη δηαζπλδέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

πεξηνρήο κε δίθηπα ή άιινπο παξαγσγνχο θαη πειάηεο ζε άιιεο 

πεξηθέξεηεο θαη ρψξεο, ηα πξνζφληα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε 

επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα, νη ζεζκηθέο κνξθέο, ε ζηάζε ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ θαη νη πφξνη θαη ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.3  

πλνπηηθά νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή αλζεθηηθφηεηα θαη πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζπκβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ (κνξθψλ) 

ρσξηθήο αλζεθηηθφηεηαο, είλαη νη εμήο: «επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πξηλ ηελ θξίζε, 

δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, αληαγσληζηηθφηεηα, ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, πξνζφληα, 

επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα, ζεζκνί, νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε», φπσο θαίλνληαη ζην αθφινπζν 

ζρήκα. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ απνηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηθεξεηαθήο αλζεθηηθφηεηαο, έλαο απιφο 

ηξφπνο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Martin (2012, 16) γηα ηε κέηξεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο κε ηε 

δηάζηαζε ηεο «αληίζηαζεο» (resistance) ζην ζνθ ηεο χθεζεο είλαη ν ιφγνο ηνπ πνζνζηνχ 

κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηθέξεηα πξνο ην πνζνζηφ κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο 

ζην ζχλνιν ρψξαο. Σν ίδην κπνξεί λα απνηηκεζεί θαη κε ην ιφγν ηεο κείσζεο ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο απηφο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο 

ε αλζεθηηθφηεηα κε ηε δηάζηαζε ηεο «αληίζηαζεο» είλαη ρακειή, θαη ην αληίζηξνθν. Η 

αλζεθηηθφηεηα κε ηε δηάζηαζε ηεο αλάθακςεο (recovery) κεηξηέηαη απφ ηνλ Martin κε ην κέζν 

εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο (ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο) θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ χθεζε. Η 

αλζεθηηθφηεηα κε ηε δηάζηαζε ηεο αλαλέσζεο επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ θιαδηθή εμεηδίθεπζε 

ησλ πεξηθεξεηψλ.  

 

Γείθηεο θαη ππνζέζεηο εξγαζίαο  

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε ρσξηθή αλάπηπμε σο πξνο ηε 

ζπληζηψζα ηεο ρσξηθήο (νηθνλνκηθήο) αλζεθηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηαξρήλ νξηζκέλνη 

βαζηθνί δείθηεο νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ζεσξήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα. Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ 

επηινγή, ηελ νξγάλσζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεηθηψλ φπσο παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ ζην 

                                                           
3
 Ο Martin (2012, 13) επηζεκαίλεη θαη ην βαζηθφ δήηεκα ηεο ζεψξεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Έλα αθφκα ζέκα 
πνπ ηνλίδεη ην νπνίν απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηελ παξνχζα έξεπλα θαη παξνπζηάζηεθε ήδε ζην 
πιαίζην ηεο ζεσξεηηθήο δηεξεχλεζεο ζε πξνεγνχκελν ζηάδην, είλαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ 
ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαη νη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ρσξηθψλ 
δηαηξέζεσλ. 
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θεθάιαην ηεο εηζαγσγήο είλαη θνηλή γηα ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο 

(αγνξά εξγαζίαο, θαηλνηνκία, αλζεθηηθφηεηα). Έηζη νη βαζηθνί δείθηεο πνπ επηιέγνληαη 

αλαθέξνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο:  

Α. Γείθηεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ πεξηνρψλ  

Β. Γείθηεο γηα ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ  

Γ. Γείθηεο ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο  

Η ππφζεζε πνπ ππνζηεξίδεη απηή ηελ επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε πνπ 

έρεη πξνεγεζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Αμηνπνηνχληαη επίζεο 

επηιεγκέλεο εξεπλεηηθέο θαη εθαξκνζκέλεο πξνζεγγίζεηο ησλ παξαγφλησλ ηεο ρσξηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ θεθάιαην. Δηδηθφηεξα ζεσξείηαη 

φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Γείθηεο Α) σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ρσξηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ 

(Γείθηεο Β) θαη κε ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηνρέο (Γείθηεο Γ), 

ζπκβάιινληαο ζηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ. 

  

Α. Υαξαθηεξηζηηθά αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Γείθηεο Α) 

Με βάζε ηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ πξνζεγγίζεσλ ησλ δεηθηψλ πνπ πξνεγήζεθε, επηιέγνληαη νη 

ηξεηο παξαθάησ βαζηθνί δείθηεο πνπ αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

κηαο πεξηνρήο ηα νπνία ζεσξείηαη φηη ζπλδένληαη κε ηε ρσξηθή αλζεθηηθφηεηα. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ θαη ε επηρεηξεκαηνινγία 

γηα ηνλ θαζέλα βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε γηα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έρεη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

κάζεζε γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε θαζψο θαη ζηε γεληθφηεξε επεκεξία ησλ 

αηφκσλ. Δπηπιένλ ε αληίιεςε γηα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο γηα 

ηελ αλζεθηηθφηεηα βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη, καδί κε έλα ζχλνιν «θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ», 

εληζρχνπλ ηελ «απνηειεζκαηηθή αηνκηθή θαη ζπιινγηθή αληαπφθξηζε ζε κηα πίεζε (stress)» 

(BRR Network). 

1. Πιεζπζκφο ειηθίαο 25-64 κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

Πξφθεηηαη γηα έλαλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν δείθηε ησλ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ ζε ειηθία εξγαζίαο ν 

νπνίνο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ, έρεη δηπιή δηάζηαζε: 

Πξψηνλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη «ζπλεηζθέξεη» ζηελ 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη άξα ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο 

θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε κηα πεξηνρή, πρ. κέζσ ηεο επίδξαζεο ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγή/εθαξκνγή θαηλνηνκίαο θαη κε απηή ηελ 

έλλνηα ζηελ νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε 

ζπζρέηηζε ηεο αλφδνπ ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη εηδηθά κε ηελ αχμεζε 

ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (EE 2010). Γεχηεξνλ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

αηφκσλ ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζε ζπλζήθεο 
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πίεζεο (BRR Network). Παξνκνίσο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζπλδέεηαη κε ηε 

δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε δηαθφξνπο θηλδχλνπο, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέεηαη κε ηε ιεγφκελε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ 

θηλδχλσλ (GTK et al. 2003, 98). 

Τςειέο ζρεηηθά ηηκέο ηνπ δείθηε (1) είλαη ελδεηθηηθέο κεγαιχηεξεο 

αλζεθηηθφηεηαο κηαο πεξηνρήο.  

 

Ολνκαζία ΠΛΗΘΤΜΟ 25-64 ΔΣΧΝ ΜΔ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
4
 

Καηεγνξία Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

Οξηζκόο 

Δίλαη ν πιεζπζκφο απηήο ηεο ειηθίαο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηα άηνκα 25-64 εηψλ κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
Η ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο ISCED 5 θαη 
6 ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ISCED - the International Standard 
Classification of Education (Γηεζλήο Σππνπνηεκέλε Σαμηλφκεζε ηεο 
Δθπαίδεπζεο) – UNESCO, 1997.  
Γηα ηελ Διιάδα απηά ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο αληηζηνηρνχλ ζηα Αλψηαηα 
Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα  

Μνλάδεο 
Μέηξεζεο 

Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

Άηνκα ειηθίαο 25-64 εηψλ κε πηπρίν 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο ειηθίαο.  
Δπηηξέπεη ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ 
πεξηνρψλ 

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2 θαη NUTS 3 

Πεγέο EUROSTAT, ΔΛ.ΣΑΣ.  

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Δίλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ 
πιεζπζκνχ ζε κηα πεξηνρή, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 
ηελ αηνκηθή επεκεξία θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ / πξνζαξκνγήο ζε 
θηλδχλνπο, φπσο νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πεξηνρή. 

 

2. Πιεζπζκφο ειηθίαο 18-24 εηψλ πνπ εγθαηέιεηςε πξφσξα ην ζρνιείν  

 
 

 

Ολνκαζία ΠΛΗΘΤΜΟ 18-24 ΔΣΧΝ ΠΟΤ ΔΓΚΑΣΔΛΔΙΦΔ ΠΡΟΧΡΑ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 

Καηεγνξία Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

                                                           
4
 Ο δείθηεο απηφο δηεπξπκέλνο γηα κηα αθφκα ειηθηαθή θαηεγνξία (πιεζπζκφο 25-34 εηψλ) πξνηείλεηαη 

ζηε ζπλέρεηα θαη κε βάζε ηε ζπληζηψζα ηεο θαηλνηνκίαο, κε ζρεηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο ππνζέζεηο πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζηε ζπληζηψζα εθείλε. 
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Δίλαη ν πιεζπζκφο απηήο ηεο ειηθίαο ρσξίο άιιε εθπαίδεπζε πέξαλ ηεο βαζηθήο 
θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άηνκα ειηθίαο 18-24 εηψλ πνπ έρνπλ πηπρίν ην πνιχ ηεο 
ρακειφηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνκάδεο πξηλ ηελ έξεπλα.  
Η βαζηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηα επίπεδα ISCED 0, 1, 2 ή 3c short 
ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ISCED - the International Standard Classification of 
Education (Γηεζλήο Σππνπνηεκέλε Σαμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο) – UNESCO, 
1997.  
Γηα ηελ Διιάδα απηά ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο αληηζηνηρνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε. 

Μνλάδεο 
Μέηξεζεο 

Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

Άηνκα ειηθίαο εηψλ 18-24 εηψλ κε βαζηθή 
εθπαίδεπζε 

Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο ειηθίαο. 
Δπηηξέπεη ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ 
πεξηνρψλ  

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2  

Πεγέο EUROSTAT 

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Τςειέο ζρεηηθά ηηκέο ηνπ δείθηε δειαδή κεγάια πνζνζηά πιεζπζκνχ απηήο ηεο 
ειηθίαο κε βαζηθή κφλν εθπαίδεπζε είλαη ελδεηθηηθά ρακεινχ επηπέδνπ 
ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο θαη απνηεινχλ παξάγνληα 
ρακεινχ βαζκνχ αλζεθηηθφηεηαο κηαο πεξηνρήο.  
Ο δείθηεο απηφο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ παξαπάλσ θαζψο ε 
κείσζε ησλ πνζνζηψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πιεζπζκνχ ζεκαίλεη βειηίσζε ηνπ 
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πέξαλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη 
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ / πξνζαξκνγή ζηνπο 
θηλδχλνπο. Ο ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα ηνλ δείθηε απηφ είλαη 
10 % 

 

Πξφθεηηαη γηα ηα άηνκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ 

εθπαίδεπζε κεηά ηε βαζηθή (ππνρξεσηηθή) ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Ο δείθηεο ζπλδέεηαη έκκεζα 

κε ηνλ παξαπάλσ δείθηε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηελ έλλνηα φηη 

εκπεξηέρεη ηε δπλακηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζην κέιινλ θαη 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηφλ. Η βειηίσζε ηνπ δείθηε 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κηαο πεξηνρήο αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

επεκεξίαο ησλ αηφκσλ. Έηζη ε βειηίσζε ηνπ δείθηε δίλεη κηα εηθφλα γηα ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ σο επθαηξίεο γηα ην κέιινλ. 

Τςειέο ζρεηηθά ηηκέο ηνπ δείθηε απηνχ ζρεηίδνληαη κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 

απνηεινχλ παξάγνληα ρακεινχ βαζκνχ αλζεθηηθφηεηαο κηαο πεξηνρήο.  

3. πκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 25-64 ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε  

Η δηά βίνπ κάζεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο 

ηελ εθπαίδεπζε κε επίζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, λα αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ελφο «ζνθ» 

θαη λα πξνζαξκφδνληαη. θαη επνκέλσο ζηε βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο κηαο πεξηνρήο. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηελ αλζεθηηθφηεηα κπνξεί λα έρεη ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν 

φηαλ απηφ αληηζηνηρεί ζε λέεο ελαιιαθηηθέο παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.   

Ολνκαζία 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΗΛΙΚΙΑ 25-64 ΔΣΧΝ ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

Καηεγνξία 
Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
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Πεξηιακβάλεη ηνλ πιεζπζκό απηήο ηεο ειηθίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε 
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.  
ύκθωλα κε ηε EUROSTAT ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε (Lifelong learning) 
πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 
ζηε δηάξθεηα ηεο δωήο κε ζθνπό ηε βειηίωζε γλώζεωλ, δεμηνηήηωλ θαη 
ηθαλνηήηωλ, ζην πιαίζην πξνζωπηθώλ, πνιηηηθώλ, θνηλωληθώλ, θαη 
εξγαζηαθώλ πξννπηηθώλ. πληίζεηαη ζηε βάζε ηεο κεηαβιεηήο «ζπκκεηνρή 
ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο 4 εβδνκάδεο» από ηελ 
Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ ηεο ΔΔ.   

  

Μνλάδεο 
Μέηξεζεο 

Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

Άηνκα ειηθίαο 25-64 πνπ ζπκκεηείραλ ζε 
εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε  

Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ ηεο ίδηαο ειηθίαο (ην 
νπνίν επίζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ 
ηελ ίδηα έξεπλα). 
Δπηηξέπεη ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ 
πεξηνρψλ 

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2  

Πεγέο 
EUROSTAT 

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Η ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ιεηηνπξγεί 
παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά βειηηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ / 
πξνζαξκνγή ζε θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 
βειηηψλνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πεξηνρψλ.  

 

Β. Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηνρώλ (Γείθηεο Β) 

Με βάζε ηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ πξνζεγγίζεσλ ησλ δεηθηψλ πνπ πξνεγήζεθε επηιέγνληαη νη 

εμήο βαζηθνί δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ ηα νπνία 

ζεσξείηαη φηη ζπλδένληαη κε ηε ρσξηθή αλζεθηηθφηεηα: 

1. ρεηηθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο σο πξνο ην ζχλνιν 

ρψξαο  

Πξφθεηηαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ρσξηθήο αλζεθηηθφηεηαο κε ηε δηάζηαζε ηεο «αληίζηαζεο» 

ζην «ζνθ» ηεο χθεζεο φπσο ηελ πξνζδηνξίδεη ν Martin (2012). Η ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο εθθξάδεηαη απφ ηνλ ιφγν ηεο πνζνζηηαίαο κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο (ή ηνπ 

ΑΔΠ) ζηελ πεξηθέξεηα πξνο ηελ αληίζηνηρε πνζνζηηαία κείσζε ζηε ρψξα.
5
 Δδψ επηιέγεηαη ε 

πξνζέγγηζε κέζσ ηεο απαζρφιεζεο, δεδνκέλνπ φηη απηή ζπλδέεηαη ζηελά κε ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη, ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, 

είλαη εθηθηή ζε ρακειφηεξν ρσξηθά επίπεδν.  

Η αλζεθηηθφηεηα κηαο πεξηνρήο σο «αληίζηαζε» ζεσξείηαη κηθξή φηαλ ν ιφγνο απηφο είλαη 

κεγαιχηεξνο ηνπ 1 θαη αληίζηξνθα. 

Ολνκαζία 
ΥΔΣΙΚΗ ΜΔΙΧΗ ΣΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ Χ ΠΡΟ ΣΟ 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ  

Καηεγνξία 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΔΡΙΟΥΧΝ 

                                                           
5
 Βι. θαη Καιιηψξαο (2011, 83) 
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Δίλαη ν ιφγνο ηεο πνζνζηηαίαο κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηθέξεηα πξνο 
ηελ αληίζηνηρε πνζνζηηαία κείσζε ζηε ρψξα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν.  

Οη απαζρνινχκελνη, ζχκθσλα κε ηε EUROSTAT είλαη ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 
15 εηψλ πνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αλαθνξάο εξγάζηεθαλ κε ακνηβή 
ηνπιάρηζηνλ γηα κηα ψξα ή δελ ήηαλ ζηελ εξγαζία ηνπο αιιά έρνπλ κηα δνπιεηά ή 
κηα επηρείξεζε απφ ηελ νπνία απνπζίαδαλ πξνζσξηλά.  
 

Μνλάδεο 
Μέηξεζεο 

Απόιπηα κεγέζε πγθξηηηθά κεγέζε 

Πνζνζηηαία κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ 
πεξηνρή αλαθνξάο ζηε δηάξθεηα 
ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  
Πνζνζηηαία κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε 
ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ  

Λφγνο ηεο πνζνζηηαίαο κείσζεο ηεο 
απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή 
αλαθνξάο πξνο ηελ πνζνζηηαία 
κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην 
ζχλνιν ρψξαο ηελ ίδηα πεξίνδν. 
Δπηηξέπεη ηελ απνηίκεζε ηεο 
αλζεθηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο 
ζπγθξίζεηο κεηαμχ πεξηνρψλ 

Υωξηθέο 
ελόηεηεο 
αλαθνξάο 

Δπξσπατθή Έλσζε, Διιάδα, Πεξηθέξεηεο NUTS 2, NUTS 3 

Πεγέο 
EUROSTAT, ΔΛ.ΣΑΣ. 

ηόρνη – 
Τπνζέζεηο 

Πξφθεηηαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ρσξηθήο αλζεθηηθφηεηαο κε ηε δηάζηαζε ηεο 
«αληίζηαζεο» ζην «ζνθ» ηεο χθεζεο φπσο ηελ πξνζδηνξίδεη ν Martin (2012). Η 
αλζεθηηθφηεηα κηαο πεξηνρήο σο «αληίζηαζε» ζεσξείηαη κηθξή φηαλ ν ιφγνο 
απηφο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1 θαη αληίζηξνθα. 

 

2. Νέεο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: θνηλσληθή νηθνλνκία, πξάζηλε 

νηθνλνκία  

Νέεο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ εκθαληζηεί σο απνηέιεζκα ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απμαλφκελε έκθαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

αλάπηπμεο. Η δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιεγφκελεο 

πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ε θνηλσληθή νηθνλνκία κε ηε κνξθή ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη νη θχξηεο εθθξάζεηο απηήο ηεο θαηεχζπλζεο. Οη κνξθέο απηέο εθθξάδνπλ 

κηα ζηξνθή ζε ελαιιαθηηθά πξφηππα αλάπηπμεο, ζπλδεφκελεο ελδερνκέλσο θαη κε ηελ 

αλζεθηηθφηεηα εθείλε πνπ έρεη ηε δηάζηαζε ηνπ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ. Βαζηθή ππφζεζε θαηά 

ηελ επηινγή ηνπ δείθηε είλαη φηη απηέο νη κνξθέο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηδίσο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ 

πεξηνρψλ κε δχν ηνπιάρηζηνλ ηξφπνπο: αθελφο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο, θαη 

αθεηέξνπ βνεζνχλ ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (βι. θαη 

Bristow et al. 2013). 

Η απνηίκεζή ηνπο κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

εμεηδηθεπκέλεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ έξεπλα πεδίνπ.  

Γ. Υαξαθηεξηζηηθά ζεζκηθώλ ξπζκίζεωλ (Γείθηεο Γ) 

Με βάζε ηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ πξνζεγγίζεσλ ησλ δεηθηψλ πνπ πξνεγήζεθε, επηιέγνληαη νη 

εμήο βαζηθνί δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο γηα κηα πεξηνρή θαη ζεσξείηαη φηη 

ζπλδένληαη κε ηε ρσξηθή αλζεθηηθφηεηα: 

1. Κνηλσληθή πξνζηαζία – Γηαζέζηκν εηζφδεκα  

Η ππφζεζε γηα ηελ αλαδήηεζε ζρεηηθνχ δείθηε είλαη φηη κέζσ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηα 
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άηνκα είλαη ζε ζέζε λα αλαθάκςνπλ θαη επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζζφηεξεο ζπλέπεηέο 

ηεο. Απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληίζηνηρν ηνπ δείθηε πνπ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε θνηλσληθή 

αζθάιηζε ζην πιαίζην ηνπ Regional Capacity Index, ε νπνία «παξέρεη κηα βάζε γηα 

θνηλσληθή, ζσκαηηθή θαη νηθνλνκηθή αζθάιεηα» θαη επηπιένλ είλαη κηα πξνζέγγηζε ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ είλαη «ρξήζηκεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε θαη αλάθακςε απφ κηα 

πίεζε (stress) θαζψο θαη [γηα] ... λα αληηκεησπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο» 

(BRR Network). Ο δείθηεο κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηελ θαη’ άηνκν ζρεηηθή δεκφζηα δαπάλε.  

Δλαιιαθηηθά θαη ππφ πξνυπνζέζεηο κηα πξνζέγγηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζεζκηθψλ 

ξπζκίζεσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ δείθηε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ζην θεθάιαην γηα ηε ζπληζηψζα ηεο αγνξάο εξγαζίαο: «πηνζεηείηαη 

κηα έκκεζε πξνζέγγηζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ νη επηπηψζεηο ησλ 

νπνίσλ θαηαγξάθνληαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ δηαζέζηκνπ θαηά θεθαιή 

εηζνδήκαηνο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο».
6
 

Γ. Υωξηθή δηαθνξνπνίεζε (αληζόηεηεο) θαη ζπζρέηηζε βαζηθώλ δεηθηώλ 

(Α, Β, Γ) 

Με βάζε ηνπο δείθηεο πνπ επηιέρζεθαλ παξαπάλσ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηε ρσξηθή αλάπηπμε σο πξνο ηε ζπληζηψζα ηεο ρσξηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ην 

ζθεπηηθφ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηνλ θαζέλα, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ ησλ θαηεγνξηψλ Α, Β, Γ, αθνχ απηνί ππνινγηζηνχλ γηα ηελ 

θαηάιιειε ρσξηθή ελφηεηα, ψζηε λα δηαθαλεί ε ρσξηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ, 

φπσο έρεη ήδε γίλεη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην πνπ αθνξά ηε ζπληζηψζα ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. 
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