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Π5.1.1: «Ο ρόλοσ τησ εκπαίδευςησ του ανθρώπινου δυναμικού 
ςτην περιφερειακή ανάπτυξη»  
 

  ηφρνο ηεο ΤΓ 5.1. είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε κίαο εμαληιεηηθήο βηβιηνγξαθηθήο 

επηζθφπεζεο ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Η ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε 

εληάζζεηαη ζηε Γξάζε 5 ε νπνία  εζηηάδεη ζην ξφιν θαη ζηε ζπκβνιή ηεο 

εθπαίδεπζεο επί ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, θαηαγξάθνληαο θαη αλαιχνληαο ηελ 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

  ηελ ίδηα ππνδξάζε εμεηάδνληαη νη έλλνηεο ησλ ζεσξηψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο θαζψο θαη ν ξφινο ηεο κεηαλάζηεπζεο. Η βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ 

ελλνηψλ απηψλ καο πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε ελλνηνινγηθή ζεκειίσζε 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ππνδξάζε απηή κέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απαληήζνπκε ζε θαίξηα 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο σο πεγή ελεξγνπνίεζεο θαηλνηφκαο 

ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο, σο παξάγνληα δηθαηνιφγεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνπηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ επηπέδσλ, ην ξφιν ηεο κεηαλάζηεπζεο σο πεγή δπλακηζκνχ θαη 

αλάπηπμεο κε θπξηφηεξν παξάγνληα ηελ εμάληιεζε ηεο  επίδξαζεο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

πην δπλακηθνχ θαη ελεξγνχ ζηνηρείνπ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απηψλ ησλ αλζξψπηλσλ 

δπλαηνηήησλ απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.      
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Κεφάλαιο 1 

Βιβλιογραφική Επιςκόπηςη τησ έννοιασ του Ανθρώπινου 
Κεφαλαίου 
 

1.1 Ειςαγωγή 
 

  Η παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ζπκπεξηειάκβαλε ηξεηο βαζηθνχο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. Απηνί είλαη 

ε γε, ε εξγαζία θαη ην θπζηθφ θεθάιαην. Η βαζηθή απηή πξνζέγγηζε δηαζαιεχηεθε κε 

ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηεμνδηθφηεξε 

αλάιπζε επί ηνπ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή ηεο εξγαζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πνπ 

ζπγθέληξσζε ην θεληξηθφ ελδηαθέξνλ θαη ππξνδφηεζε ηελ γεληθφηεξε ζπδήηεζε επί 

ησλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ην επίπεδν 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Μέζσ απηήο ηεο ζπδήηεζεο πνπ αλαπηχρζεθε, κε αθνξκή ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, μεθίλεζε ε αλάδεημε ηεο κειέηεο ηεο έλλνηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.  

  Σν θαηλφκελν απηφ ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην θαη ηεο γεληθφηεξεο κεηαζηξνθήο ηεο νηθνλνκίαο ζε κηα λέα βάζε έληαζεο 

γλψζεο άξρηζε λα ζεκεηψλεηαη ζηελ επνρή ηνπ κεηαθνξληηζκνχ θαη κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε ηξία αιιεινζρεηηδφκελα θαηλφκελα (Lundvall θαη Johnson, 1994). Σν 

πξψην θαηλφκελν αθνξά ηελ αλάπηπμε λέσλ ζχλζεησλ απφ ηερλνινγηθήο άπνςεο 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο γεληθφηεξεο εκθάληζεο ηεο επνρήο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Σν δεχηεξν θαηλφκελν ζπλδέεηαη κε ηελ επέιηθηε εμεηδίθεπζε. Η 

επειημία αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ επθνιία πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη 

θαηαζηάζεηο. ηελ επνρή ηεο επέιηθηεο εμεηδίθεπζεο απηφ πνπ δηαδξακαηίδεη 

ηδηαίηεξν ξφιν είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα επηθνηλσλεί θαη λα 

ζπλεξγάδεηαη ηφζν ζε ελδνεπηρεηξηζαθφ φζν θαη ζε δηαεπηρεηξηζηαθφ επίπεδν. Η 

γλψζε ζηελ επέιηθηή ηεο κνξθή δελ ζηεγαλνπνηείηαη ζην κεκνλσκέλν αηνκηθφ 

επίπεδν αιιά δηεπξχλεηαη, απνδίδνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε 
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ζπλεξγαζία. Σν ηξίην θαηλφκελν ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή πξνζέγγηζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο. Η θαηλνηνκία, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη πξντφλ 

ελφο απμεκέλνπ επηπέδνπ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ζεσξείηαη ζηελ λέα επνρή σο 

κία απφ ηηο πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο αλαγθαηφηεηεο επηβίσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

  Γηα ηελ έλλνηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ δελ ζεκεηψλεηαη έλαο θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο. Παξφια απηά φκσο πνιινί, θπξίσο δηεζλείο νξγαληζκνί επηδηψθνπλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα απηή. Έηζη, ζχκθσλα κε ην Ο.Η.Δ., ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην νξίδεηαη σο «παξαγσγηθφο πινχηνο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ εξγαζία, ζηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ζηε γλψζε» (U.N., 1997). Ο Ο.Ο..Α., πεξηγξάθεη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην ζαλ ηε «γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα θαη πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθήο, 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο» (OECD, 2000). Μέζσ απηψλ ησλ νξηζκψλ, 

θαζίζηαηαη εχθνια αληηιεπηφ ην γεγνλφο πσο ην αλζξψπηλν θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη 

φρη κε κία δηάζεζε ζηελήο εξκελείαο θαη νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο αιιά πσο ην γεληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νξηζκψλ είλαη φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζρεηηθή επξχηεηα 

ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο.  

  πλεπψο, ην αλζξψπηλν θεθάιαην δελ πξνζδηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε απηνχο ηνπο 

νξηζκνχο, ζηα ζηελά φξηα ηεο εθπαίδεπζεο αιιά πξνζδηνξίδεηαη θαη ζρεκαηίδεηαη 

απφ φιεο εθείλεο ηηο επελδχζεηο πνπ σο ζθνπφ έρνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο αηνκηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο. Η εθπαίδεπζε ζαθψο θαη δηαδξακαηίδεη απηφ ην ξφιν, 

παξφια απηά φκσο ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη θαη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα ην 

θαηαζηήζνπλ εθηθηφ. Γηα παξάδεηγκα ε κε επίζεκε εθπαίδεπζε πνπ κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη απφ ην άκεζν ή κε νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

θαη εθπαίδεπζε (on the job training), ε κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο (learning by doing) 

ή νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη αχμεζε 

ησλ αηνκηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο παξαγσγηθήο ρξήζεο ηνπο (Prados de la Escosura 

θαη Rosés, 2010).  

 

1.2 Υποδείγματα Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Μεγέθυνςησ 
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  Η ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηζρπξίδεηαη φηη ζεκεηψλνληαη ζεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο πνπ δηαρένληαη φρη κφλν ζην αηνκηθφ επίπεδν αιιά επεξεάδνπλ ην 

ζπλνιηθφ επίπεδν κηαο βηνκεραλίαο-επηρείξεζεο, κηαο πφιεο, κηαο πεξηθέξεηαο θαη 

γεληθά ην καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν (Benos and Karagiannis, 2009). Πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιπζεί ε ζρέζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα ππνδείγκαηα. Απφ ηνπο πξσηνπφξνπο κειεηεηέο 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ήηαλ ν Schultz (1961), ν νπνίνο επηζήκαλε ηελ ηζηνξηθή 

παξαδνρή ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

αηφκνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ θξαηψλ. χκθσλα κε ηνλ Schultz (1961), ην άηνκν 

πξαγκαηνπνηεί ηε ζπλεηδεηή απφθαζε λα επελδχζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ πξνζδνθψληαο 

λα βειηηψζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ νηθνλνκηθέο απνιαβέο, νπζηαζηηθά δειαδή λα 

απμήζεη ηηο απνδφζεηο ησλ επελδχζεψλ ηνπ. Οη πξνζσπηθέο απηέο επελδχζεηο, πνπ 

επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζε έλα πξψην επίπεδν 

βειηηψλνπλ ην αηνκηθφ εηζφδεκα θαη ηελ επεκεξία θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν ε 

πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ή ε θαηάζηαζε πγείαο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο ρψξαο 

(Keeley, 2007). χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, κηα ζχγρξνλε νηθνλνκία δελ κπνξεί λα 

επηηχρεη ζεηηθνχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ρσξίο ηελ χπαξμε ελφο κνξθσκέλνπ θαη 

θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

  Πέξα απφ ηνλ Schultz, αλάκεζα ζηνπο βαζηθφηεξνπο αξρηθνχο αλαιπηέο ηεο έλλνηαο 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζπγθαηαιέγεηαη ν Becker (1964). Σν αξρηθφ ελδηαθέξνλ 

ηνπ Becker, δελ εθδειψζεθε ζηε κειέηε ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε 

ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε. Η θχξηα πξνζνρή εζηηάζηεθε ζην επίπεδν 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ σο πξνο ηηο 

επελδχζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηεο κεζνδνινγίαο εθηίκεζεο ησλ 

απνδφζεσλ απηψλ ησλ επελδχζεσλ (Becker, 2009). ηα λενθιαζηθά ππνδείγκαηα 

κεγέζπλζεο, ηα νπνία είηε ιακβάλνπλ κέξνο ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην είηε φρη, ε καθξνρξφληα κεγέζπλζε εμαξηάηαη απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν 

ε νπνία αληηκεησπίδεηαη σο έλα εμσγελέο θαηλφκελν.  Οη ελδνγελείο ζεσξίεο 

αλάπηπμεο νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ σο ζπλέρεηα ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο βαζίδνληαη 
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ζηελ αδπλακία ησλ λενθιαζηθψλ ζεσξηψλ αλαθνξηθά κε ηε δπζθνιία παξαγσγήο 

κεγέζπλζεο εληφο ησλ ππνδεηγκάησλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζχγθιηζεο αλάκεζα ζε δηάθνξα ζχλνια 

ρσξψλ (Cardoso, 2011). Με ηελ εγθαηάιεηςε ηεο βαζηθήο ππφζεζεο ησλ 

λενθιαζηθψλ ππνδεηγκάησλ πεξί ησλ θζίλνπζσλ απνδφζεσλ θιίκαθαο ηα ελδνγελή 

ππνδείγκαηα άξρηζαλ ζηαδηαθά λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή 

επηζηήκε. Μηα ζεκαληηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ λενθιαζηθε ζεσξία θαη ησλ λέσ 

ζεσξηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο είλαη φηη ελψ ε πξψηε ηζρπξίδεηαη φηη κία 

αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνπο 

ξπζκνχο αχμεζεο ηεο κεγέζπλζεο έσο ηνπ ζεκείνπ εθείλνπ πνπ ε θαηά θεθαιή 

παξαγσγηθφηεηα αγγίδεη ην νξηζηηθά πςειφηεξν καθξνρξφλην επίπεδν ηζνξξνπίαο ε 

δεχηεξε πξνζέγγηζε ηζρπξίδεηαη φηη ε ίδηα αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ζα ζρεηίδεηαη κε κηα κφληκε αχμεζε ηεο κεγέζπλζεο. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, ηα θνηλσληθά νθέιε πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζα ηείλνπλ λα είλαη κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ 

πξνθαινχληαη ζε κηθξννηθνλνκηθέο θαη καθξννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Krueger θαη 

Lindahl, 2000).   

  ηε ζπλέρεηα απηψλ ησλ πξψησλ ζεσξεηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ θαη πηνζεηψληαο απηέο 

ηηο αξρηθέο αλαιχζεηο σο αθεηεξίεο αλαπηχρζεθαλ ηα πξψηα ππνδείγκαηα πνπ 

ζπζρεηίδνπλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. χκθσλα κε κία θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ ε ζπζζψξεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπληεξήζεη ηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία. Με άιια ιφγηα, ηα ππνδείγκαηα απηά αληηκεησπίδνπλ ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην ζαλ έλα παξαγσγηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο ζπληεξεί θαη εληζρχεη ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. ηηο αλαιχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ππνδεηγκάησλ ε λέα 

γλψζε, πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, εληζρχεη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ηφζν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ φζν ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ 

(Lucas, 1988). Ο Lucas (1988), δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπζζψξεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ σο κία ελαιιαθηηθή πεγή βηψζηκεο αλάπηπμεο. Αλαθνξηθά κε 

ηε ζπζζψξεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (απφθηεζε γλψζεσλ) δηαθξίλεη δχν 
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θχξηεο πεγέο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ κάζεζε απφ ηελ πξάμε (learning by doing).  

χκθσλα κε ηνλ  Lucas (1988), ην αλζξψπηλν θεθάιαην ελέρεη δχν είδε επηδξάζεσλ, 

ηελ εζσηεξηθή επίδξαζε παξαγσγηθφηεηαο (internal productivity effect) θαη ηελ 

εμσηεξηθή επίδξαζε παξαγσγηθφηεηαο (external productivity effect). Απηφ ζεκαίλεη 

πσο, ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεη έλα άηνκν έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζπλδεζεί κε ηελ παξαγσγηθφηεηα κε δχν ηξφπνπο. Απφ ηε κηα κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ αηνκηθή παξαγσγηθφηεηα (εζσηεξηθή επίδξαζε) θαη απφ ηελ άιιε κέζσ 

ηεο δηάρπζεο ηνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα άιισλ εξγαδνκέλσλ νη 

νπνίνη θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.  

  ηε δεχηεξε θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε εμαξηάηαη απφ ην 

ήδε ππάξρσλ απφζεκα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη λέα γλψζε ή λα απνηειέζεη ηελ θαηάιιειε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζηεί επθνιφηεξε ε κίκεζε ή ε πηνζέηεζε μέλσλ ηερλνινγηψλ. Η βαζηθή 

δηαθνξά απηψλ ησλ ππνδεηγκάησλ κε ηα πξψηε θαηεγνξία είλαη φηη αμηνινγνχλ σο 

πεγή δεκηνπξγίαο ησλ ζεηηθψλ εμσηεξηθνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην ην ππάξρσλ απφζεκα ηεο γλψζεο. Οη δχν θχξηνη παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αχμεζε ηεο γλψζεο είλαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ην 

ήδε ππάξρσλ απφζεκα ηεο γλψζεο.  

  Ο βαζηθφο εθπξφζσπνο απηψλ ησλ ππνδεηγκάησλ είλαη ν Romer (1991), ν νπνίνο 

ππνζηήξημε πσο αθελφο ε γλψζε δελ κπνξεί λα θξαηεζεί κπζηηθή θαη αθεηέξνπ πσο ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο ζα είλαη 

κεγαιχηεξε εθεί φπνπ ππάξρεη κεγάιν απφζεκα γλψζεο. ε κηα καθξνρξφληα 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαηά ηελ νπνία ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο γλψζεο είλαη ν ίδηνο 

κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο, κηα αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο δίλνληαο σο ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηα απαηηνχκελα θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο (Romer, 1990).  

  ε κηα ππνζεηηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία φιεο νη πεξηθέξεηεο έρνπλ ηνλ ίδην 

απφζεκα γλψζεο (είηε ππφ ηελ έλλνηα πσο φιεο νη πεξηθέξεηο έρνπλ ηελ ίδηα 

πξφζβαζε ζ’απηήλ είηε φηη δελ ππάξρνπλ κπζηηθά γχξσ απφ απηήλ), νη πεξηθέξεηεο 
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πνπ δηαζέηνπλ έλα κεγαιχηεξν απφζεκα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε άιιεο 

ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ έλα απμεκέλν απφζεκα γλψζεο θαη σο ηειηθφ 

απνηέιεζκα ζα πξνθχπηεη πσο νη ξπζκνί κεγέζπλζεο απηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ ζα είλαη 

κεγαιχηεξνη (Mathur, 1999a). Δπηπιένλ,  ε γλψζε απηή ελζσκαηψλεηαη ζην 

θεθάιαην θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ ζα απαηηεί 

απμεκέλα επίπεδα απνζέκαηνο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Η ελδνγελήο ζπζζψξεπζε ηεο 

γλψζεο ζα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ ε νπνία κε ηε ζεηξά ηνπ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα ζπληεξήζεη ζεηηθνχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο.  

  ηελ ίδηα θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ εληάζζεηαη θαη ε κειέηε ησλ Nelson θαη Phelps, 

(1966) νη νπνίνη απνδέρνληαη φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πξνθαιείηαη απφ ην 

απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ επεξεάδνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ λα 

πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία ή λα επηδηψθνπλ λα θαιχςνπλ ηε δηαθνξά κε άιιεο, 

πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο, νηθνλνκίεο. χκθσλα κε ηε δηθή ηνπο πξνζέγγηζε νη 

ξπζκνί αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη νη ξπζκνί αχμεζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

ζπλδένληαη ζεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο (θπξίσο κε ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε). ηελ πξνζέγγηζε απηή ην αλζξψπηλν θεθάιαην δελ 

ζεσξείηαη απνθιεηζηηθά σο κηα απιή εηζξνή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αιιά 

αληηκεησπίδεηαη σο ε βαζηθή πεγή ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ξπζκνί κεγέζπλζεο κηαο 

νηθνλνκίαο εμαξηψληαη απφ ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ην επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη φρη 

ν ξπζκφο αλάπηπμήο ηνπ. Με άιια ιφγηα ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ φπσο επίζεο απφ ηνπο 

ξπζκνχο δηάρπζεο ή πηνζέηεζεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο γλψζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

πσο θαη νη δχν απηέο θαηαζηάζεηο επεξεάδνληαη απφ ην επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ πνπ ππάξρεη ζε κηα νηθνλνκία (Aghion θαη Howitt, 1998). 

  Οη κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγνπο ηχπνπο ππνδεηγκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην σο κία κεηαβιεηή ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη αθελφο ηελ 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη ρψξεο κεηψλνπλ ηε δηαθνξά κε άιιεο ηερλνινγηθά 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη αθεηέξνπ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε δηάρπζε 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ λέσλ θαηλνηνκηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ. Η βαζηθή 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

13 

πξνυπφζεζε πνπ θαζηζηά ηελ παξαπάλσ πξφηαζε εθηθηή ζπλαξηάηαη απφ ην εγρψξην 

απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο ησλ δχν δπλάκεσλ, 

εγρψξηαο θαηλνηνκίαο θαη ηθαλφηεηαο κείσζεο ηεο δηαθνξάο ηερλνινγηθψλ επηπέδσλ, 

παξάγεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, φπνπ ζπληξέρνπλ θάπνηεο 

ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο, φπσο φηαλ θπξηαξρεί ν ζπληειεζηήο ηεο θαηλνηνκίαο, νη 

ξπζκνί κεγέζπλζεο ησλ νηθνλνκηψλ ζα δηαθέξνπλ εμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ ζηα 

επίπεδα ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Γεχηεξνλ, φηαλ κία νηθνλνκία 

πζηεξεί ηερλνινγηθά απφ κία άιιε (ή φηαλ κία νηθνλνκία ηνπνζεηείηαη ρακειφηεξα 

απφ ηε εγέηηδα ρψξα ζε κία θιίκαθα ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη ρψξεο αλάινγα κε ην 

ηερλνινγηθφ ηνπο επίπεδν) αιιά θαηέρεη έλα πςειφηεξν απφζεκα αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ηφηε ε ρψξα απηή φρη κφλν ζα κεηψζεη ηε δηαθνξά αιιά ζε θάπνην 

δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν ζα ηε μεπεξάζεη. Σξίηνλ, φζν κηα νηθνλνκία δηαηεξεί ην 

πιενλέθηεκα ηνπ πςειφηεξνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηαζεξά ηφηε 

ζε θάπνηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζα θαηαθηήζεη θαη ην πιενλέθηεκα ηεο 

ηερλνινγηθήο αλσηεξφηεηαο (Benhabib θαη Spiegel, 1994)  

  Η ηξίηε θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ, ρξεζηκνπνηεί ην αλζξψπηλν θεθάιαην σο κηα 

νξηαθή κεηαβιεηή (threshold variable), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ε επίδξαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ ην ζπζζσξεπκέλν απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ γηα θάζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε πνπ 

αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ππνδεηγκάησλ είλαη ην άξζξν ησλ Azariadis θαη 

Drazen (1990). Η βαζηθή ινγηθή ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη πσο ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

έρεη αμία ηφζν σο απφζεκα φζν θαη σο ξνή. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ζπζζψξεπζε είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα απφζεκα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, πάλσ 

απφ ην νπνίν ε επίδξαζε ηνπ ζα εληζρχεηαη (Benos θαη Karagiannis, 2009). ε ζρέζε 

κε ην ππφδεηγκα ηνπ Lucas (1988) ε ηζηνξία πνπ πξνηείλνπλ είλαη πην θπζηθή 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νηθνλνκίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ άληζα 

επίπεδα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ δηαηεξνχλ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο (Aghion θαη Howitt, 1998). Σνλίδνπλ φκσο παξάιιεια, ην βαζηθφ ξφιν 

πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο 
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εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ παγίδεο ππαλάπηπμεο, ψζηε λα κελ απνθνπή 

ε πνξεία ηεο ζπλερνχο βηψζηκεο κεγέζπλζεο.   

 

1.3 Ενδοπεριφερειακοί Μηχανιςμοί Διάχυςησ του Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
 

  Οη βαζηθνί ηξφπνη δηάρπζεο ησλ επηδξάζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε κηα 

πεξηθέξεηα κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηνπο άκεζνπο θαη 

ηνπο έκκεζνπο κεραληζκνχο. Οη άκεζνη κεραληζκνί πεξηιακβάλνπλ ηελ ηερλνινγηθή 

κεηαβνιή θαη ηελ θαηλνηνκίαο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη έκκεζνη πξνθχπηνπλ 

σο απνηέιεζκα σο απνηέιεζκα ηεο δπλακηθήο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν 

κέζσ ηεο αζηηθνπνίεζεο, ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ θ.α. 

  Απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη, φπσο 

έρνπκε ήδε παξαζέζεη, ε δπλακηθή πνπ πξνζθέξεη ζηε δεκηνπξγία λέαο ηερλνινγηθήο 

γλψζεο θαη γεληθφηεξεο θαηλνηφκαο δξάζεο. Η ηερλνινγηθή κεηαβνιή θαη ε 

θαηλνηνκία ζεσξνχληαη απνηέιεζκα ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο δηάρπζεο (ζσξεπηηθή επίδξαζε) ηεο γλψζεο. Οη θαηλνηφκεο 

δξάζεηο ησλ αηφκσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ βηνκεραληψλ δελ απνηεινχλ απιά ην 

επίθεληξν ηεο ηερλνινγηθήο δξάζεο αιιά ζεσξνχληαη νη θχξηνη δξψληεο ηεο 

πξνψζεζεο απηψλ ησλ ελλνηψλ. Η θαηλνηνκία κηαο επηρείξεζεο ηείλεη λα δηαρέεηαη ζε 

έλα πεξηβάιινλ κέζσ ηεο πηνζέηεζήο απφ άιιεο επηρεηξήζεηο επηθέξνληαο ζπλνιηθέο 

ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη φρη κφλν ζε επηρεηξεκαηηθφ 

επίπεδν (Faggian θαη McCann, 2009). 

  ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο φπνπ ζεκεηψλνληαη θαηλνηφκεο δξάζεηο, φπσο 

επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία (R&D), ην απφζεκα 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη πςειφ θαη νη απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απνηεινχλ κεγάιν ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (Heckman et al., 

1996). Η θαηλνηνκίαο είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ησλ ρσξηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, βηνκεραληθέο-επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο απνδίδνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηάρπζε ηεο γλψζεο, φπσο νη βηνκεραλίεο 

έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ηα παλεπηζηεκηαθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ή θαη αθφκα ην 
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ίδην ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα κεγαιχηεξε ξνπή πξνο 

θαηλνηφκεο δξάζεηο (Audretsch θαη Feldman, 1996). Η θαηλνηνκία κηαο πεξηθέξεηαο 

ζεσξείηαη επίζεο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο θηλεηνπνίεζεο ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ απνθνίησλ, νη νπνίνη αλαδεηνχλ εξγαζία ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Οη 

απφθνηηνη απηνί ελδέρεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξεηαίξσ αλνδηθή πνξεία ηεο 

θαηλνηφκαο γλψζεο (ή λέαο γλψζεο) πξνσζψληαο ηελ ηερλνινγηθή κεηαβνιή θαη 

δηαρένληαο ηηο εθεπξέζεηο θαη ηηο θαηλνηνκίεο (Faggian θαη McCann, 2009).  

  Σφζν ε θαηλνηνκία φζν θαη ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εμαξηψληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα. Πεξηνρέο θαη πεξηθέξεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

θησρέο θνηλσληθέο ππνδνκέο ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειέο εθπαηδεπηηθέο 

απνδφζεηο θαη θαηά επέθηαζε ζα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηηο θαηλνηφκεο 

δξάζεηο (Bradley θαη Taylor, 1996). Οη κεγάιεο ινηπφλ αληζφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ίδην ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζηνπο ππφ εμέηαζε κεραληζκνχο 

δηάρπζήο ηνπ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ κέζσ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζεζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη ζε θάζε πεξηθέξεηα (Olson, 

1996). 

  Σν αλζξψπηλν θεθάιαην δηνρεηεχεηαη άκεζα κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο ζρέζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ηεο γεληθφηεξεο νξγάλσζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Η επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ ή ζε επαλαθαζνξηζκφ 

παιαηφηεξσλ. Μπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ δηαηήξεζεο ηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο ινγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζε 

κέηξα φπσο κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (Klepper, 1996). Πνιιέο επίζεο κειέηεο, 

έρνπλ απνδείμεη πσο επηρεηξήζεηο (αθφκα θαη κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο) πνπ 

δηνηθνχληαη απφ κνξθσκέλεο επηρεηξεκαηίεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

δηαηήξεζεο κηαο επηηπρεκέλεο πνξείαο. Η επηηπρία απηή εθθξάδεηαη ηφζν ζε 

λνκηζκαηηθνχο φζν θαη ζε ρξνληθνχο φξνπο (Bates, 1990).  

  Σν αλζξψπηλν θεθάιαην κπνξεί λα δηνρεηεπηεί ζε κηα πεξηθέξεηα κέζσ έκκεζσλ 

κεραληζκψλ, επεξεάδνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε. Η 

ζπζζψξεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα επεξεάζεη έκκεζα ηελ επέθηαζε 
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ηεο γλψζεο, ηηο γεληθφηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ηα ηαιέληα ησλ ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ 

(Mathur, 1999). Οη έκκεζνη απηνί κεραληζκνί κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκία 

ζηε βάζε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πνιιέο βηνκεραλίεο πξνηηκνχλ λα 

εγθαζίζηαληαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη παξφκνηεο 

επηρεηξήζεηο, δεκηνπξγψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν δπλακηθέο ηνπηθέο νηθνλνκίεο 

(dynamic localization economies). Οκνίσο ην αλζξψπηλν θεθάιαην δηνρεηεχεηαη 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο αζηηθνπνηεκέλσλ νηθνλνκηψλ (urbanization economies), 

δειαδή κεγάιεο πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνπλ κηα πνηθηινκνξθία ηθαλνηήησλ, κεγάιε 

πξνζθνξά εξγαζίαο θαη πιήζνο ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ (Henderson et al., 1992). 

Δπίζεο ζηνπο έκκεζνπο κεραληζκνχο δηνρέηεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

πεξηιακβάλεηαη ε επίδξαζε πνπ αζθεί ζηε ζπζζψξεπζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ 

(Barro, 1991).   

 

1.4 Βιβλιογραφική Επιςκόπηςη τησ Σχέςησ Ανθρώπινου Κεφαλαίου και 
Οικονομικήσ Μεγέθυνςησ 
 

  Οη κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα (Englander θαη 

Gurney, 1994). Ο ιφγνο πνπ ελδερνκέλσο δηθαηνινγεί ηελ έιιεηςε μεθάζαξεο ζρέζεο 

κεηαμχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, κπνξεί λα απνδνζεί ζηε 

ρακειή πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αλαιχζεηο φπσο επίζεο 

ζηε δπζθνιία πνπ αλαθχπηεη αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

εμαηξεηηθά ζχλζεησλ θαη πνιχπινθσλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηηο δχν 

έλλνηεο (OECD, 2000). Οη δπζθνιίεο απηέο δελ ζπλαληψληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

ζηηο έξεπλεο πνπ επηδηψθνπλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αιιά ζε 

πιήζνο άιισλ κειεηψλ πνπ έρνπλ σο θεληξηθφ ηνπw ζέκα ην αλζξψπηλν θεθάιαην. 

  Έηζη, ηα δηαθνξεηηθά θαη αιιεινζπγθξνπφκελα απνηειέζκαηα κπνξεί λα 

απνδίδνληαη απφ ηε κηα ζηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ άιιε φκσο ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζνχλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα εξκελεχνπλ ηα δηαθνξεηηθά 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα. Έλαο ηέηνηνο παξάγνληαο κπνξεί λα απνηειέζεη ε 
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δηαθνξεηηθή δξάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ν γεληθφηεξνο δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκηθνχ κεραληζκνχ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (Benos θαη Karagiannis, 2009). Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

είλαη θαη ην αλνκνηνγελέο θαηά πνιιέο απφςεηο εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ ρσξψλ. Με 

άιια ιφγηα απηφ ζεκαίλεη πσο φπνπ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη θαιχηεξα 

κνξθσκέλα εθεί ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα απνδψζεη πεξηζζφηεξν (Azariadis θαη 

Drazen, 1990). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο επίζεο ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη κία επέλδπζε ε 

νπνία αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο. ε πνιιέο φκσο πεξηπηψζεηο, ε 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θαη σο έλα θαηαλαισηηθφ αγαζφ πνπ δελ 

ζρεηίδεηαη πάληα άκεζα κε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, ζηηο ρψξεο 

επηθξαηνχλ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ιηγφηεξν ίζσο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ελδέρεηαη λα δεζκεχνπλ ην αλζξψπηλν θεθάιαηφ 

ηνπο ζε δεκφζηνπο ηνκείο, δεκηνπξγψληαο δπζθακςίεο ζηελ αγνξά κε αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκία. Δμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο δνκήο, θάπνηεο 

νηθνλνκίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε παξαγσγηθφ ηξφπν ηελ εθπαίδεπζε ελψ 

θάπνηεο άιιεο φρη (Pritchett, 2001). Παξαθάησ παξαηίζεηαη κηα ζχληνκε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο, απνηεινχκελε απφ άξζξα 

πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο. Η ίδηα βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε επίζεο, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν παξαηίζεηαη ζην Πίλαθα 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο.     

   Υξεζηκνπνηψληαο έλα ππφδεηγκα ελδνγελνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ν Romer 

(1989) πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη ην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Η κεηαβιεηή 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα εθθξάζεη ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ήηαλ ηα 

αξρηθά επίπεδα ηνπ αιθαβεηηζκνχ. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηάιεμε ήηαλ πσο 

ην αλζξψπηλν θεθάιαην εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο  ησλ κειινληηθψλ ξπζκψλ 

επελδχζεσλ θαζψο επίζεο φηη ζε έλα έκκεζν επίπεδν ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

πξνζδηνξίδεη ηνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο.  

  Ο Barro (1991), κειεηψληαο 98 ρψξεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1965-1985, θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα πσο νη ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π. ζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ην αξρηθφ απφζεκα θεθαιαίνπ θαη αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ (1960) 
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πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιή Α.Δ.Π.. Σν απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

ππνινγίζηεθε κέζσ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ζρνιηθψλ εγγξαθψλ. Αλάκεζα ζηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πςειφηεξν αλζξψπηλν θεθάιαην έρνπλ ρακειφηεξνπο ξπζκνχο γνληκφηεηαο θαη 

πςειφηεξεο αλαινγίεο πιηθψλ επελδχζεσλ σο πξνο ην Α.Δ.Π. ελψ ε κεγέζπλζε είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγε σο πξνο ηε δεκφζηα θαηαλάισζε. Αλαθνξηθά κε ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν απνηππψζεθε σο ν ιφγνο καζεηψλ πξνο 

εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ, ηζρπξίζηεθαλ φηη ε βαζηθή εθπαίδεπζε (1960) ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζεκεηψζεθε ζεηηθή αιιά ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα 

δχν θαηλφκελα. 

  Οη Murphy et al. (1991), αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαηαλνκή ηνπ ηαιέληνπ θαη ηεο 

επίδξαζήο ηνπ ζηε κεγέζπλζε. Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηειείηαη απφ δχν 

θαηεγνξίεο φπνπ ζηελ πξψηε ζπκκεηέρνπλ 91 ρψξεο ελψ ζηε δεχηεξε 55 ρψξεο 

ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 10.000 θνιεγηαθνί 

απφθνηηνη. Σα δεδνκέλα αληινχληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Barro (1991) θαη γηα 

ηηο θνιεγηαθέο εγγξαθέο ησλ λνκηθψλ θαη πνιπηερληθψλ ζρνιψλ απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο UNESCO. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη ζρνιηθέο εγγξαθέο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε κεγέζπλζε κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ηνπ δείγκαηνο. Οη θνιεγηαθέο εγγξαθέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιψλ ζην ζχλνιν ησλ θνιεγηαθψλ εγγξαθψλ απνδείρηεθε φηη 

επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε κφλν φκσο ηελ πεξίπησζε ρσξψλ κε κεγάιν πιεζπζκφ 

θνιεγηαθψλ ζπνπδαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε άκεζε επίδξαζε ησλ απνθνίησλ ησλ 

πνιπηερληθψλ ζρνιψλ είλαη ζεηηθή ελψ ε αληίζηνηρε επίδξαζε ησλ λνκηθψλ ζρνιψλ 

είλαη αξλεηηθή.   

  Οη Levine θαη Renelt (1992) δηεξεχλεζαλ ηηο ζρέζεηο ηνπ καθξνρξφληνπ ξπζκνχ 

κεγέζπλζεο θαη ελφο πιήζνο νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζεζκηθψλ παξαγφλησλ, 

αλάκεζα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην. 

Υξεζηκνπνίεζαλ έλα δείγκα 119 ρσξψλ θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηνπ Barro (1991), γηα ηε ρξνληθή 
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πεξίνδν 1961-1989. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη αξρηθέο ζρνιηθέο 

εγγξαθέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επηδξνχλ ζεηηθά θαη δπλακηθά ζηε 

κεγέζπλζε.  

  Οη Mankiw et al. (1992) ρξεζηκνπνίεζαλ σο δείγκα αλάιπζεο ηξία δηαθνξεηηθά 

ζχλνια ρσξψλ, απφ 22 έσο 98 ρψξεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 22 ρψξεο κέιε 

ηνπ Ο.Ο..Α.. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ λα ειέγμνπλ αλ ην ππφδεηγκα 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηνπ Solow είλαη ζπλεπέο κε ηηο δηεζλείο δηαθπκάλζεηο ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ φπσο επίζεο ηηο επηπινθέο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνδείγκαηνο σο πξνο ηε 

ζχγθιηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ.  Απέδεημαλ φηη ην επαπμεκέλν ππφδεηγκα ηνπ  

Solow, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπζζσξεπκέλν απφζεκα αλζξψπηλνπ θαη θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ, είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ 

ππφ δηεξεχλεζε ζεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ξπζκνχο 

ζρνιηθψλ εγγξαθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απέδεημαλ φηη ν ζπληειεζηήο 

ησλ θπζηθψλ επελδχζεσλ κεηψλεηαη φηαλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αλάιπζε ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο 

επεμεγεκαηηθή ηζρχο ηνπ ππνδείγκαηνο. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζπκπέξαλαλ φηη ε αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξνθαιεί αχμεζε 

ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ζε καθξνρξφλην επίπεδν. 

  Οη Wolff θαη Gittleman (1993), κειέηεζαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζχκθσλα κε ηε 

δηάθξηζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ζε κηα θαηεγνξία ρσξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο βηνκεραληθέο θαη πςειψλ εηζνδεκάησλ θαη ζε κηα δεχηεξε θαηεγνξία ρσξψλ πνπ 

ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ κέζν φξν ηνπ παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο. Καηά θχξην ιφγν 

εζηίαζαλ ζε 19 βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

ξπζκνχο εγγξαθήο θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηελ έξεπλά ηνπο, νη 

ρψξεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία (φπσο είλαη νη ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α.) 

κφλν νη ξπζκνί εγγξαθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί ελψ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζεσξείηαη αμηνινγήζεθε 

σο ζεκαληηθή κφλν γηα ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε. ηηο ρψξεο απηέο ζεκεηψλεηαη 

κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηελ πξσηνβάζκηα 

ή ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ηηο θησρφηεξεο 
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νηθνλνκίεο ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ελψ ε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία δελ παξνπζηάδεη ηηο ίδηεο δηαθπκάλζεηο ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία ρσξψλ, δελ ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζεψξεζε ν θαιχηεξν 

πξνζδηνξηζηηθά δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηνπο ξπζκνχο ζρνιηθήο εγγξαθήο 

ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ θαη φρη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

(Johnes θαη Johnes, 2007). 

  Οη Nehru θαη Dhareshwar (1994), παξνπζίαζαλ λέεο εθηηκήζεηο γηα ηελ κεηαβνιή 

ηεο καθξνρξφληαο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο (TFP) γηα 83 αλεπηπγκέλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1960-1987. ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλαξηήζεσλ παξαγσγήο ελζσκάησζαλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην ρξεζηκνπνηψληαο ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πξαγκαηνπνηψληαο ηελ ππφζεζε πσο ην νξηαθφ πξντφλ ηεο 

εξγαζίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είλαη αλάινγν ησλ κηζζψλ ηνπο. Υξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα 

απφ απνγξαθέο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηαζκίδνληαο ηα δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά 

επίπεδα κε ηνπο ξπζκνχο ησλ κηζζνινγηθψλ επηπέδσλ ησλ κε κνξθσκέλσλ αηφκσλ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, ε ζπζζψξεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη 3 κε 4 

θφξεο ζεκαληηθφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ απιή εξγαζία (raw labor), αλαθνξηθά κε ηελ 

εξκελεπηηθή δχλακε πνπ δηαζέηεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην επί ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Απέδεημαλ επίζεο φηη, νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1960-1987 ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αξρηθφ επίπεδν ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.  

  Οη Benhabib θαη Spiegel (1994) ρξεζηκνπνίεζαλ σο δείγκα 78 αλεπηπγκέλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Η βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Kyriacou (1991) απνηέιεζε ηελ πεγή 

θαηαζθεπήο ηεο κεηαβιεηήο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Η ζπγθεθξηκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζε 42 ρψξεο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηεη ηα κέζα έηε εθπαίδεπζεο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1947-1977. Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

εθηηκεκέλνπο ζπληειεζηέο νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηελ παιηλδξφκεζε ησλ κέζσλ 

εηψλ εθπαίδεπζεο κε παιαηφηεξεο ζρνιηθέο εγγξαθέο (πξσηνβάζκηαο, 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), ππνιφγηζε ηνπο δείθηεο ηνπ 
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αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα άιιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη ε ξνή ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ δελ αζθεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ελψ ην κέζν απφζεκα αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ε 

νπνία φκσο δελ είλαη πάληα ζεκαληηθή. Δλψ ινηπφλ, παξαδέρνληαη θαη νη ίδηνη νη 

ζπγγξαθείο φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζεσξείηαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θάηη ηέηνην δελ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηα εκπεηξηθά 

απνηειέζκαηα. Η εκπεηξηθή δηεξεχλεζε έδεημε φηη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κία 

ζπλάξηεζε παξαγσγήο ηχπν Cobb-Douglas, ζηελ νπνία ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

αληηκεησπίδεηαη σο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο, ε ζπζζψξεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ απνηπγράλεη λα εξκελεχζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη, θαηά ηξφπν ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ, ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. ην ππφδεηγκα θαηά ην νπνίν ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην επεξεάδεη ηελ ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα πξνθχπηνπλ ζεηηθφηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επίπεδα 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ παξαγσγή εγρψξησλ ηερλνινγηψλ 

θαη θαηλνηνκίαο θαη ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ επηδξά ζηε ηαρχηεηα 

πηνζέηεζεο μέλσλ ηερλνινγηψλ. Οπζηαζηηθά, βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη 

φηη ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ σο επίπεδν θαη φρη σο κεηαβνιή 

δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν σο έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ κεηαβνιή ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο. Δπηπιένλ, αλάκεζα ζηα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην γεγνλφο φηη, νη επηδξάζεηο 

ησλ παξειζνληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε ηζρχ ζηνπο 

ηξέρνληεο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ζηηο ρψξεο εθείλεο φπνπ ε ηξέρνπζα ζπλνιηθή 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο είλαη ρακειφηεξε ηεο κέζεο ελψ ε κεγέζπλζε εμαξηάηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ κείσζε ηεο δηαθνξάο ηνπ ράζκαηνο ηνπ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ιηγφηεξν απφ ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία.  

  Οη Englander θαη Gurney (1994) κειέηεζαλ 19 ρψξεο ηνπ OECD γηα ηέζζεξηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο απφ ην 1960 έσο ην 1990 (1960-1973, 1973-1979, 1979-1985 θαη 

1985-1990) αληιψληαο δεδνκέλα απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank 

Investment data). Η κεηαβιεηή ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ απνηππψζεθε κέζσ ησλ  

ζρνιηθψλ εγγξαθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα νη ζρνιηθέο εγγξαθέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπίζησζαλ 

πσο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1960-1985 νη ξπζκνί εγγξαθψλ ησλ ρσξψλ ΟΟΑ 

ζπλεηζέθεξαλ ζηελ εηήζηα ζεηηθή κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηα θαηά 0,6%. Σελ 

ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ε κέζε αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ εγγξαθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ απμήζεθε απφ 70 ζε 95%. Δθηφο απφ ηνπο 

ξπζκνχο εγγξαθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα είλαη ν ιφγνο ηεο κεηαβνιήο ηνπ 

θεθαιαίνπ πξνο ηελ εξγαζία θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δλψ ινηπφλ νη ζπγγξαθείο 

επεδίσμαλ λα κειεηήζνπλ ζπζηεκαηηθφηεξα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαβιεηή φζν θαη 

γεληθφηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο κεγέζπλζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην, απηφ ηνπ ππνζπλφινπ ρσξψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ (δειαδή βηνκεραληθά θαη 

ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο), δελ κπφξεζαλ λα αλαδείμνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (φπσο φιεο έξεπλεο). Ο πεξηνξηζηηθφο ξφινο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ κεγέζπλζε ζεψξεζαλ φηη κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε 

ελδνγέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο  ηξφπνπο κέηξεζεο θαζψο επίζεο εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ζεκεηψλνληαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε πξάγκα πνπ θαζηζηά ηηο δηεζλείο ζπγθξίζεηο εμαηξεηηθά δχζθνιεο. 

  Η Jenkins (1995a) ζε κηα απφ ηηο ειάρηζηεο απφπεηξεο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

επηρεηξεί λα εθηηκήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

θαη ηεο παξαγσγήο γηα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Γηα λα εθηηκήζεη απηή ηε ζρέζε, 

ρξεζηκνπνηεί ρξνλνινγηθέο ζεηξέο απφ ην 1971 έσο ην 1992. Οη δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηα αληιεί γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εθξνήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ CEP OECD data set, ζηελ πεξίπησζε ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ ηελ 

CSO Blue Book θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ηελ Γεληθή Έξεπλα 

Ννηθνθπξηνχ (General Household Survey). Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ην θχξην 

ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεη ε αλψηεξε εθπαίδεπζε, εηδηθφηεξα απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πξνζφλησλ πνπ απνθηνχλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε απηά ηα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο, ζεσξψληαο φηη ηα πξνζφληα ππεξηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηξήζεηο πνπ 
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αληηκεησπίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε σο εηζξνή (π.ρ. ζρνιηθέο εγγξαθέο ή κέζα έηε 

εθπαίδεπζεο) κηαο θαη ηα πξνζφληα είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβνπλ ηθαλνπνηεηηθφηεξα 

ηελ εθπαηδεπηηθή εηζξνή θαζψο θαη ηηο πνηνηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, εάλ δηαηεξεζεί ζε πςειά επίπεδα ε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηφηε δηπιαζηάδεηαη θ θαηά θεθαιή παξαγσγηθφηεηα ζε 

ζρέζε κε κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία δελ ζεκεηψλνληαη νη εμεηδηθεχζεηο θαη ηα 

πξνζφληα πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλα επίπεδν εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, θαηέιεμε 

ζηα ζπκπέξαζκα πσο νη θνηλσληθέο απνδφζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε είλαη ζε γεληθέο γξακκέο κεγαιχηεξεο απφ ηηο απνδφζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηδησηηθέο-κηθξννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

  Πέξα φκσο απφ ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη κεγέζπλζεο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ε Jenkins (1995b) κειέηεζε ζε κία άιιε 

έξεπλά ηεο ηηο ίδηεο έλλνηεο επεθηείλνληαο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Η.Π.Α. θαη 

νπεδίαο. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην ζρεκαηίδεηαη κέζσ ηεο έλσζεο 14 θαηεγνξηψλ 

πξνζφλησλ-εμεηδηθεχζεσλ ζε ηξία ππνζχλνια: πςειά εθπαηδεπηηθά πξνζφληα 

(πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ), κέζνπ επηπέδνπ πξνζφλησλ 

(πξνζφληα ζπλαθή ηεο ζρνιηθή εθπαίδεπζεο) θαη επίπεδα πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ θάπνηα πξνζφληα. Σα απνηειέζκαηα δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα. Καη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηφζν ζηελ πεξίπησζε 

ησλ Η.Π.Α. φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο (φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ), νη θνηλσληθέο απνδφζεηο ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο 

ππεξηεξνχλ ησλ ηδησηηθψλ απνδφζεσλ. Οη εθηηκψκελεο θνηλσληθέο απνδφζεηο ήηαλ 

ινηπφλ κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ εκθαλή πξηκνδφηεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

κηζζνινγηθφ επίπεδν. 

  Αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κειεηνχλ επίζεο νη Barro θαη Sala-i-

Martin  (1995) βαζηδφκελνη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ Heston-Summers (1991) θαη 

Barro-Lee (1994). Υξεζηκνπνηψληαο ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ αξρηθψλ επηπέδσλ ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε αχμεζε ηεο κέζεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά 0,68 έηε 
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εθπαίδεπζεο πξνθαιεί αχμεζε ηεο εηήζηαο κεγέζπλζεο θαηά 1,1% ελψ κία αχμεζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 0,09% ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνθαιεί 

αχμεζε ηεο εηήζηαο κεγέζπλζε θαηά 0,3%. ηελ πεξίπησζε ηνπ γπλαηθείνπ 

πιεζπζκνχ ε εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ κεγέζπλζε ηφζν ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

  Ο Jones (1996) θαηαζθεπάδεη έλα ππφδεηγκα ην νπνίν δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο ηδεψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, κε απψηεξν ζθνπφ λα απνηππψζεη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ησλ ηδεψλ θαη ηεο 

κεγέζπλζεο. ην εκπεηξηθφ πεδίν αλάιπζεο εζηηάδεη ζε αλαπηπγκέλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σα δεδνκέλα αληινχληαη απφ ηνπο Heston-Summers (1991) 

θαη Barro-Lee (1994), κηαο θαη επηζπκεί λα απνηππψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαβιεηή 

κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Έρνληαο ην αλζξψπηλν θεθάιαην σο βαζηθφ 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, ζεσξεί πσο ν ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επηπέδνπ, φπσο απηφ εθθξάζηεθε απφ ηνπο Barro-Lee (1994) θαζψο θαη απφ άιιεο 

παξφκνηεο έξεπλεο, απνηειεί αθξηβή κέηξεζε θαη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο 

αλάινγν ηνπ ξπζκνχ επέλδπζεο θαη φρη απιψο σο θεθαιαηαθφ απφζεκα. Η εξκελεία 

απηή ζπλάδεη κε ηελ παξαηήξεζε φηη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν έρεη αζπκπησηηθά 

φξηα, φηη δειαδή δελ απμάλεη ρσξίο ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φπσο ην απφζεκα ηνπ 

θπζηθνχ θεθαιαίνπ αλά εξγαδφκελν. Καηέιεμε επίζεο ζην ζπκπέξαζκα πσο, ην 

ηξέρσλ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ ηεο παξαγσγήο λέσλ ηδεψλ, ζα 

δεκηνπξγήζεη νθέιε γηα ηνπο κειινληηθνχο εξγαδνκέλνπο ζε φξνπο βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο. 

  Ο Gemmell (1996) κειέηεζε 98 ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Η βαζηθή ηνπ ζπλεηζθνξά, ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν, είλαη πσο επηδίσμε λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη 

ηα ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ 

αλάιπζε ηεο κεγέζπλζεο, λα πξνηείλεη έλα ηξφπν κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ πνπ ζα δηαρσξίδεη ηηο επηδξάζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ην απφζεκα θαη ηε 
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ζπζζψξεπζε θαζψο θαη λα ειέγμεη ηηο δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη 

απφ ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά επίπεδα (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλα 

απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Mankiw, Romer θαη Weils (1992) θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνπο ξπζκνχο ζρνιηθψλ εγγξαθψλ εθηίκεζε ην αξρηθφ απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε). χκθσλα κε ηε 

έξεπλα, εληνπίζηεθε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

κεγέζπλζεο ηφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ αξρηθψλ απνζεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπζζψξεπζήο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηηο θησρφηεξεο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο (Least Developed Countries - LDC), ε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηηο ελδηάκεζα ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο (LDC) ελψ ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ηηο ρψξεο κέιε ηνπ Ο.Ο..Α. εκαληηθφ ξφιν, ζηηα αλαιχζεηο απηέο, 

θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Δπηπιένλ, 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο αζθνχληαη απφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζηηο θπζηθέο 

επελδχζεηο. Σν αλζξψπηλν θεθαιαίν θαίλεηαη λα έρεη κηα άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηε 

κεγέζπλζε ζε ζρέζε κε ηηο έκκεζεο επηδξάζεηο πνπ αζθνχληαη δηά κέζσ ησλ 

επελδχζεσλ. Γηα ηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. ην απφζεκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζπκβάιεη ζην επίπεδν ησ επελδχζεσλ ελψ νη άκεζεο επηδξάζεηο ζηε 

κεγέζπλζε πξνέξρνληαη απφ ην απφζεκα θαη ηε ζπζζψξεπζε ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

  Οη Hall θαη Jones (1999) πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ ζην βαζηθφ εξψηεκα ηεο 

κεγάιεο δηαθνξάο πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο θαηά θεθαιήλ παξαγσγέο ησλ ρσξψλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο σο δείγκα αλάιπζεο 127 ρψξεο ην 1998 θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

ησλ Heston-Summers (1991) θαη Barro-Lee (1994) γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην αιιά 

θαη δείθηεο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ απφ ην International Country Risk Guide and 

Sachs-Warner επηρείξεζαλ λα αμηνινγήζνπλ ζην θαηά πφζν ην θπζηθφ θεθάιαην θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηεο θαηά θεθαιή 

παξαγσγήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε επίηεπμε πςειψλ επηπέδσλ 

θαηά θεθαιήλ παξαγσγήο θαζίζηαηαη εθηθηή κέζσ πςειψλ ξπζκψλ επέλδπζεο ζην 
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θπζηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην θαζψο κε ηελ παξαγσγηθή ρξήζε απηψλ ησλ 

εηζξνψλ. χκθσλα κε ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ε επηηπρία απηή βαζίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο. Απηφ ζεκαίλεη πσο γηα λα πεηχρεη κηα 

ρψξα πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ρξεηάδεηαη ηε ρξήζε ζεζκηθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ 

πνιηηηθψλ ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε ηα άηνκα θαη νη επηρεηξήζεηο λα δηεπθνιπλζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο 

επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ζηε δεκηνπξγία θαη κεηαθνξά ηδεψλ θαζψο θαη ζηελ 

παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο 

παξαγσγήο κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ, φρη φκσο ζηελ πιήξε έθηαζε αιιά ζε κηθξφ 

ηκήκα ηεο, απφ ηηο δηαθνξέο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Δπίζεο, νη 

δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαίλνληαη φηη κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ θαιχηεξα 

απφ ηηο δηαθνξέο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Δπίζεο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη δηαθνξέο ζηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο εξκελεχνληαη απφ ηηο 

δηαθνξέο ησλ επηπέδσλ ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο.    

  Ο Temple (1999) κειέηεζε αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

θαηαζθεπάδνληαο ηε κεηαβιεηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ήηαλ απηή ησλ Benhabib θαη Spiegel (1994). Σα βαζηθφ ζπκπέξαζκα 

ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηηο δχν έλλνηεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κεγέζπλζεο, είλαη 

φηη ζεκεηψλνληαη ζεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο φηαλ απαιείθνληαη απφ ηελ αλάιπζε νη 

αθξαίεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ.  

  Οη Krueger θαη Lindahl (2000) πξνζπάζεζαλ ζε κία εξεπλά ηνπο λα ζπκβηβάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα δηάθνξσλ εξεπλψλ, πνπ κειεηνχλ ζε εκπεηξηθφ επίπεδν 

κηθξννηθνλνκηθέο θαη καθξννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο πνπ 

αζθεί ε εθπαίδεπζε ζην εηζφδεκα θαη ζηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ηνπ Α.Δ.Π. ην 

δείγκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ πάλσ απφ 108 ρψξεο θαη άληιεζαλ ηα δεδνκέλα 

ηνπο απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ησλ Summer-Heston, ησλ Barro-Lee, ηνπ Kyriacou θαη 

ηνπ World Value Surveys (WVS), πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ ην δείθηε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα απνδείρηεθε φηη νη ξπζκνί αχμεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο δελ επεξεάδνπλ ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ Α.Δ.Π. Σα αξρηθά 
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επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο δελ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ κειινληηθή κεγέζπλζε κηαο 

κέζεο νηθνλνκίαο εηδηθά φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ππφζεζε ηεο χπαξμεο ηεο 

γξακκηθφηεηαο ηεο ππφ εμέηαζεο ζρέζεο ησλ δχν ελλνηψλ θαζψο θαη ηεο ππφζεζεο 

ηνπ ζηαζεξνχ ζπληειεζηή ηεο θαηαλάισζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα 

επίζεο αλέδεημαλ πςεινχο ξπζκνχο θνηλσληθήο απφδνζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

  Οη Hanushek θαη Kim (2000) πξνζεγγίδνπλ ηηο πνηνηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζε 

κέζσ ησλ απνδφζεσλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε δηεζλή test (καζεκαηηθά θαη 

θπζηθέο επηζηήκεο). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη 39 αλαπηπγκέλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Χο πεγή άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ Barro-Lee (1993), ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

1960-1990 κε δεδνκέλα απφ ηα δηεζλή test ζηα καζεκαηηθά θαη ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο απφ ηελ International Association of the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) θαη απφ ηελ International Assessment of Educational Progress 

(IAEP) γηα ηα έηε 1963, 1970, 1981, 1985, 1988 θαη 1991. Μέζσ απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ επηρεηξνχλ λα κειεηήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ππφ ηελ επίδξαζε ηεο πνζφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο (έηε ζπνπδψλ) ζηε 

κεγέζπλζε θαη λα ηαρηνπνηήζνπλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

θαιχηεξα ηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο ηξφπνο απνηχπσζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαβιεηήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο πνηφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ε νπνία βαζίδεηαη ζε δηεζλή test πνπ αμηνινγνχλ ηηο αηνκηθέο απνδφζεηο 

ζηα καζεκαηηθά θαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ηα δηεζλή test αζθνχλ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε κεγέζπλζε απ’φηη ν ρξφλνο 

ηεο εθπαίδεπζεο. πλεπψο δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζεσξείηαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο εξκελεπηηθφο παξάγνληαο ηεο κεγέζπλζεο. 

  Ο Barro (2000) κειέηεζε 81 ρψξεο (23 εθ ησλ νπνίσλ κέιε ηνπ Ο.Ο..Α.) γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 1960-1995 βαζηδφκελνο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ Heston-Summers 

(1991) θαζψο θαη ησλ Barro-Lee (2000) κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Η εθπαηδεπηηθή κεηαβιεηή 

εθθξάδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απνδφζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζε δηεζλή test ζηα καζεκαηηθά, ζηε θπζηθή θαη ζηελ αλάγλσζε. 
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Οπζηαζηηθά ε αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ πνζφηεηαο (έηε 

εθπαίδεπζεο αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα) θαη πνηφηεηαο (δηεζλή test) ηεο εθπαίδεπζε. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ε κεγέζπλζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα αξρηθά κέζα έηε 

εθπαίδεπζεο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ πεξίπησζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπεηδή ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

αλάινγν εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί (δηαρεηξίδεηαη) θαζψο θαη 

λα δηαρέεη ηελ ηερλνινγία ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, ε κεγέζπλζε δελ 

επεξεάδεη ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ ηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο φζν θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Η αηηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εκπεηξηθνχ ζπκπεξάζκαηνο απηνχ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνιιψλ ρσξψλ ή ζηελ πεξίπησζε 

πνπ εκπιέθεηαη ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο απηφ κπνξεί λα γίλεηαη κε έλα κε 

παξαγσγηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. ηέινο, ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεζλψλ test 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε κεγέζπλζε, ηνλίδνληαο νπζηαζηηθά ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία.  

  Οη Hanushek θαη Kimko (2000) επηζεκαίλνπλ ην θεληξηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη 

ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζηνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ησλ ρσξψλ. Η πνηνηηθή δηάζηαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη απηή, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, πνπ αζθεί ην 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε κεγέζπλζε. Μειεηψληαο 31 ρψξεο (αλαπηπγκέλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο) θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ Barro-Lee (1997) ζπκπιεξσκέλε κε 

ηηο απνδφζεηο δηεζλψλ test, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε πνηφηεηα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλεπή θαη ηζρπξή ζρέζε κε ηε 

κεγέζπλζε. 

  χκθσλα κε ηνλ Pritchett (2001), ζηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν απμάλεη ζηαζεξά. Σα βαζηθφ εξψηεκα πνπ έζεζε ήηαλ απηφ 

πεξί ηεο θαηεχζπλζεο ησλ επηδξάζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα δψζεηο 

απαληήζεηο ζην παξαπάλσ εξψηεκα κειέηεζε αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο θαη βαζίζηεθε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ Barro-Lee (1993) θαη ησλ Nehru, 

Swanson θαη Dubey (1995). Η εθπαηδεπηηθή κεηαβιεηή απνηππψζεθε κέζσ ησλ 
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ζρνιηθψλ εγγξαθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ε αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ εγγξαθψλ ή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ δελ αζθεί 

ζεηηθέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο. χκθσλα κε 

ηνλ Pritchett (2001) απηφ εξκελεχεηαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο ηεο κε παξαγσγηθήο 

ρξήζεο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ απφ ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ. 

Δπίζεο, ε λέα γλψζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ηδησηηθέο 

επηθεξδείο δηαδηθαζίεο θαη λα κελ δηνρεηεχηεθε ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα απνζθνπνχζαλ 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ή ζε άιιεο θνηλσληθά ρξήζηκεο δηαδηθαζίεο. Σέινο, 

ζεκείσζε πσο ε ζρέζε απηή δελ απνηειεί θαλφλα θαη δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί ζε 

φιεο ηηο ρψξεο αλεμαηξέησο κηαο θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ε εθπαίδεπζε ζπλέβαιιε 

ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ελψ ζε θάπνηεο άιιεο δελ παξαηεξήζεθε 

θάηη αλάινγν.  

  Οη Bassanini θαη Scarpetta (2001) κειέηεζαλ 21 ρψξεο κέιε ηνπ Ο.Ο..Α. κε 

δεδνκέλα ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Ο.Ο..Α., ησλ Barro-Lee 

(1996) θαη ησλ de la Fuente θαη Domenech (2000). Απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

θαηαζθεχαζαλ ηε κεηαβιεηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Καηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο έλα επηπιένλ έηνο εθπαίδεπζεο νδεγεί ζηελ καθξνρξφληα αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο ηεο ηάμεο ηνπ 4-7%. 

  Σέινο, νη De la Fuente θαη Doménech (2006) κειέηεζαλ 21 ρψξεο κέιε ηνπ 

Ο.Ο..Α. Υξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Ο.Ο..Α. θαη ησλ 

Barro-Lee (1996) πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλά ηνπο ην αλζξψπηλν θεθάιαην αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

κεγέζπλζε.  

 

1.5 Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Εξωτερικότητεσ 
 

  ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζεκεηψλεηαη έλα πιήζνο κειεηψλ πνπ επηδηψθνπλ λα 

αλαπηχμνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα κεηξήζνπλ ην θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη 

εμσηεξηθφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Σελ πεξηζζφηεξε πξνζνρή έρνπλ 

θεξδίζεη, ηδηαίηεξα ζηηο πην πξφζθαηεο έξεπλεο, δεηήκαηα φπσο ε θαηλνηνκία ή ε 
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ηερλνινγία, εληνχηνηο έλα πνιχ κεγάιν ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο αζρνιείηαη κε ηηο 

εκπνξηθέο θαη κε εκπνξηθέο εμσηεξηθφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (Davies, 

2003). Οη κε εκπνξηθέο εμσηεξηθφηεηεο ζπλήζσο πεξηγξάθνληαη κε ηνλ φξν 

«θνηλσληθά νθέιε», πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε. Χο 

ηέηνηα πεξηγξάθνληαη ε πγεία, ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ε εζεινληηθή εξγαζία, ε 

εγθιεκαηηθφηεηα θ.α.. Οη επηξξνέο πνπ αζθεί ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά εληζρχνληαη κέζσ ησλ ζπλεζεηψλ, ηεο δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηεο γεληθφηεξεο ζηάζεο δσήο. Βέβαηα, πνιιά απφ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζρεκαηίδνληαη έμσ απφ ηε επίζεκε εθπαίδεπζε αιιά γεγνλφο 

παξακέλεη φηη ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε απηήλ (OECD, 2000). Οη κε εκπνξηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο κπνξνχλ λα αλαηξνθνδνηήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο εκπνξηθά κεγέζε, 

φπσο ην πξνζσπηθφ εηζφδεκα ή θαη αθφκα ηελ κεγέζπλζε κηαο νηθνλνκίαο 

(McMahon, 2000). Δλψ ινηπφλ, ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαπηχρζεθε ε ζρέζε 

κεηαμχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ζε απηήλ ηελ ελφηεηα 

ζα παξαηεζεί έλα ζεκαληηθφ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο βηβιηνγξαθίαο εθείλεο 

πνπ αζρνιείηαη κε ηηο εκπνξηθέο εμσηεξηθφηεηεο (παίξλνληαο σο βάζε ηφζν 

καθξννηθνλνκηθά φζν θαη κηθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα) θαη κε ηα «θνηλσληθά νθέιε». 

  Οη ζηαηηθέο εκπνξηθέο εμσηεξηθφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε καθξννηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εμίζσζε ηνπ  Mincer (Davies, 2003). Η εμίζσζε απηή 

πξνέξρεηαη απφ ηε βαζηθή ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, φπνπ ζχκθσλα κε 

απηήλ νη ρξεκαηηθέο απνδνρέο (Δ) ελφο αηφκνπ εμαξηψληαη απφ ηα ρξφληα 

εθπαίδεπζήο ηνπ (s) θαη απφ ηα ρξφληα εκπεηξίαο ηνπ (logE= b+cs+d(x)). Οη Bils θαη 

Klenow (2000) ζρεκάηηζαλ έλα ππφδεηγκα γηα λα πνζνηηθνπνηήζεσλ ηελ ηζρχ ηεο 

ζρνιηθήο επίδξαζεο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή, 

εηζήγαγαλ κηα κέηξεζε ηεο ζρνιηθήο επίδξαζεο πνπ επηθέξεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

βαζηδφκελνη ζηελ επίδνζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επέλδπζεο θαη ηεο εκπεηξίαο, ζχκθσλα 

κε ηελ εμίζσζε ηνπ Mincer. Η ζρεκαηνπνίεζε απηή ηνπ ππνδείγκαηνο πξνυπνζέηεη 

φηη ε ζρνιηθή επίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ λα είλαη ζπλεπήο κε ηε κέζε 

ζρνιηθή απφδνζε φπσο απηή παξαηεξείηαη ζηελ εμίζσζε ηνπ Mincer. Δπηπιένλ, κηα 

βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ε απφδνζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ λα 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ θζίλνπζεο απνδφζεηο έηζη ψζηε λα ζεκεηψλεηαη κηα ζπλέπεηα κε 

ηηο παξαηεξνχκελεο αχμνπζεο ζρνιηθέο απνδφζεηο ρσξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρακειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ είλαη φηη ν 

ξπζκφο ηεο απφδνζεο αγγίδεη ην 23%. Απηφ ζεκαίλεη πσο, έλα επηπιένλ ζρνιηθφ έηνο 

ζρεηίδεηαη κε ην 23% γξεγνξφηεξε αχμεζε ηεο κεγέζπλζεο (γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

1960-1990). Ο ξπζκφο φκσο ηεο απφδνζεο κεηψλεηαη ζην 10,6% κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

κεηαβιεηήο ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο. Ο Topel (1999) επηρεηξψληαο κηα αλάινγε 

αλάιπζε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη εθηηκψκελεο ζρνιηθέο απνδφζεηο 

κεηψλνληαη απφ 22,6% ζε 6,2%. 

  Οη εκπνξηθέο ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη θαη απφ 

κηθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα. Οη δχν θχξηεο ελφηεηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη νη 

επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο απνδνρέο. Με ην φξν 

επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ελλννχληαη ηφζν εθείλεο νη επηδξάζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ έλα ζηελφ πεξηβάιινλ φπσο ην νηθνγελεηαθφ (γνλείο) είηε απφ έλα 

επξχηεξν πεξηβάιινλ φπσο ην γεηηνληθφ. Οη επηδξάζεηο απηέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

έρνπλ ηελ ίδηα αμία κε ηηο επηδξάζεηο πνπ αζθεί ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζηε 

κεγέζπλζε (Wolfe θαη Haveman, 2002). Η επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν. Η εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ εμαξηψληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ (Lam θαη Duryea, 1999). 

Δπίζεο, σο ζεκαληηθέο αμηνινγνχληαη νη επηδξάζεηο πνπ αζθνχληαη ζην επίπεδν 

πγείαο ησλ παηδηψλ απφ γνλείο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλν κνξθσηηθφ 

επίπεδν (Strauss θαη Thomas, 1998). Σν ίδην βέβαηα ζεκεηψλεηαη θαη ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, κηαο θαη απηφ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο (Berger θαη Leigh, 

1989).  

  εκαληηθέο είλαη επίζεο νη επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο ρξεκαηηθέο απνδνρέο 

αλαθνξηθά κε ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Ο Rauch (1991), βαζίζηεθε ζηελ άπνςε πσο 

ην κέζν επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ απνηειεί δεκφζην ηνπηθφ αγαζφ θαη 

θαη’επέθηαζε πεξηνρέο κε πςειφ επίπεδν απνζέκαηνο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη 

ζε ζέζε λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξνπο κηζζνχο. Οπζηαζηηθά, αλαγλψξηζε ηηο ζεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη θαηέιεμε ζην 
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ζπκπέξαζκα πσο ε πςειή ζπγθέληξσζή ηνπ ζε κηα πεξηνρή νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ 

κηζζνινγηθνχ επηπέδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο, έλα 

επηπιένλ κέζν έηνο εθπαίδεπζεο ζε κηα κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ζα απμήζεη ηνπο 

αηνκηθνχο κηζζνχο θαηά 3,1%.  

  Αλάινγα ήηαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ν Moretti (2004). ην 

ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε εθηίκεζε ηηο εμσηεξηθφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηνπο απνθνίηνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπγθξίλνληαο ηα επίπεδα ησλ κηζζψλ 

ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε πφιεηο φπνπ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δηαθνξεηηθή ζχλζεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλαινγία ησλ πηπρηνχρσλ. Σν 

ζπκπέξαζκά ηνπ ήηαλ πσο, κηα αχμεζε ηεο πξνζθνξάο απνθνίησλ ζα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ηνπ κηζζνινγηθνχ επηπέδνπ απηψλ πνπ εγθαηέιεηςαλ πξφσξα ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά 1,9%, ησλ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαηά 1,6% θαη ησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά 0,4%. Η επίδξαζε 

ήηαλ εληνλφηεξε ζε πιεζπζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ρακειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην ζπκβαηηθφ ππφδεηγκα ηεο 

πξνζθνξά θαη ηεο δήηεζεο.  

  Οη Acemoglu θαη Angrist (2001) ζεψξεζαλ πσο ε νηθνλνκηθή αμία ηεο εθπαίδεπζεο 

ππνλνκεχεηαη απφ ηηο ηδησηηθέο απνδφζεηο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ησλ 

ζεηηθψλ εμσηεξηθνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, 

αλ ζηελ εθπαίδεπζε απνδνζεί ην ραξαθηεξηζηηθφ κηαο απιήο ζεηηθήο έλδεημεο, φηη 

δειαδή ε θαηνρή ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνζφληνο απνηειεί θάπνηνπ είδνπο ηδηαίηεξνπ 

αηνκηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ ελέρεη ηελ κνξθή ελφο αηνκηθνχ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ηφηε ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αμία ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε απηφ πνπ πξνηείλνπλ νη εθπαηδεπηηθέο αηνκηθέο απνδφζεηο. 

Διέγρνληαο ηηο απνδφζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο ακεξηθαληθέο πνιηηείεο γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 1960-1980, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα ησλ ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ απνδφζεσλ. Υξεζηκνπνηψληαο φκσο, ηελ ίδηα 

κεζνδνινγία γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν κεηά ην 1990 θαηέιεμαλ ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνδφζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 4% ή θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθφκε πεξηζζφηεξν. Η δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα 
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νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο απμεκέλεο ζεκαζίαο πνπ απνδφζεθε ζηελ έλλνηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κεηά ην 1980. εκείσζαλ επίζεο πσο, ελψ νη εμσηεξηθφηεηεο 

δελ είλαη πνιχ ηζρπξέο ζε επίπεδν πνιηηείαο απηφ δελ ζεκαίλεη πσο θαη’αλάγθε θάηη 

αλάινγν ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη ζε επίπεδν πφιεο.  

  Πέξα φκσο απφ ηηο εμσηεξηθφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηε κεγέζπλζε θαη 

ζε άιιεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο έλα κεγάινο πιήζνο κειεηψλ αζρνιείηαη κε ηηο 

εμσηεξηθφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ νθειψλ. Οη κειέηεο απηέο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηηο 

αλαιχζεηο ηνπο έλα πιήζνο παξαγφλησλ ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ πσο κπνξεί λα 

επεξεαζηνχλ άκεζα ή έκκεζα απφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα δεηεκάησλ, φπσο ηελ πγεία θαη ηελ γνληκφηεηα κέρξη ηελ νξζνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηηο αγαζνεξγίεο θαη ηελ 

κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο (Wolfe and Zuvekas, 1995). Πνιινί βέβαηα εξεπλεηέο 

(Wolfe θαη Haveman, 2002, McMahon, 2000, Wolfe θαη Zuvekas, 1995) παξέρνπλ 

κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο λνκηζκαηηθήο εθηίκεζεο ησλ θνηλσληθψλ νθειψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην.  

  Σν θχξην ελδηαθέξνλ αλάκεζα ζηα θνηλσληθά νθέιε πνπ δεκηνπξγεί ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην ζπγθεληξψλεηαη ζηηο αλαιχζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πγεία. Οη δχν 

απηέο έλλνηεο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά θαη σο εμήγεζε δίλεηαη ην γεγνλφο πσο ε 

εθπαίδεπζε βνεζάεη ηα άηνκα λα επηιέγνπλ έλα πην πγηή ηξφπν δσήο βειηηψλνληαο ηηο 

γλψζεηο ηνπο επί δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή πγεία. Η έξεπλα ηνπ 

Kenkel  (1991) έδεημε φηη, ηα κνξθσκέλα άηνκα γλσξίδνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηνπ θαπλίζκαηνο, ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παρπζαξθία, φπσο επίζεο πσο ηα άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλεο 

ηθαλφηεηεο ζην λα αλαγλσξίδνπλ κε επθνιία ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πγεία θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα επηηχρνπλ κηα θαιχηεξε 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζα είλαη επλντθά δηαθείκελε πξνο πγηείο θαηαζηάζεηο. Οη Wolfe θαη 

Haveman (2002) έδεημαλ φηη έλα επηπιένλ έηνο εθπαίδεπζεο είλαη ζε ζέζε λα κεηψζεη 

ηελ θαηαλάισζε θαπλίζκαηνο ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο. 

  Οη Feldman et al., (1989) κειέηεζαλ ηνπο ξπζκνχο ζαλάησλ θαη ηνλ ζρεηηθφ θίλδπλν 

απφ αζζέλεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαξδηαθά λνζήκαηα γηα ηηο Η.Π.Α.. Σν δείγκα πνπ 
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ρξεζηκνπνίεζαλ δηαρσξίζηεθε ζε δχν θαηεγνξίεο, ε πξψηε αθνξνχζε άηνκα πνπ 

είραλ ιάβεη 8-11 έηε εθπαίδεπζεο θαη ε δεχηεξε άηνκα κε πάλσ απφ 12 έηε 

εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλά ηνπο, κεηά ην 1960 νη ξπζκνί ζαλάηνπ 

κεηψζεθαλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξν κνξθσκέλνπο άλδξεο ζε ζρέζε κε ηνπο ιηγφηεξν. 

Κάηη αλάινγν δελ παξαηεξήζεθε γηα ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ, φπνπ ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε νη ξπζκνί δελ κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν. Αλαθνξηθά κε ηα θαξδηαθά λνζήκαηα θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο, ν 

ζρεηηθφο θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο γηα ηα ιηγφηεξν κνξθσκέλα άηνκα θαη κάιηζηα 

φηη αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 85% γηα ηνπο άληξεο ειηθίαο 45-64 εηψλ, 25% γηα 

ηνπο άληξεο ειηθίαο 65-74 εηψλ θαη 37%  γηα ηηο γπλαίθεο 65-74 εηψλ.  

  Ο Kemna (1987), απέδεημε πσο ε αηνκηθή εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη θαλείο είλαη ζε 

ζέζε λα βειηηψζεη ην αηνκηθφ επίπεδν πγείαο θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα 

πςειφηεξν επίπεδν πξνζδφθηκνπ δσήο. Θεηηθέο επηπηψζεηο επίζεο κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ ζε κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία αζζελεηψλ φπσο είλαη νη ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο. Ο ηξφπνο κε ην νπνίν ε εθπαίδεπζε επηδξά ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

αζζελεηψλ είλαη κέζσ ηεο θαζπζηέξεζεο εκθάληζεο ησλ αξρηθψλ θαηλνκέλσλ ησλ 

αζζελεηψλ (Robins θαη Helzer, 1984). Οη ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο πνπ δεκηνπξγεί ε 

εθπαίδεπζε ζηελ πγεία κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ θαη ππφ ην πξίζκα ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ. Ο McMahon (2000) απέδεημε φηη, κηα αχμεζε θαηά 20% ηνπ Α.Δ.Π. ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ ζα πξννξίδνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη κηα αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 20% ησλ ζρνιηθψλ εγγξαθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κέζα ζε κηα 

πεξίνδν ησλ 40 εηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα κείσζε ηεο παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο 

θαηά 0,3% θαη ζε κηα αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαηά έλα έηνο, 

  Έλα άιιν κεγάιν θαη ηαπηφρξνλα ακθηιεγφκελν ζέκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 

εμσηεξηθφηεηεο θαη πνπ επεξεάδεηαη απφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη απηφ ηεο 

γνληκφηεηαο. Σν πνζνζηφ γνληκφηεηαο κεηψλεηαη θαζψο ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο 

απνθηά πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε. Η πξφηαζε απηή, δελ δηθαηνινγείηαη εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο δελ επηζπκεί απιά ζηηο κέξεο καο κηθξφηεξε 

νηθνγέλεηα αιιά επεηδή ζπλερψο απμάλνληαη νη εξγαζηαθέο επηινγέο ηνπ θαη θαζψο ε 

εθπαίδεπζε επεθηείλεηαη ρξνληθά απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα κηθξφηεξε πεξίνδν 
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γνληκφηεηαο (McMahon, 2000). Δπίζεο κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ κηζζψλ θαη 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ απμάλεηαη ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπ ρξφλνπ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλα ηα άηνκα λα αθηεξψζνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξα 

πνζνζηά γνληκφηεηαο (Barro, 2000). Πέξα φκσο απφ απηέο ηηο ζπλέπεηεο, ε 

εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο 

ηδίσο θαηά ηα λεαληθή ειηθία κηαο γπλαίθαο (Davies, 2003). Δπίζεο, ζεκεηψλνληαη 

ζπγθιίλνπζεο απνδείμεηο φηη ε εθπαίδεπζε ηεο κεηέξαο ελδέρεηαη λα επηθέξεη κείσζε 

ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο εγθπκνζχλεο ησλ ζπγαηέξσλ ηνπο είηε ζε πεξηπηψζεηο 

εθηφο γάκνπ είηε νχζεο έθεβεο (Wolfe et al., 2001). 

  Έλα άιιν κεγάιν ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο αζρνιείηαη κε ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Η ζρέζε ησλ δχν απηψλ θαηλνκέλσλ κπνξεί λα 

αλαιπζεί κέζσ δχν ηξφπσλ. Η ινγηθή ηνπ πξψηνπ ηξφπνπ εζηηάδεη ζηελ κείσζε ηεο 

ξνπήο πξνο ηελ εγθιεκαηηθφηεηα εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο εθπαίδεπζεο (Witte θαη 

Witt, 2000). Δλψ ε ινγηθή ηνπ δεχηεξνπ ηξφπνπ εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη φηαλ ηα 

λεαξήο ειηθίαο άηνκα παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε έλα θαζεζηψο 

επηηήξεζεο, είηε επεηδή ζπλερίδνπλ λα ζπνπδάδνπλ είηε επεηδή εξγάδνληαη ηφηε πάιη 

ζεκεηψλεηαη κείσζε ηεο ελδερφκελεο εγθιεκαηηθήο ξνπήο (McMahon, 2000). 

εκεηψλνληαη ινηπφλ ελδείμεηο πσο ην αλζξψπηλν θεθάιαην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηψζεη ηελ δηάζεζε πξνο εγθιεκαηηθφηεηα κε ηε κείσζε ηεο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ππφ ηελ έλλνηα πσο ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν απαιιάζζνληαη απφ αλάινγεο πξνδηαζέζεηο (Sherman et al., 

1998) ή κε ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ 

αηφκσλ φπνπ θαη ε νπνία κπνξεί λα επηηχρεη παξφκνηα απνηειέζκαηα (Wolfe θαη 

Haveman, 2002). Πνιινί ινηπφλ εξεπλεηέο ζα ζπκθσλήζνπλ πσο φζν πην απμεκέλν 

είλαη ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ηφζν πην απνδπλακσκέλα ζα είλαη ην εγθιεκαηηθά 

θαηλφκελα (Lochner θαη Moretti, 2001), φκσο πνιινί άιινη δελ απνδέρνληαη ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην σο έλα απφ ηα βαζηθά πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ επηπέδνπ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ζεσξψληαο άιινπο παξάγνληεο σο πην 

ζεκαληηθνχο φπσο π.ρ. ηελ αλεξγία (Yamada et al., 1991). 
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  Πνιιέο κειέηεο έρνπλ εληνπίζεη πσο ζεκεηψλεηαη κηα αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ επηδνκάησλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (Wolfe θαη Haveman, 2002, 

An et al., 1993), αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη νη λνκηθέο θαη ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο είζπξαμήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιιέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο 

φηαλ νη κεηέξεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν ηφηε ελδέρεηαη νη 

θφξεο ηνπο λα επηιέμνπλ λα κελ εηζπξάμνπλ ηα θνηλσληθά επηδφκαηα πνπ δηθαηνχληαη. 

Σν ίδην έρεη παξαηεξεζεί θαη γηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθέο δπζθνιίεο 

(OECD, 2000). ηελ ίδηα θαηεγνξία ησλ ζεηηθψλ εμσηεξηθνηήησλ ζα κπνξνχζε λα 

πξνζηεζεί ε ηάζε ησλ πην κνξθσκέλσλ αηφκσλ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφηεξα 

πνζνζηά αλεξγίαο θαη κεγαιχηεξνπο κηζζνχο. Σν γεγνλφο απηφ επηθέξεη ζεηηθέο 

πξνεθηάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

(Davies θαη Collins, 2003).  

  Η επφκελε ελφηεηα ησλ εμσηεξηθνηήησλ αθνξά ην δήηεκα ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ 

ηα αλεπηπγκέλα θξάηε ην αληηκεησπίδνπλ κε ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Η εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ κέζσ θαηάιιεισλ 

δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ε θεληξηθή δηνίθεζε. Ο Smith 

(1997) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα πην κνξθσκέλα άηνκα (ζηηο Η.Π.Α.) είλαη 

θαιχηεξα ελεκεξσκέλα γηα ηνπο πεξηβαιινληνινγηθνχο θηλδχλνπο θαη πσο 

ζεκεηψλεηαη εμαηξεηηθή πηζαλφηεηα γηα ηα άηνκα απηά λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνθπγή αλάινγσλ θηλδχλσλ. Έκκεζν επίζεο απνηέιεζκα 

ηεο εθπαίδεπζεο ζην πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ κείσζε ηεο απνςίισζεο ησλ δαζψλ 

(McMahon, 2000). 

  Η επίδξαζε εθείλε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ πνιινί έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο 

ηελ πιένλ ζεκαληηθή είλαη εθείλε πνπ πξνθαιεί ηελ παξαγσγηθή πνιηηηθή ζπκκεηνρή 

θαη ηδηαίηεξα ηελ ζπλνιηθή ζεηηθή επίδξαζε πνπ αζθείηαη ζην δεκνθξαηηθφ ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο (Davies, 2003). ηε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθεηαη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ 
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ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο. Έηζη, άηνκα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη πην πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ 

κε ελεξγφηεξν θαη νπζηαζηηθφηεξν ηξφπν ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Αλάινγε 

πνιηηηθή δηαδηθαζία, φπνπ κάιηζηα δηαζέηεη εληζρπκέλε ζεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

αμία, απνηειεί ε εθινγηθή αλακέηξεζε (Brady et al., 1995, McMahon, 2000). Η 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα ζεκέιηα ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη σο κία απφ ηνπο βαζηθνχο 

ππιψλεο ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο (Hauser, 2000). Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα 

ηνλίζνπκε πσο ε δεκνθξαηία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απεηιείηαη κέζσ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηφ απηφ είλαη 

κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξνπαγάλδαο (βι. λαδηζηηθά ζρνιεία ή εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ απφ ηα θαζεζηψηα ηχπνπ Σαιηκπάλ). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, εμαηηίαο ηεο 

ρεηξαγψγεζεο ησλ παηδηψλ θαη κεηάδνζεο παξαπιαλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ε ηζρχο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πλεχκαηνο αιινηψλεηαη θαη απεηιείηαη αθφκα θαη ε κειινληηθή 

πηζαλφηεηα απνθαηάζηαζεο ή επαλίδξπζεο κηα δεκνθξαηηθήο δηνίθεζεο (Davies, 

2003).  

  Χο έκκεζε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηα θαηλφκελα ηεο απμεκέλεο πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρή θαη ηεο γεληθφηεξεο ελίζρπζεο θαη εκπέδσζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πλεχκαηνο ζεσξνχληαη νη δηάθνξεο απαηηήζεηο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ην εθινγηθφ 

ζψκα πεξί κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα επηθέξνπλ πάηαμε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, 

θαιχηεξνπ ειέγρνπ ηνπ ζηξαηησηηθνχ θιάδνπ ή αθφκα θαη θαηλνκέλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία, φπσο κείσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη 

επίηεπμεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο (McMahon, 2000).  

  Ιζρπξέο είλαη νη επηξξνέο πνπ αζθεί ην αλζξψπηλν θεθάιαην ζηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Η αχμεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ αγαζνεξγηψλ θαη ησλ εζεινληηθψλ δξάζεσλ (Freeman, 

1996). χκθσλα κε κία έξεπλα νη απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηέζεζαλ 

γηα εζεινληηθή εξγαζία ζρεδφλ ην δηπιάζην ρξφλν θαη δψξηζαλ 50% πεξηζζφηεξν 

εηζφδεκα ζε ζρέζε κε απφθνηηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Hodgkinson θαη 

Weitzman, 1986).  
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  Ιδηαίηεξε ζεκαζία, θπξίσο γηα ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, έρνπλ νη εμσηεξηθφηεηεο 

πνπ πξνθαινχληαη κέζσ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηηο αληζφηεηεο. Οη έκκεζεο 

επηδξάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ζην εηζφδεκα γεληθά ζεσξνχληαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ 

εμσηεξηθφηεηεο (Davies, 2003). ε κηα έξεπλά ηνπ ν McMahon (2000) βξήθε φηη ην 

επίπεδν ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζε κηα ρψξα δελ επεξεάδεη ηελ αληζφηεηα. Μία 

φκσο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1% ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

εθηηκάηαη φηη ζα ζπλεηζθέξεη 0,306% κείσζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ. Δλψ 

κία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 1% ηεο αληζφηεηαο ησλ εηζνδεκάησλ εθηηκάηαη φηη ζα 

επηθέξεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,13% ηνπ ξπζκνχ δνινθνληθψλ θαη 5% κείσζεο ησλ 

εγθιεκάησλ θαηά ησλ πεξηνπζηψλ.  

  Ο Acemoglu (1998) ζε κία έξεπλα ηνπ βξήθε φηη έλα πςειφ πνζνζηφ εηδηθεπκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζα ελζαξξχλεη ηελ ηαρχηεξε αλαβάζκηζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Χο απνηέιεζκα, ε αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο δεμηνηήησλ κεηψλεη ηελ πξηκνδφηεζε δεμηνηήησλ ζηε βξαρπρξφληα 

πεξίνδν, αιιά ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ ηερληθψλ αιιαγψλ απμάλεηαη ε 

πξηκνδφηεζε ησλ δεμηνηήησλ, ελδερνκέλσο αθφκε θαη πάλσ απφ ηελ αξρηθή ηηκή. 

Απηή ε ζεσξία πξνηείλεη φηη, ε ηαρεία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απνθνίησλ 

θνιεγίνπ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 

κπνξεί λα απνηέιεζε έλαλ αηηηψδε παξάγνληα ηφζν γηα ηελ κείσζε ηεο πξηκνδφηεζεο 

ησλ θνιεγηαθψλ απνθνίησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 φζν θαη γηα ηελ 

κεγάιε αχμεζε ηεο αληζφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.   

  Σέινο, ε πξφζθαηε βηβιηνγξαθία αζρνιείηαη κε ηηο εμσηεξηθφηεηεο πνπ πξνθαιεί ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην ζηελ επηπρία. ε κία έξεπλα νη Blanchflower θαη Oswald 

(2004), κειεηψληαο ηελ επηπρία ζηηο Η.Π.Α. θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία βξήθαλ φηη ηα 

επίπεδα επεκεξίαο θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα κεηψζεθαλ 

αηζζεηά. ηα ζεηηθά ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη γηα ηνπο 

αθξνακεξηθαλνχο ην επίπεδν επηπρίαο απμήζεθε ελψ αληίζεηα ην επίπεδν επηπρίαο 

γηα ην γπλαηθείν ιεπθφ πιεζπζκφ κεηψζεθε. Αλαθνξηθά κε ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

αλαθάιπςαλ ζεηηθή ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ επηπέδνπ επηπρίαο. Σν 

εληππσζηαθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε ζρέζε απηή δελ επεξεάδεηαη απφ ην 
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επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ην απμεκέλν επίπεδν 

επηπρίαο πνπ απνθηνχλ ηα άηνκα απμεκέλσλ κνξθσηηθψλ πξνζφλησλ ελδέρεηαη λα 

δηαρέεηαη κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο αιιεινεπηδξάζεηο θαη ζηα ππφινηπα άηνκα ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ο Putnam (2001) κειεηψληαο ην θνηλσληθφ θεθάιαην ησλ 

Η.Π.Α., δηεξεχλεζε ξσηψληαο ηα ίδηα ηα άηνκα γηα ην πψο νξίδνπλ νη ίδηνη ην 

πξνζσπηθφ ηνπο επίπεδν επηπρίαο. Καηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο, ην επίπεδν 

επηπρίαο εμαξηάηαη ηφζν απφ ην αηνκηθφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν φζν θαη απφ ην κέζν 

θξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αιιά θαη απφ θνηλσληθφ θεθάιαην.   

 

1.6 Η Μεταβλητή του Ανθρώπινου Κεφαλαίου ςε Υποεθνικέσ Αναλύςεισ (NUTS 
III) 
 

Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ηέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο έξεπλαο ησλ Bąk et al. 

(2009). Η πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ην πξίζκα έμη ζεκαηηθψλ αμφλσλ. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ κειέηε βαζίδνληαη ζηελ δνκή ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θαηλνηνκίαο, 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο (ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο). Σν αλζξψπηλν 

θεθάιαην, φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν δε ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη απφ κηα κειέηε 

πνπ αζρνιείηαη κε ην θαηλφκελν ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Οη κεηξήζεηο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ εηζάγνληαη ζηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο πεγάδνπλ απφ δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο. Η πξψηε έρεη σο ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

σο πξνο ην ηξέρσλ θαη κειινληηθφ επίπεδν. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνληαη: ν αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 25-64 εηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζε 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, ην πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ απνθνίησλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγά νηθνλνκηθνχ πιεζπζκνχ. Η 

δεχηεξε θαηεγνξία πξνζεγγίδεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ηνπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δδψ ε κέηξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα (κέζνπο φξνπο) ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ ησλ 
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καζεκαηηθψλ θαη ζεηηθψλ επηζηεκψλ ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο. Απφ 

ηελ άιιε, πεξηιακβάλνληαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, δείθηεο πγείαο ησλ πεξηνρψλ θ.α..    

  Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ πξσηεχνπζα θαη ζε άιια κεγάια αζηηθά θέληξα. ηηο 

ππφινηπεο ππνεζληθέο πεξηθέξεηεο ζεκεηψλεηαη κηα κεγάιε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα ε 

νπνία απνδίδεηαη ζηηο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο ή θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο δηαθνξεηηθέο δνκέο ησλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο δελ δεκηνπξγνχλ κηα 

δπλακηθή ξνπή πξνο ηελ κείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. Δπηπιένλ, ηα ήδε 

απμεκέλα απνζέκαηα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη νη ηζρπξέο δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαίλεηαη πσο δηαηεξνχλ θεληξνκφιεο δπλάκεηο 

πξνζειθχνληαο καζεηέο απφ αγξνηηθέο ή ιηγφηεξν αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο, 

εληζρχνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο.    

  Οη Bratti θαη Leombruni (2009), επηρεηξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο εμσηεξηθφηεξεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ην ηνπηθφ απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ ηηαιηθή 

βηνκεραλία. Η κειέηε απηή παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δεδνκέλνπ φηη ε 

ηηαιηθή βηνκεραλία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα απμεκέλν πιήζνο κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη κηαο ηερλνινγηθήο πζηέξεζεο ζε ζρέζε κε άιιεο αληίζηνηρεο 

αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθά νηθνλνκίεο (βι. Η.Π.Α.). Σν αλζξψπηλν θεθάιαην, φπσο 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζην εκπεηξηθφ ηκήκα ηεο έξεπλαο, βαζίδεηαη ζηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε. Ο ιφγνο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απνηχπσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ θαη φρη ελδερνκέλσο ηεο κέζεο ή ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, νθείιεηαη 

ζηελ άπνςε ησλ ζπγγξαθέσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα επίπεδα ηεο αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλή δεκηνπξγία ζεηηθψλ εμσηεξηθνηήησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρνληαο σο βαζηθφ ζθνπφ λα ζπιιάβνπλ ζηελ αλάιπζή ηνπο 

απνθιεηζηηθά ηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο θαη φρη ελδερφκελεο εμσηεξηθφηεηεο πνπ 

αλαιχνληαη θαη κεηαθξάδνληαη ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο, ρξεζηκνπνηνχλ σο δείθηεο 

κέηξεζεο ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ην πνζνζηφ ησλ βηνκεραληθψλ 

εξγαηψλ κε αλψηεξε κφξθσζε πνπ εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή, ην πνζνζηφ ησλ 

βηνκεραληθψλ εξγαηψλ κε αλψηεξε κφξθσζε πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή, χπαξμε ή 

κε παλεπηζηεκίσλ. Ο φξνο αλψηεξε εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο: θάηνρνη 
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παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ, θάηνρνη παλεπηζηεκηαθψλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ 

εηδίθεπζεο θαη απφθνηηνη κε παλεπηζηεκηαθήο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, νη ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο είλαη πην πηζαλφλ λα ζπκβνχλ 

ζε επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο πνπ αζρνινχληαη κε πςειέο ηερλνινγηθέο 

παξαγσγέο. Δπίζεο, ζεκεηψλνληαη ζεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κηζζνινγηθψλ 

απνιαβψλ θαη ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο.     

  ηελ έξεπλά ηνπ ν Henley (2005), πξνζπαζεί λα αλαιχζεη ηελ πεξηθεξεηαθή 

νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην έρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηελ ζηαζεξή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ιακβάλεη κέξνο 

ζηελ κειέηε. Γη`απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηεί ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

ζηηο αλαιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πην επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα 

απνηειέζκαηα. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην απνηππψλεηαη κέζσ δχν κεηαβιεηψλ. Η 

πξψηε κεηαβιεηή είλαη ν  ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε δεχηεξε κεηαβιεηή είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

ππνςεθίσλ εηζαγσγήο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πέηπραλ βαζκφ Α 

(εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο πνπ δίλνληαη απφ καζεηέο ειηθίαο 18 εηψλ κε ζθνπφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε).  

  Οη κεηαβιεηέο απηέο εζηηάδνπλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είηε απηή 

αλαθέξεηαη ζην επίπεδν εθπαηδεπηηθήο ζηειέρσζεο είηε ζην επίπεδν γλψζεο ησλ 

απνθνίησλ. Σν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη, ε πνηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα έρεη κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή 

ζχγθιηζε ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ην αλζξψπηλν θεθάιαην εληζρχεη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαζψο θαη ησλ γεηηνληθψλ 

πεξηνρψλ.  

Σν ζέκα ηεο πεξηθεξεηαθήο ζχγθιηζεο πξαγκαηεχνληαη επίζεο νη Michelis et al. 

(2004). ην επίθεληξν ηεο κειέηεο ηίζεηαη ε ζχγθιηζε ησλ ειιεληθψλ λνκψλ θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 1981-1991. Η ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο παξνπζηάδεη θάπνηα 

ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Μέζα ζε απηήλ ηελ δεθαεηία 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζεκεηψζεθε έλα πιήζνο δνκηθψλ αιιαγψλ πνπ νθείινληαλ 

ζηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα.  
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  Σν απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ εηζέξρεηαη ζηελ αλάιπζε κε ηξεηο κνξθέο. 

Η πξψηε αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ην έηνο ηνπ 

1981. Η δεχηεξε είλαη ν αξηζκφο ησλ αλαιθάβεησλ αηφκσλ ηελ ίδηα ρξνληά. Η ηξίηε 

κνξθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ρξεζηκνπνηεί θαη 

πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ην ηνπηθφ αλζξψπηλν θεθάιαην κέζσ πνιιψλ κνξθψλ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη επηδηψθεη λα θαιχςεη κε ηνλ πιεξέζηεξν δπλαηφ ηξφπν ην 

δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηνπ θεθαιαίνπ ζηνπο 51 λνκνχο ηεο ρψξαο. Σα ζπκπεξάζκαηα 

θαηέιεμαλ ζην φηη, ν δείθηεο πνπ αθνξά ηνλ αλαιθαβεηηζκφ επηδξά θαηά ηξφπν 

αξλεηηθφ ζηελ νηθνλνκηθή παξαγσγή. Αληίζεηα, ν δείθηεο πνπ αθνξά ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν 

κφλν ίζσο παξάδνμν πνπ ζεκεηψλεηαη ζρεηίδεηαη κε ην δείθηε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα κε αξλεηηθφ πξφζεκν. Απηφ 

βέβαηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ππεξζπγθέληξσζε ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ 

ελδερνκέλσο κπνξεί λα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο θνηλήο εθπαηδεπηηθήο 

δνκήο ή κπνξεί λα ζπγθεληξψλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην κεγάινο αξηζκφο λέσλ 

κειψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία ζηα επφκελα 

ζρνιηθά ζηάδηα, λα κελ πξνζδηνξίδεη κε θαηαιπηηθφ ηξφπν ηελ εκπεηξηθή αμηνιφγεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο ησλ λνκψλ ηεο Διιάδαο.   

  Η αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, 

απηή ηε θνξά ππφ ηε δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αλαληηζηνηρίαο δηεξεπλάηαη απφ 

ηνπο Ramos et al. (2009). Η βαζηθή ππφζεζε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ είλαη πσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε  πξνζθνξά πςειήο εμεηδίθεπζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηε δήηεζε ηφηε ε 

επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε λα κελ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηα ζεηηθή ζρέζε, εηδηθά φηαλ ζεκεηψλεηαη πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα 

εξγαζίαο. Δθπαηδεπηηθή αλαληηζηνηρία ζεκεηψλεηαη φηαλ ν αξηζκφο εηψλ εθπαίδεπζεο 

ελφο αηφκνπ-εξγαδνκέλνπ είλαη κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο απφ ηνλ απαηηνχκελν 

αξηζκφ πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ επηζπκεί λα θαιχςεη. Η ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα εζηηάδεη ζηηο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο. Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ ε 
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έξεπλα κειεηά ηε ζρέζε ζε επίπεδν NUTS III γηα θάπνηεο ρψξεο (Απζηξία, Διιάδα, 

Ιζπαλία, Πνξηνγαιία, ινβελία), γηα άιιεο ζε επίπεδν NUTS II (Γαιιία, Ιηαιία, 

Ρνπκαλία) θαη ηέινο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην κειεηάηαη ζε επίπεδν NUTS I.  

  Η κεζνδνινγία ηνπο βαζίδεηαη ζε κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά δεηγκάησλ απνγξαθήο 

φπνπ ηα ζηνηρεία αληινχληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ IPUMSI (Minnesota Population 

Center – Integrated Public Use Microdata Series International). Οη κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη ν αξηζκφο εηψλ εθπαίδεπζεο, ην 

πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε δεπηεξνβάζκηα ή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 

πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε επαξθή κφξθσζεο σο πξνο ηελ θαιππηφκελε 

ζέζε, ην πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξεθπαίδεπζε 

σο πξνο ηελ θαιππηφκελε ζέζε. 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη κεηαβιεηέο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Δπίζεο, θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ε ππεξεθπαίδεπζε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί πεξηζζφηεξν ζαλ επέλδπζε θαη φρη ζαλ θφζηνο. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ηα κνξθσκέλα-εμεηδηθεπκέλα άηνκα δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ κηα ζέζε ηεο 

αξεζθείαο ηνπο ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθά ζε ζπλνιηθφ επίπεδν ζε 

ζχγθξηζε κε άηνκα ρακειφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη 

σο έλα βαζηθφ επηρείξεκα ελίζρπζεο ηεο άπνςεο πεξί ζπλέρηζεο θαη ελδπλάκσζεο 

ησλ θξαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ.     

  Σελ ππφζεζε φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ 

εμεγεί ηε δηαδηθαζία ηεο ζχγθιηζεο θαζψο θαη ηελ ηαρχηεηά ηεο πηνζεηνχλ νη 

Cardoso θαη Pentecost (2011). χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ν ιφγνο πνπ ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην δελ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε αλαιχζεηο πεξηθεξεηαθήο ζχγθιηζεο 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα δεδνκέλα δελ είλαη εχθνια 

δηαζέζηκα. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηψληαη νη ππνπεξηθέξεηεο ηεο Ιβεξηθήο 

ρεξζνλήζνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη ππνπεξηθέξεηεο ηεο Πνξηνγαιίαο θαζψο θαη έλα 

δείγκα ησλ ηζπαληθψλ ππνπεξηθεξεηψλ, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1991-2006. 

  Σα δεδνκέλα γηα ηελ πεξίπησζεο ηεο Πνξηνγαιίαο αληιήζεθαλ απφ ην Γξαθείν 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ (Strategic and Planning Office - GEP) ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Portuguese Ministry of Labour and Social 

Solidarity - MTSS) θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ππνρξεσηηθά 

ζπκπιεξψλνπλ ζε εηήζηα βάζε νη εηαηξείεο (Quadros de Pessoal - Personnel Records). 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ιζπαλίαο ηα δεδνκέλα αληινχληαη απφ ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Δξεπλψλ ηνπ Ιλζηηηνχην IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) 

ηεο Βαιέλζηαο, ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα κέζα έηε εθαπίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ αγξνηηθνχ, 

θαηαζθεπαζηηθνχ, ελεξγεηαθνχ, βηνκεραληθνχ, εκπνξηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηνπ 

ηνκέα ππεξεζηψλ.  

  Η κειέηε ρξεζηκνπνηεί ηξεηο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ. Ο πξψηνο ηξφπνο απνηχπσζεο ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

απνηειείηαη απφ ην κέζν επίπεδν εθπαίδεπζεο, ν δεχηεξνο απφ ηα κέζα έηε 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ν ηξίηνο απφ ηα κέζα έηε ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ζεκεηψλεηαη ζχγθιηζε, απφιπηε θαη 

θαηά ζπλζήθε, θπξίσο ζε πεξηθεξεηαθά ζχλνια ππνπεξηθεξεηψλ. Σν αλζξψπηλν 

θεθάιαην θαίλεηαη πσο αζθεί ζεηηθέο επηπηψζεηο κφλν ζηελ νκάδα ησλ πινπζηφηεξσλ 

ππνπεξηθεξεηψλ ελψ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαίλεηαη πσο δηαδξακαηίδεη έλα 

αζζελέζηεξν ξφιν. Απηφ ζεκαίλεη πσο, γηα λα παξνπζηάζεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

ζεηηθέο επηδξάζεηο αξρηθά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί έλα νξηζκέλν επίπεδν νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο.  

  Δπίζεο, ζηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη ε 

επίδξαζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο θεληξηθέο πεξηθέξεηο είλαη 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο επηδξάζεηο ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί βαζηδφκελνη ζηελ ππφζεζε πσο νη ρψξεο ηεο 

Ιβεξηθήο Υεξζνλήζνπ παξνπζηάδνπλ κηα ηερλνινγηθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε άιιεο 

ρψξεο πεξηζζφηεξν ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλεο. Σέινο ε έξεπλα έδεημε πσο ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη ηθαλφ λα πξνθαιέζεη απνηειέζκαηα δηάρπζεο αλάκεζα 

ζηηο ππνπεξηθέξεηεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο, ε αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ εμαξηάηαη φρη 

απνθιεηζηηθά απφ ηε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζνπλ νη ίδηεο αιιά θαη απφ ηε δπλακηθή 

άιισλ γεηηνληθψλ πεξηθεξεηψλ. 
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  Η αγνξά εξγαζίαο, ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απμεκέλα επίπεδα δηάθξηζεο ηθαλνηήησλ θαη απμεκέλεο αληζφηεηεο ζηηο 

εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. Η έλλνηα ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, 

ππφ ην πξίζκα απηψλ ησλ ελλνηψλ θαη θαηαζηάζεσλ, δειαδή ε ζχλδεζή ηνπ κε ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ηίζεηαη ππφ δηεξεχλεζε απφ 

ηνλ Schlitte (2010). Σν ηνπηθφ αλζξψπηλν θεθάιαην ζρεηίδεηαη αθελφο κε ηελ 

παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ ηθαλνηήησλ θαη αθεηέξνπ κε ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο. Δπίζεο, ε δηάθξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην, είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην επίπεδν ησλ 

κηζζψλ. Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κειεηά ηηο επηδξάζεηο ηεο ηνπηθήο ζχλζεζεο αιιά 

θαη ηεο δηάθξηζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο εμεηδηθεπκέλσλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, 

  Η αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1993-2006, κηα πεξίνδν 

ηδηαίηεξε θξίζηκε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο. Καηά ηελ πεξίνδν εθείλε ηα δχν 

ηκήκαηα ηεο Γεξκαλίαο ελψζεθαλ θαη πιήζνο δνκηθψλ αιιαγψλ έιαβαλ ρψξα θαη 

ζηα δχν ηκήκαηα ηεο ρψξαο. Δμαηηίαο φκσο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Αλαηνιηθή Γεξκαλία 

παξνπζίαδε πνιιέο δηαθνξέο, σο πξνο ηα επίπεδα ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη ππνπεξηθέξεηεο ηεο δελ πεξηιήθζεζαλ ζηελ έξεπλα. 

Έηζη ινηπφλ, ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο έξεπλαο ιακβάλνπλ κέξνο 74 ππνπεξηθέξεηεο 

ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην Γεξκαληθφ Οκνζπνλδηαθφ 

Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην Καηαζθεπψλ, Αζηηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Υσξηθήο Αλάπηπμεο 

(German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial 

Development - BBSR). Οη πεξηνρέο απηέο νπζηαζηηθά απνηεινχλ ιεηηνπξγηθέο 

πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ θάπνην αξηζκφ ππνπεξηθεξεηψλ (NUTS III) θαη 

ζρεκαηίδνληαη κε βάζε πξφηππα κεηαθίλεζεο.  

  Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα εθθξάζεη ηελ πεξηθεξεηαθή απαζρφιεζε ζε 

ζρέζε κε ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ θαηαηάζζνληαη ζην επίπεδν ηεο κε επίζεκεο εθπαίδεπζεο, ην πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. Σα δεδνκέλα απηά αληινχληαη απφ ηελ ηαηηζηηθή 
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Τπεξεζία ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Γξαθείνπ Απαζρφιεζεο (Federal Employment 

Agency).  Η αμηνιφγεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ ηεο δηάθξηζεο ηθαλνηήησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο κέηξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ επίζεκε εμεηδίθεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηάρπζεο απηήο ηεο εμεηδίθεπζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ε έξεπλα αληιεί δεδνκέλα απφ ην Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην 

Απαζρφιεζεο (Institute for Employment Research - IAB) πνπ αζρνιείηαη κε ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ.  

  Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε δηάθξηζε ησλ ηθαλνηήησλ ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ρακειήο εμεηδίθεπζεο ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Δπίζεο, 

απνδείρηεθε φηη ε πςειή ηνπηθή εμεηδίθεπζε ζηελ απαζρφιεζε δελ πξνθαιεί 

πεξεηαίξσ πεξηθεξεηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αιιά φηη επηδξά 

ζεηηθά ζηελ πξννπηηθή απαζρφιεζεο ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ, ελψ απφ 

ηα ζπκπεξάζκαηα δελ πξνθχπηεη φηη ζπκβαίλεη θαη ην αληίζεην.     

  Η ζρέζε ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε ηελ παξαγσγηθφηεηα απνηειεί 

αληηθείκελν κειέηεο ησλ Ramos θαη Sanromà (2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα 

απηή πέξα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ επηρεηξείηαη λα 

αμηνινγεζεί ην θαηά πφζν ηα θαλάιηα δηαλνκήο πεξηιακβάλνπλ εμσηεξηθέο 

νηθνλνκίεο. Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν είδε κεηξήζεσλ. Η πξψηε είλαη ηα κέζα έηε εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ε δεχηεξε είλαη ην κέζν επίπεδν εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η 

δεχηεξε κέηξεζε νξίδεηαη σο ην κέζν επίπεδν πηζαλήο εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη πξνθχπηεη σο ε δηαθνξά ηεο ειηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζρνιηθψλ εηψλ θαη 

ηεο ειηθίαο έληαμεο ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία. Σα ζηνηρεία αληινχληαη Ιζπαληθφ 

Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθψλ Δξεπλψλ (Spanish Institute of Statistics). 

  Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζεκεηψλεηαη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε κέζε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ ππνπεξηθεξεηψλ θαη ηνπ κέζνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο. Ο 

έιεγρνο φκσο πεξί ελδνγέλεηαο, έδεημε φηη ε ζρέζε απηή δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο πνπ δεκηνπξγεί ην ηνπηθφ αλζξψπηλν θεθάιαην αιιά απφ 

άιινπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δήηεζε. Οη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν έληνλεο ζε 
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κηθξφηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή ζε επίπεδν εξγνζηαζίνπ-επηρείξεζεο. Δπεηδή 

φκσο είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ νη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 

παξαγσγηθφηεηα λα πξνζειθχνπλ εξγαδφκελνπο απφ άιιεο πεξηνρέο, νπζηαζηηθά 

δειαδή κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο αληηζηξέθεηαη ε ελδνγέλεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ, εηζήγαγαλ ζηελ αλάιπζή ηνπο θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Ο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λε ζπζρεηίζνπλ ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην κε ην επίπεδν απαζρφιεζεο θαη φρη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. Οη 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα αληηζηξέςνπλ ην πξφβιεκα ηεο ελδνγέλεηαο 

είλαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, δεδνκέλα απαζρφιεζεο αιιά θαη έλα δείθηε πνιηηηζκνχ 

αλά άηνκν (indicator of cultural per capita). Ο δείθηεο απηφο πεξηιακβάλεη 

παλεπηζηήκηα, κνπζεία, ζέαηξα, ρψξνη ζπλαπιηψλ, βηβιηνζήθεο θαη εηθαζηηθνί ρψξνη, 

θηλεκαηνγξάθνη, φπνπ ην θάζε έλα παξαπάλσ ζηνηρεία πνιηηηζκνχ εηζάγεηαη ζηηο 

αλαιχζεηο κέζσ ζηάζκηζεο.  

  Η έξεπλα ηνπ Suedekum (2006) μεθηλά πξαγκαηνπνηψληαο ηε ζεσξεηηθή παξαδνρή 

φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη άληζα θαηαλεκεκέλν αλάκεζα ζε πφιεηο θαη 

πεξηνρέο κηαο ρψξαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ρσξηθή δηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ εμειίζζεηαη ζην ρξφλν ζθηαγξαθεί ηηο δπλάκεηο πνπ σζνχλ ηηο 

ζπγθεληξψζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, φπσο νη ηνπηθά αχμνπζεο απνδφζεηο 

θιίκαθαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Η κειέηε 

εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ππνπεξηθξεηαθέο ελφηεηεο ηεο 

Γπηηθήο Γεξκαλίαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1977-2002. Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε 

εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηελ ηνπηθή απαζρφιεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα εθθξάζεη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

(ρακειήο ηθαλφηεηαο εξγαδφκελνη), ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κε νινθιεξσκέλε 

καζεηεία (κέζεο ηθαλφηεηαο εξγαδφκελνη) θαη εξγαδφκελνη κε νινθιεξσκέλε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (πςειήο ηθαλφηεηαο εξγαδφκελνη). Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ 

απφ ην Γεξκαληθφ Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν ηαηηζηηθήο (StatBA). Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ν ιφγνο ησλ πςειψλ ηθαλνηήησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο ηνπηθήο 
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απαζρφιεζε. Δπίζεο, ν ίδηνο ιφγνο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ εξγαδνκέλνπο ρακειήο ηθαλφηεηαο, κία αχμεζε ε νπνία 

μεπεξλά ηελ αληίζηνηρε επίδξαζε ζηελ ηνπηθή απαζρφιεζε. Αληίζεηα, ν ιφγνο ησλ 

πςειψλ ηθαλνηήησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδεηαη, ζε έληνλα κάιηζηα βαζκφ, αξλεηηθά κε 

ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνη απαηηνχλ εξγαδνκέλνπο πςειψλ 

ηθαλνηήησλ. Δπίζεο ν ίδηνο ιφγνο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνπο κέζνπο κηζζνχο, ηε κέζε 

παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη ην θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π. ελψ δε ζπλδέεηαη κε ηηο ηηκέο 

ησλ αθηλήησλ. Αλ θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην απμήζεθε ζε φιεο ηηο ππνπεξηθέξεηεο 

ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο αλάπηπμεο ζεκεηψζεθε εθεί φπνπ 

ην αξρηθφ επίπεδν ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξν. Δμαηηίαο 

απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζεκεηψλεηαη πεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε ηνπ ηνπηθνχ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Η ζχγθιηζε απηή ζεκεηψλεηαη αθφκα θαη ζε ζχγρξνλεο 

βηνκεραληθέο πεξηνρέο φπνπ ην ε ρσξηθή ζπγθέληξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

είλαη πςειφηεξε. 

  Οη Lombardo θαη Falcone (2011) ρξεζηκνπνηνχλ ην ηνπηθφ αλζξψπηλν θεθάιαην 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζε επίπεδν ησλ ηηαιηθψλ NUTS III. Ο βαζηθφο ηνπο ζθνπφο είλαη λα απνδείμνπλ πσο 

ε εγθιεκαηηθφηεηα δελ ζπλδέεηαη άκεζα θαη άξξεθηα κε ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, 

θάηη πνπ ίζσο απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζα ζπλαληήζνπκε 

πνιιέο κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

ηνπηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο. Απηφ πνπ ζπλήζσο δηεξεπλάηαη είλαη θαηά πφζν νη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ξπζκφο απαζρφιεζεο, θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π.) είλαη ζε 

ζέζε λα επεξεάζνπλ ην θαηλφκελν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γηα λα εθθξάζεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη ν 

αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα θαη ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ πξφσξα ηελ θνίηεζή ηνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα 

ζηα νπνία θαηέιεμαλ έδεημαλ πσο φηαλ ζεκεηψλεηαη κεγάινο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

ζε παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα ηφηε ηα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο κεηψλνληαη ελψ 

φηαλ ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηεο πξφσξεο δηαθνπήο θνίηεζεο ηα επίπεδα 

εγθιεκαηηθφηεηαο απμάλνληαη. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην βέβαηα δελ παξνπζηάδεηαη, 
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ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, απζχπαξθηα αιιά ζπλδέεηαη κε 

άιιε κεηαβιεηέο φπσο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θ.α. 

  Οη Ottaviano θαη Pinelli (2006) ζε κηα κειέηε ηνπο αζρνιήζεθαλ κε ηελ λέα 

νηθνλνκηθή γεσγξαθία (new economic geography – NEG) θαη κε ηδηαίηεξα κε ηνπο 

δηάθνξνπο ηχπνπο ζπλδέζεσλ ησλ δπλάκεσλ ζπγθέληξσζεο πνπ πξνηείλεη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία. ηελ έξεπλά ηνπο δείρλνπλ πσο έλα ηππηθφ ππφδεηγκα NEG 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζρεδίαζε κηαο εκπεηξηθήο κεζνδνινγίαο ε νπνία ζα 

αμηνινγεί ην θαηά πφζν νη δηαζπλδέζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, ζε φξνπο παξαγσγηθφηεηαο θαη παξνρψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο δείγκα αλάιπζεο ηα θηιαλδηθά NUTS IV γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

1977-2002. Αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην ην νπνίν νξίδεηαη κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο είλαη ε 

αλαινγία ησλ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη ν δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε αλαινγία ησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. χκθσλα κεη απνηειέζκαηα, ηα αξρηθά επίπεδα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ απηψλ αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε, ζηε βηνκεραληθή δνκή θαη ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ.  

  Οη Benos θαη Karagiannis (2009) κειέηεζαλ ηηο θνηλσληθέο απνδφζεηο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε ππνεζληθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο 

εθπαίδεπζεο θαη πγείαο. Μέζσ ησλ δεηθηψλ απηψλ επηρεηξείηαη λα αμηνινγεζνχλ νη 

επηδξάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Η 

εθπαηδεπηηθή κεηαβιεηή ζπκβνιίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ πξψηνπ 

ζηαδίνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (αλά 1.000 καζεηέο, ειηθίαο 10-14 εηψλ), ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (αλά 

1.000 καζεηέο, ειηθίαο 15-19 εηψλ) θαη ν ιφγνο ησλ καζεηψλ (πξσηνβάζκηαο, 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) πξνο ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπκβνιίδεηαη αλά 1.000 θαηνίθνπο). Ο ιφγνο ησλ καζεηψλ 

πξνο ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απνηειεί κία κεηαβιεηή ηεο πνηνηηθήο δηάζηαζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο. Όζν πςειφηεξνο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ρακειφηεξε ζα είλαη ε ζπζζψξεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
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θεθαιαίνπ θαη ηεο κεγέζπλζεο. Η έξεπλα θαιχπηεη ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1981 

έσο 2003 θαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεί αληινχληαη απφ ηελ ΔΤΔ (Σκήκα 

Κνηλσληθψλ Λνγαξηαζκψλ). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζεκεηψλεηαη ζεηηθή 

επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε κεγέζπλζε ζε πεξηνρέο πςειψλ εηζνδεκάησλ ελψ ε 

αληίζηνηρε επίδξαζε ζε πεξηνρέο ρακειψλ εηζνδεκάησλ είλαη πην αζζελήο. Οη 

επηδξάζεηο ηεο πγείαο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ αληίζηξνθα 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο εμσηεξηθφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ζε πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κεηαμχ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ινηπφλ, 

πξνηείλνπλ ηελ αλάγθε γεληθφηεξεο αχμεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο, εηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

αλαπηπμηαθέο πζηεξήζεηο.  

  Οη Liaskos θαη Papadas (2009) κειέηεζαλ ηε ζχγθιηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

ζε ππνεζληθφ ειιεληθφ επίπεδν γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1971-2001. Σν αλζξψπηλν 

θεθάιαην ππνινγίδεηαη κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηηεπγκάησλ κε δχν ηξφπνπο. Ο 

πξψηνο είλαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηψλ κε νινθιεξσκέλε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ν δεχηεξνο είλαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 

άλσ ησλ 25 εηψλ κε νινθιεξσκέλε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα δεδνκέλα γηα ηνπο 

51 λνκνχο αληινχληαη απφ ηα δηαζέζηκα έηε απνγξαθψλ ηεο ΔΤΔ (1971, 1981, 

1991, 2001). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζεκεηψλεηαη πεξηθεξεηαθή ζχγθιηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αθφκα θαη φηαλ ην ππφδεηγκα παξνπζίαζε θάπνηεο αδπλακίεο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ δείθηε.  

  Οη Goletsis θαη Chletsos (2011) πξνζπαζνχλ λα ηαρηνπνηήζνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζεσξψληαο ηα κεγέζε απηά βαζηθνχο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Αλαγλσξίδνληαο 

ηηο αδπλακίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Α.Δ.Π. θαηαζθεχαζαλ έλα ζχλζεην δείθηε 

γηα ηνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο γηα απνηππψζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαζψο θαη λα πξνζεγγηζηεί κε 

έλα πην νιηζηηθφ ηξφπν ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο. ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ 

ζχλζεηνπ δείθηε δε ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Σν 

αλζξψπηλν θεθάιαην ιακβάλεη κέξνο ζηνπο ππνινγηζκνχο ππφ ηελ κνξθή ηνπ 
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αξηζκνχ ησλ καζεηψλ (πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) αλά 1.000 

θαηνίθνπο κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε κεζνδνινγία ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη 

κε ηε κνξθή ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ αλά 1.000 θαηνίθνπο κε ζθνπφ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηε κεζνδνινγία ε έλλνηα ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Η 

ρξνληθή πεξίνδνο αλάιπζεο θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ 1995 έσο ην 2007 θαη ηα 

ζηνηρεία αληινχληαη απφ ηελ ΔΤΔ (Πεξηθεξεηαθνί Λνγαξηαζκνί, έθδνζεο ηνπ 

2005). 

  Οη Πεηξάθνο θαη Φπράξεο (2004) θαηαζθεχαζαλ έλα χλζεην Γείθηε Δπεκεξίαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΓΔΑ) γηα ηνπο λνκνχο θαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλαπηπμηαθήο ηαπηφηεηαο θάζε πεξηνρήο. Ο δείθηεο 

απηφο ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ αλάιπζή ηνπ 20 κεηαβιεηέο θαη αθνξά ην έηνο ηνπ 

2000. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δείθηε κέζσ δχν 

κεηαβιεηψλ. Η πξψηε αθνξά ηνπο απνθνίηνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά 

1.000 θαηνίθνπο ην 1991 θαη ε δεχηεξε αθνξά ηνλ αξηζκφ εθπαηδεπηεξίσλ αλά 

10.000 καζεηέο ην 2000. Ο ΓΔΑ αλαγλσξίδεη ηελ έληνλε θπξηαξρία ηνπ 

κεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ ηεο ρψξαο φρη κφλν ζε φξνπο πιεζπζκνχ αιιά ζε φξνπο 

επηπέδνπ αλάπηπμεο θαζψο επίζεο αλαγλσξίδεη θαη ην κε ακειεηέν εχξνο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.   
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Κεφάλαιο 2 

Τρόποι μέτρηςησ Ανθρώπινου Κεφαλαίου 
 

  Σν αλζξψπηλν θεθάιαην έρεη ηεζεί ζην επίθεληξν ηεο αλάιπζεο ησλ πνιηηηθψλ 

αλαιπηψλ, ησλ νηθνλνκνιφγσλ αιιά θαη ησλ κειεηεηψλ αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ 

κηαο θαη φινη πιένλ ζεσξνχλ πσο νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ 

ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζεκαζίαο πνπ δίλνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη νη 

δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ  OECD νη δαπάλεο απηέο 

μεπεξλνχλ ην 10% ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ((Le et al., 2005a). ηελ πξφζθαηε 

βηβιηνγξαθία πιεζαίλνπλ νη κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ην αλζξψπηλν θεθάιαην ππφ 

ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη παιηφηεξεο κειέηεο ζεσξνχζαλ πσο ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε επηηπγράλεηαη κέζσ πξφζβαζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε 

θπζηθνχο πφξνπο, φπσο έδαθνο, εξγνζηάζηα ή κεραλήκαηα. χκθσλα κε ηηο 

πξφζθαηεο κειέηεο, ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη  κε ηνπο νπνίνπο ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε. ε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη ε ηερλνινγηθή 

δεκηνπξγία, ε ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ησλ εθεπξέζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο φπσο επίζεο 

ε επθνιφηεξε πηνζέηεζε μέλσλ ηερλνινγηψλ. Παξφια απηά, νη κειεηεηέο δελ 

κπφξεζαλ λα θζάζνπλ ζε κηα νκνθσλία θαη λα θαηαιήμνπλ ζε κηα αμησκαηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σα απνηειέζκαηα 

ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαηαιήγνπλ ζε αληηθξνπφκελα ζπκπεξάζκαηα θαη ζπλεπψο 

ε ζρέζε απηή δελ είλαη εκπεηξηθά δηαπηζησκέλε. 

  Πνιινί ιφγνη έρνπλ πξνηαζεί γηα λα εξκελεχζνπλ ηελ ακθηζπκία απηή. Καηά 

πνιινχο, ηα δηάθνξα θαη ζπρλά αληηθξνπφκελα ζπκπεξάζκαηα νθείινληαη ζην ιάζνο 

ηξφπν κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο 

ιφγνπο νη νπνίνη ηειηθά αιινηψλνπλ ην απνηέιεζκα θαη νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Έλαο απφ απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη πσο νη ηξφπνη κέηξεζεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αδπλακία εληνπηζκνχ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Έλαο άιινο είλαη φηη, ηα δεδνκέλα πάλσ ζηα νπνία 

βαζίδνληαη φιεο νη αλαιχζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεπάξθεηα ή αθφκα θαη απφ 
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ιαλζαζκέλα ζηνηρεία. Δπίζεο, πνιιέο δπζθνιίεο αλαθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο ηεο 

ίδηαο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, κηαο θαη δελ 

ππάξρεη έλαο αθξηβήο θαη γεληθά νκφθσλνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο. Η έλλνηα αλζξψπηλν 

θεθάιαην ζπλερψο δηεπξχλεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηθαλφηεηεο, δπλαηφηεηεο, 

δεμηνηερλίεο, κφξθσζε, γεληθφηεξεο γλψζεηο αθφκα θαη έκθπηεο ηθαλφηεηεο πνπ φια 

απηά κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα ή κε ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή επεκεξία (Laroche et al., 1999).  

  Απηφο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ έρεη νδεγήζεη ηνπ κειεηεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

λα αζρνινχληαη ηδηαηηέξσο κε φια απηά ηα εγγελή πξνβιήκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη λα πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα αλαθνξηθά 

κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν κέηξεζήο ηνπ. Αλ ινηπφλ, θαηαιήμνπλ νη κειεηεηέο ζε 

έλαλ αθξηβή θαη ζπλεθηηθφ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηφηε ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ ζα είλαη αμηφπηζηα θαη ζα επηηξέπεηαη ε ζχγθξηζε 

κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, φηαλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην κειεηάηαη θαηά ηξφπν αθξηβή 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπλέπεηα ηφηε ζα είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε 

επθνιφηεξν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεη ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, φπσο 

επίζεο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ άζθεζεο δηάθνξσλ κνξθψλ πνιηηηθήο λα 

επεξεάζνπκε ηφζν ηελ πνηφηεηα φζν θαη ηελ πνζφηεηά ηνπ.  

  ηε βηβιηνγξαθία, φπσο εχθνια κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε, ζεκεηψλεηαη έλα 

κεγάιν πιήζνο απφ δηάθνξνπο ηξφπνπο κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη, φρη κφλν ζηηο δηάθνξεο κειέηεο αιιά θαη ζε επίζεκνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο 

πνπ αζρνινχληαη κε έξεπλεο θαη κεηξήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

  Πξσηνπνξηαθέο κειέηεο πνπ επηρείξεζαλ λα κειεηήζνπλ ηε ζχλδεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρξεζηκνπνίεζαλ 

βαζηθνχο δείθηεο κνξθσηηθνχ απνζέκαηνο. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ ην έθαλαλ 

απηφ, ήηαλ ε ζρεηηθή αλεπάξθεηα κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδνληαλ ηα εθπαηδεπηηθά 

δεδνκέλα. Έλαο ηέηνηνο βαζηθφο δείθηεο κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη ε 

κέηξεζε ζπκκεηνρήο αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (ή ν ξπζκφο εγγξαθψλ). 

Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο πξνζπαζψληαο λα βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πνζνηηθέο κεηξήζεηο 
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εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ. Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ ζέζεη ζαλ θεληξηθφ ηνπο δήηεκα 

έλα γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηελ αλεχξεζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ 

κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ δεδνκέλα θαη 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο έξεπλεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ((Rodríguez-Pose θαη 

Vilalta-Bufí, 2005).  

  Η κέηξεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ζαλ έλαο ηξφπνο κέηξεζεο 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κηαο πεξηθέξεηαο, ζε πνηνηηθφ ή ζε πνζνηηθφ επίπεδν, είλαη 

έλαο ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο 

κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, είηε αλαθεξφκαζηε ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε, ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο 

απνθνίηνπο είηε ζηηο δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ είηε αθφκα γηα ηνπο δείθηεο πνπ πξνζπαζνχλ 

λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο κφξθσζεο, δελ καο δίλνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ απνζέκαηνο εθ κέξνπο ηεο 

θνηλσλίαο. Αλ ππνζέζνπκε ινηπφλ, πσο κηα πεξηθέξεηα δηαζέηεη έλα αμηφινγν 

πιεζπζκφ ζε κνξθσηηθφ επίπεδν αιιά δελ ην ρξεζηκνπνηεί θαηά ηξφπν παξαγσγηθφ 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα ή γεληθφηεξα ηνλ δηαηεξεί ζε κηα αδξαλή θαηάζηαζε ηφηε νη 

επηπηψζεηο ηνπ απνζέκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα είλαη ειάρηζηεο. ε 

πεξίπησζε φπνπ ην κνξθσηηθφ επίπεδν κηαο πεξηθέξεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

ζρεηηθή αλεπάξθεηα απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απφ ηελ εηζξνή, είηε απφ κηα 

άιιε πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο είηε απφ ην εμσηεξηθφ, ελφο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ 

ζα δηαζέηεη έλα πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ή πεξηζζφηεξεο εμεηδηθεχζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο (Van Leeuwen θαη Foldvari, 2008).  

  Σν αλζξψπηλν θεθάιαην ινηπφλ δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ θεθάιαην. Οη ίδηνη εξεπλεηέο πξέπεη λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηνπο δείθηεο πνπ ζεσξνχλ φηη αληηπξνζσπεχνπλ θαιχηεξα θαη κε πην 

αμηφπηζην ηξφπν ηα δεδνκέλα ηνπο. ηε βηβιηνγξαθία ζα ζπλαληήζνπκε θπξίσο ηξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ((Le et al., 2005; Kwon, 2009), ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

εληάμνπκε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο κέηξεζεο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ 
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κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη άιιεο θαηεγνξίεο φπσο ελδερνκέλσο εθείλεο ηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνηείλνπλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί. χκθσλα ηψξα, κε ηηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο πξνζέγγηζεο ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ 

θαη δεμηνηήησλ ζα πξέπεη λα πνχκε πσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ νπηηθή γσλία 

φπνπ ν θάζε κειεηεηήο επηιέγεη λα πξνζεγγίζεη ην θαηλφκελν. Έηζη έρνπκε, ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην θαηλφκελν απφ ηελ πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ 

πιεπξά ηνπ εθθξάδεη ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε αμία ή θαη ηελ 

πιεπξά εθείλε πνπ πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα κε έλα πην νινθιεξσκέλν ηξφπν.    

 

2.1  Η Εκπαιδευτική Προςέγγιςη 
 

  Η κνξθσηηθή πξνζέγγηζε νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εθξνή ηεο κνξθσηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Η επηρεηξεκαηνινγία εθείλσλ πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή 

ηελ κέζνδν κέηξεζεο είλαη φηη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ επελδχζεσλ πξνο ηελ εθπαίδεπζε. Χο εθ ηνχηνπ, αλ 

εζηηάζνπκε ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ νπζία αλαθεξφκαζηε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην 

φπσο απηφ έρεη νξηζζεί θαη ζπζζσξεχεη ζε κηα θνηλσλία (Le et al., 2005a). Αλήθεη 

ζηηο ζπκβαηηθέο κεηξήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη απνηειεί έλα απφ ηνπο 

παξαδνζηαθφηεξνπο ηξφπνπο κέηξεζεο. Καιχπηεη έλα επξχ θάζκα κνξθσηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δχλαηαη λα ππνθαηεγνξνπνηεζεί ζε δηάθνξεο 

ελφηεηεο αλάινγα κε ηελ εζηίαζε πνπ επηιέγεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηηο δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηεο κνξθσηηθήο εθξνήο. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην ινηπφλ, πξνζεγγίδεηαη 

σο πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ, πνζνζηά ζπκκεηνρήο αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, 

κέζνο φξνο εηψλ εθπαίδεπζεο ή θαη αθφκα αμηνινγήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

δηάθνξα test. Η θχξηα δηάθξηζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζηελ θαηεγνξία είλαη 

ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ πξψηε πιεπξά, απηφ πνπ 

ελδηαθέξεη ηνπο εξεπλεηέο είλαη ηα ζπζζσξεκέλα ή ηα θαηά κέζν φξν έηε 

εθπαίδεπζεο πνπ δηαζέηεη ην άηνκν (ή αθφκα θαη ε δηάθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ σο πξνο θάπνηα  ηδηαίηεξα εθπαηδεπηηθά γλσξίζκαηα πνπ δηαζέηεη).  
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2.1.α  Ποςοςτϊ Αναλφαβητιςμού 
 

  Σν πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ είλαη έλαο θνηλφο δείθηεο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπιιάβεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Απηφ επίζεο, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν δηεζλείο φζν θαη πεξηθεξεηαθέο ζπγθξίζεηο, 

κηαο θαη κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ζρεηηθά εχθνια ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. 

ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ, ζπγθαηαιέγνληαη ε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηεη, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη απνηπγράλεη λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα επξχηεξεο κνξθσηηθέο θαη 

κε θαηαζηάζεηο θαη φηη ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξνο ζε ρψξεο θαη πεξηνρέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ππαλάπηπμε ή ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο  πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη φρη ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ (Miyamoto, 

2003). 

  Γελ είλαη ζε ζέζε δειαδή, λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η πηνζέηεζε απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ κέηξεζεο, εθ κέξνπο ησλ εξεπλεηψλ, νπζηαζηηθά πξνσζεί ηελ άπνςε πσο 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη κφλν ε εμέηαζε ηεο δηάθξηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε δχν κφλν 

θαηεγνξίεο. Απηή ησλ κνξθσκέλσλ (αζρέησο επηπέδνπ) θαη απηή ησλ κε 

κνξθσκέλσλ. Γίλεηαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ζησπεξή παξαδνρή, φηη ε κφξθσζε 

πέξα απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, δελ δηαδξακαηίδεη θάπνην 

ηδηαίηεξν ξφιν ζηε ζπζζψξεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπίζεο, ππαηλίζζεηαη  

πσο ε πεξεηαίξσ εθπαίδεπζε δελ πξνζζέηεη  ηίπνηα πεξηζζφηεξν ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Barro θαη Lee, 1993).  

  Καηαιήγνπλ ινηπφλ πνιινί εξεπλεηέο, λα ρξεζηκνπνηνχλ απηφλ ην δείθηε κφλν φηαλ 

ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε ζπγθξίζεηο θαη λα εμάγνπλ γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ζε 

ππναλάπηπθηεο ρψξεο, εθεί φπνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ  πιεζπζκνχ 

θαηαηάζζεηαη ζε ρακειά κνξθσηηθά επίπεδα (Judson, 2002). Η ρακειή 

επεμεγεκαηηθή δχλακε θαη ν πεξηνξηζκέλνο ραξαθηήξαο πνπ δηαζέηεη απηφο ν ηξφπνο 

κέηξεζεο απνηειεί νπζηαζηηθά ηε βαζηθή αηηία πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη 

δελ απνηειεί ηνλ θαηαιιειφηεξν θαη ελδεηθηηθφηεξν ηξφπν κέηξεζεο, ηδίσο φηαλ 

πξνζπαζνχκε λα ζπλδέζνπκε ην αλζξψπηλν θεθάιαην κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη λα πξνβνχκε ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ.    
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2.1.β Αναλογύα ςχολικόσ ςυμμετοχόσ (ό ρυθμόσ εγγραφών)  
 

  Οη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαινγία ζρνιηθήο ζπκκεηνρήο αλαθέξνληαη ζην 

ιφγν ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην επίπεδν εθπαίδεπζεο πξνο ην 

ζπλνιηθφ αληίζηνηρν ειηθηαθφ πιεζπζκφ. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο 

αλάκεζα ζην κηθηφ θαη ζην θαζαξφ πνζνζηφ ζρνιηθήο ζπκκεηνρήο. Σν πξψην αθνξά 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα βαζκίδα  εθπαίδεπζεο (π.ρ. 

καζεηψλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο) ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ ειηθία θαη ην 

δεχηεξν αθνξά κφλν ηελ αληίζηνηρε ειηθηαθή νκάδα (Judson, 2002). πλεπψο, βάζεη 

απηήο ηεο δηάθξηζεο πξνθχπηνπλ νη ζρέζεηο 1.1 θαη 1.2:  

 

 

 

(1.1) 

 
(1.2) 

 

  Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην θαζαξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο είλαη απφ 0 έσο 1 ελψ 

ην αθαζάξηζην κπνξεί λα πάξεη ηηκέο πνπ μεπεξλνχλ ην 1. Η κέηξεζε ηεο θαζαξήο 

αλαινγίαο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηξά θαη λα 

αμηνινγεί κε έλα πην αμηφπηζην ηξφπν ηε ζπζζψξεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

ηελ πξάμε φκσο, ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά ε αθαζάξηζηε αλαινγία ζρνιηθήο 

ζπκκεηνρήο γηαηί ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη επθνιφηεξα, ηδίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο (Barro θαη Lee, 1993).   

  ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο ε αλαινγία ζρνιηθήο ζπκκεηνρήο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα λα ππνινγηζηνχλ νη ηειηθέο κεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ νη 

κειεηεηέο. Γηα παξάδεηγκα νη Lau et al., (1991), ρξεζηκνπνηνχλ ηα εηήζηα ζηνηρεία 

ηεο αλαινγίαο ζρνιηθήο ζπκκεηνρήο γηα λα εθηηκήζνπλ ρξνληθέο ζεηξέο ηνπ 

ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ Barro θαη Lee (2010) γηα λα θαηαζθεπάζνπλ εθηηκήζεηο γηα ηα 
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κέζα έηε εθπαίδεπζεο. Μηα παιηφηεξε έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαινγία 

ζρνιηθήο ζπκκεηνρήο αιιά θαη ην πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ είλαη απηή ηνπ Tilak 

(1989). Η έξεπλα απηή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη φζν απμάλεηαη ε αλαινγία 

ζρνιηθήο ζπκκεηνρήο ηφζν κεηψλεηαη ε αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ 

απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, ηδίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Μέζα απφ ηνλ ίδην ηξφπν 

κέηξεζεο, θαηέιεμε επίζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ πεξίπησζε ησλ ππναλάπηπθσλ πεξηνρψλ απμάλεη ηελ 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηηο αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. Γεληθφ 

ηνπ ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη, ε εθπαίδεπζε κεηψλεη ηα επίπεδα ηεο εηζνδεκαηηθήο 

αληζφηεηαο θαη πσο ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν ζεηηθφ ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

ζεκεηψλνληαο παξάιιεια φηη, ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζεηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ελψ ζηηο ήδε αλεπηπγκέλεο ε ηξηηνβάζκηα. Η βαζηθή 

επηρεηξεκαηνινγία απηψλ πνπ πηνζεηνχλ απηφ ηνλ ηξφπν κέηξεζεο είλαη φηη ηα 

πνζνζηά ζρνιηθή ζπκκεηνρήο αληηπξνζσπεχνπλ ξνέο πνπ έξρνληαη θαη εληζρχνπλ ην 

ήδε ππάξρνλ κνξθσηηθφ απφζεκα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ κειινληηθή ηνπ 

δηακφξθσζε.  

  Απηφο ν ηξφπνο κέηξεζεο επίζεο πξνζειθχεη θξηηηθή, κηαο θαη παξνπζηάδεη θάπνηεο 

αλεπάξθεηεο θαη ηδίσο επεηδή παξνπζηάδεη αδπλακίεο γηα ην ησξηλφ απφζεκα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη Psacharopoulos θαη Arriagada (1986),  ππνζηήξημαλ πσο ν 

θαηαιιειφηεξνο δείθηεο απφ ηελ αλαινγία ζρνιηθνχ ζπκκεηνρήο είλαη ηα κέζα έηε 

εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Μεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο  

επέλδπζεο θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ ή ηεο ζπζζψξεπζήο ηεο ζην απφζεκα ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ απαηηείηαη κηα  αξθεηή κεγάιε ρξνληθή πεξίνδνο. χκθσλα 

κε απηνχο, ε ζεκεξηλή αλαινγία ζρνιηθήο ζπκκεηνρήο δελ δίλεη ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ηνπ ησξηλνχ αιιά ηνπ κειινληηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ε απηφ ην ζεκείν 

επίζεο, ζεκεηψλνληαη θαη άιιεο πξνεθηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Μπνξεί έηζη λα δηαπηζησζνχλ θαηαζηάζεηο πξφσξεο εγθαηάιεηςε αηφκσλ 

απφ ηε ζρνιηθή ηνπο ζπκκεηνρή ή κε ελζσκάησζεο (γηα δηάθνξνπο ιφγνπο) ησλ 

αηφκσλ ζηελ κειινληηθή ζρεκαηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. πλεπψο, ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά θάπνην ηξφπν αρξεζηεχεηαη ή απνδπλακψλεηαη κηαο 
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θαη νη ζεκεξηλνί καζεηέο δελ ελζσκαηψλνληαη ζην απξηαλφ εξγαηηθφ δπλακηθφ (Le et 

al., 2005a). Δπίζεο, ν ηξφπνο κέηξεζεο απηφο ζπιιακβάλεη κφλν ηε ζηαηηθή 

δηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη δελ κπνξεί λα καο δψζεη 

ηελ πην δπλακηθή δηάζηαζή ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη πσο, ε αλαινγία ζρνιηθήο 

ζπκκεηνρήο καο δίλεη κφλν ηκήκαηα ηεο ζπλερνχο ζπζζψξεπζεο ηνπ απνζέκαηνο. 

Γεληθά, ε αλαινγία ζρνιηθήο ζπκκεηνρήο δελ αληαλαθιά κειινληηθέο ξνέο ζην 

απφζεκα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αιιά ζεκεξηλέο ξνέο ζην ζεκεξηλφ αλζξψπηλν 

θεθάιαην. 

 

2.1.γ Αναλογύα εκπαιδευμϋνων προσ το ςύνολο του εργατικού δυναμικού 
 
 

  Οη κεηξήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπλδέζνπλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην κε 

ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη γεληθά φιεο εθείλεο 

ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Κεληξηθφ ζέκα ζηηο έξεπλέο απηέο, παξακέλεη ε θαιχηεξε θαη πην αμηφπηζηε ζχλδεζε 

ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

  Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ κεηξήζεσλ είλαη ε εζηίαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηηο πςειφηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα ε κεηαβιεηή πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη Rodríguez-Pose θαη Tselios (2009) γηα λα εθθξάζνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε, δειαδή θαηά επέθηαζε ην αλζξψπηλν θεθάιαην, ππνινγίζηεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο κηθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ σο φλνκα ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

«πςειφ νινθιεξσκέλν επίπεδν γεληθήο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο». Σα άηνκα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο: νινθιεξσκέλε 

αλαγλσξηζκέλε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νινθιεξσκέλν δεχηεξν ζηάδην 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζεο θάησ απφ ην δεχηεξν 

ζηάδην ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απηέο νη θαηεγνξίεο, πνπ είλαη 

αιιειναπνθιεηφκελεο, επηηξέπνπλ δηεζλείο ζπγθξίζεηο γηαηί αληαπνθξίλνληαη ζην 

International Standard Classification of Education. Μέζα ζε θάζε πεξηθέξεηα ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηέρεη ηα 

πξνεγνχκελα ηξία επίπεδα ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα δνπλ πνηα 
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θαηεγνξία αζθεί θξίζηκε επίδξαζε ζηηο εηζνδεκαηηθέο δηαθπκάλζεηο. Γηα παξάδεηγκα 

ζε κηα παξφκνηα έξεπλα νη Berry θαη Glaeser (2005) έδεημαλ φηη, ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ρσξηθέο εηζνδεκαηηθέο δηαθπκάλζεηο.  

  Μηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κε ηηο ππφινηπεο έξεπλεο είλαη φηη πξνζπαζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα γηα ηελ ζπλδέζνπλ κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κέζσ ηνπ δείθηε Theil. 

Η κνξθσηηθή αληζφηεηα κηαο πεξηθέξεηαο νξίδεηαη σο: 

 

 

 

(1.3) 

  φπνπ : ην κεξίδην ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηνπ θάζε αηφκνπ ηεο πεξηθέξεηαο 

μερσξηζηά πξνο ην ζπλνιηθφ αλζξψπηλν θεθάιαην ηεο πεξηθέξεηαο. Οη ηηκέο πνπ 

παίξλεη ν δείθηεο θπκαίλνληαη απφ 0 πνπ εθθξάδεη φηη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο έρεη 

ζπγθεληξσζεί ζε κηα κφλν κνξθσηηθή θαηεγνξία σο log N. -  

  ην ίδην κήθνο θχκαηνο είλαη ε εξγαζία ησλ Rodríguez-Pose θαη Vilalta-Bufí (2005) 

φπνπ ρξεζηκνπνίεζαλ δείθηεο ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ, αληηζηνηρία «πξνζθνξάο 

κφξθσζεο» θαη δήηεζεο εξγαζίαο θαη ηέινο ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηελ ζχλδεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε ηηο 

πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. ηελ έξεπλά ηνπο ινηπφλ, δηαρψξηζαλ ηελ 

κεηαβιεηή ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε ηέζζεξεηο επξχηεξεο θαηεγνξίεο. Απηέο 

είλαη ην απφζεκα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ε θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε 

αληηζηνηρία εθπαίδεπζεο θαη αγνξά εξγαζίαο θαη ε κεηαλάζηεπζε.  

  ηελ πεξίπησζε ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνληαη ν θπζηθφο ινγάξηζκνο ηεο 

κέζεο ειηθίαο φπνπ απνθηείηαη ην πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ πνπ νινθιήξσζαλ ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

πνπ νινθιήξσζαλ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν θπζηθφο ινγάξηζκνο ηεο κέζεο 

ειηθίαο θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα βξίζθνπλ ηελ πξψηε ηνπο εξγαζία, ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζέζεηο πνπ απαηηνχλ πςειέο ηθαλφηεηεο, ην πνζνζηφ ησλ 

professionals θαη ησλ ηερληθψλ αλάκεζα ζην ελεξγφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη 
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ηειεπηαίεο δχν παξαηεξήζεηο εθθξάδνπλ κηα πην δηεπξπκέλε κέηξεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, αθνχ δελ βαζίδνληαη εμνινθιήξνπ ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

ηνπ πιεζπζκνχ αιιά ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ. Η 

δξαζηεξηφηεηα φκσο απηή πξνθχπηεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο 

επίζεκεο κφξθσζεο, ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ρψξν εξγαζίαο θαη 

ζε παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία ησλ αηφκσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο, φπνπ πεξηγξάθεη ην ηκήκα εθείλν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ζπκκεηέρεη θαηά θάπνην ηξφπν ζηελ εθπαίδεπζε ηεο πεξηνρήο, πεξηιακβάλνληαη ην 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, ην 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ηψξα ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο κέζεο 

εθπαίδεπζεο θαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ηψξα ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη εθείλνη πνπ εθπαηδεχνληαη επαγγεικαηηθά.    

  ηελ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είραλ 

επίζεκε εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζεκεξηλέο επαγγεικαηηθέο 

απαηηήζεηο (ηθαλφηεηεο), ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νη εξγνδφηεο ηνπο, ηνπο 

παξείραλ κφξθσζε ή εθπαίδεπζε, ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ε 

εθπαίδεπζή ηνπο ήηαλ αξθνχλησο ρξήζηκε, ε αλαινγία ησλ ειηθηαθά λέσλ αλέξγσλ 

ζην ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ αλέξγσλ, ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δειψλεη 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ ή απφ ηε βαζηθή ηνπ απαζρφιεζε θαη ησλ 

πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζεσξεί πσο ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί άμηα ζε κηα πην 

απαηηεηηθή εξγαζία, βαζηδφκελν ζηηο ηθαλφηεηέο θαη δπλαηφηεηέο ηνπ. Η θαηεγνξία 

απηή ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Έηζη, ινγηθφ θαη επφκελν ζα ήηαλ λα αλακέλνπκε κηα ζεηηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε θαη ηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε πεξί επαξθνχο 

ρξήζηκεο κφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

κηαο θαη κε απηέο ηηο δχν παξακέηξνπο απμάλνληαη νη ηθαλφηεηεο θαη νη δπλαηφηεηεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλαθνξηθά ηψξα, κε ηελ κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξερφκελε εθπαίδεπζε εθ κέξνο ησλ εξγνδνηψλ εδψ νη ππνζέζεηο δελ είλαη 

μεθάζαξεο θαη ηνπ απνηέιεζκα ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ κπνξεί λα 
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πξνεμνθιεζεί. Μπνξεί λα ζεκαίλεη δειαδή πσο νη εξγνδφηεο ζεσξνχλ πσο νη 

εξγαδφκελνη δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη γηα απηφ επηιέγνπλ λα ηνπο 

επηκνξθψζνπλ ή κε ηελ επηκφξθσζε απηή ζηνρεχνπλ ζην λα εληζρχνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη λα ηνπο εθνδηάζνπλ κε επαξθείο ηθαλφηεηεο. Αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα έρεη βέβαηα, ε κεηαβιεηή εθείλε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε 

κηα άιιε εξγαζία αθφκα θαη κε πςειφηεξεο απαηηήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ 

ζεκεησζνχλ ζεηηθέο απαληήζεηο ζε απηή ηελ παξάκεηξν ηεο θαηεγνξίαο 

αληηζηνίρεζεο εξγαδνκέλσλ κε αγνξά εξγαζίαο, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλα θνκκάηη 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ππναμηνπνηείηαη θαη φηη ζα κπνξνχζε λα εξγάδεηαη ζε 

άιιεο ζέζεηο εληζρχνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Οη κεηαβιεηέο εθείλεο 

πνπ δείρλνπλ ηελ δπλακηθή ηεο αγνξάο λα απνξξνθά λένπο εξγαδνκέλνπο πνπ 

ζεσξεηηθά θαηέρνπλ θαιχηεξν επίπεδν κφξθσζεο απφ παιηφηεξεο γεληέο θαζψο θαη 

ηελ κεηαβιεηή εθείλε πνπ εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σέινο, ε 

κεηαλάζηεπζε πνπ ε έξεπλα ηελ έζεζε σο ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία ηεο εμίζσζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, πεξηιακβάλεη ην πνζνζηφ ησλ λενεηζεξρνκέλσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή κφξθσζε (γηα θηλήζεηο κφλν ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ), 

ην πνζνζηφ πνπ θηλεηνπνηήζεθε πξφζθαηα εμαηηίαο θηλήηξσλ θαη γεληθφηεξσλ 

δεηεκάησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία (γηα θηλήζεηο πάιη κφλν ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ εηψλ) θαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ είλαη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο αιιά 

πξνέξρνληαη απφ κηα μέλε ρψξα (ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε ρξνληθή ζηηγκή).  

 

2.1.δ Μϋςα ϋτη εκπαύδευςησ 
 

  ηελ βηβιηνγξαθία ε κέηξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο πην 

αμηφπηζηνπο δείθηεο. Η βαζηθή ινγηθή ηεο κέηξεζεο απηήο είλαη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κηαο πεξηθέξεηαο είλαη ηα ζπζζσξεκέλα ρξφληα 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Wößmann, 2003). Οπζηαζηηθά 

φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο πξνβαίλεη ζε πνζνηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο 
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κέζσ ησλ ζπλνιηθψλ εηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο. ε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο πνπ είδακε, ηα κέζα έηε εθπαίδεπζεο ππνινγίδνπλ ηελ 

ζπλνιηθή πνζφηεηα επίζεκεο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη απνθηήζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζηελ 

νηθνλνκηθή παξαγσγή.  

  Οη κεζνδνινγίεο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα λα εμαρζνχλ ηα κέζα έηε εθπαίδεπζεο είλαη 

ηξεηο θαη αθνινπζεί θαη κία ζπλδπαζηηθή απηψλ ησλ ηξηψλ. Η πξψηε κεζνδνινγία 

βαζίδεηαη ζηηο απνγξαθέο, ε δεχηεξε ζε κηα κέζνδν πξνβνιήο (projection method) 

θαη ε ηξίηε ζηελ κέζνδν ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο.   

 

2.1.δ.1 Οι μϋθοδοι που βαςύζονται ςε απογραφϋσ 
 

  Η εξγαζία ησλ Psacharopoulos θαη Arriagada (1986), ζεσξείηαη ίζσο απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο έξεπλεο ζην ηνκέα ηεο κέηξεζεο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ. πγθεθξηκέλα είλαη ε πξψηε έξεπλα πνπ θαηήξηηζε δεδνκέλα κέζσλ εηψλ 

εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν ρψξαο (Le et al., 2005a). Οη ζπγγξαθείο ηεο έξεπλαο απηήο, 

ζεσξνχλ φηη νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνη δείθηεο έθθξαζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ είλαη ε αλαινγία εγγξαθψλ αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. χκθσλα 

κε απηνχο φκσο, ν πην αθξηβήο ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Η δπζθνιία πνπ αλαθχπηεη ζε απηφ 

ην ζεκείν είλαη φηη ν δείθηεο απηφο θαηαζθεπάδεηαη εμαηξεηηθά δχζθνια, εμαηηίαο 

θπξίσο ηεο έιιεηςεο ησλ δεδνκέλσλ. Οη κεηξήζεηο ησλ Psacharopoulos θαη Arrigada 

(1986) βαζίδνληαη ζηηο απνγξαθέο ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο άξρηζαλ λα 

ζπιιέγνπλ ηέηνηα δεδνκέλα κεηά ην 1980. Ο δείθηεο ησλ κέζσλ εηψλ εθπαίδεπζεο 

πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, δείρλεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην 

απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ εξκελεία ησλ δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ 

φπσο επίζεο γηα λα αλαπηπρζνχλ δηάθνξεο πνιηηηθέο ελίζρπζεο θαη ηεξάξρεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα θαη ην ξφιν πνπ επηηεινχλ ζηηο 

πεξηθέξεηεο. 
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  Δμαηηίαο ηεο βαζηθήο δηαθσλίαο πνπ αλάπηπμαλ νη Psacharopoulos θαη Arrigada 

(1986), πεξί ησλ αδπλακηψλ ηνπ δείθηε ηεο αλαινγίαο ζρνιηθήο εγγξαθήο θαηήξηηζαλ 

έλα πην επαίζζεην δείθηε κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ αθνξά ηελ 

δηαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο (ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά επίπεδα) ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα άηνκα ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ. Πέξα απφ ην 

γεγνλφο φηη ν δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ζε 

ζρέζε κε ηε αλαινγία ζρνιηθήο εγγξαθήο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηά 

ηνπ είλαη φηη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδείμεη ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά επίπεδα 

ζηα νπνία ζα ήηαλ νξζφηεξν, απφ άπνςε αλάπηπμεο, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

επελδχζεηο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνπλ ην κέζν φξν ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη: 

 

 
(1.4) 

  

  φπνπ : ε αλαινγία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ i  

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, : ν αξηζκφο ησλ ζρνιηθψλ εηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην i 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη i είλαη ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα. Σα εθπαηδεπηηθά επίπεδα, 

έηζη φπσο ηα φξηζαλ ήηαλ ην επίπεδν ησλ αλαιθάβεησλ, ηεο κε νινθιεξσκέλεο 

βαζηθήο εθπαίδεπζεο , ηεο νινθιεξσκέλεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ( ), ηεο κε 

νινθιεξσκέλεο κέζεο εθπαίδεπζεο ( ), ηεο νινθιεξσκέλεο κέζεο εθπαίδεπζεο 

( ) θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ( ).  

  Η αλαιπηηθή κνξθή ηεο ζρέζεο είλαη ε παξαθάησ: 

 

 

(1.5) 

 

  φπνπ  : ηα έηε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ βαζηθή εθπαίδεπζε,  ηα έηε πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ κέζε εθπαίδεπζε θαη ηέινο  ηα έηε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 
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ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Η ππφζεζε ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ είλαη φηη, φζνη δελ 

ηειείσζαλ θάπνην απφ ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα ζηα νπνία ζπκκεηείραλ, ηφηε 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ νινθιεξψζεη ηε κηζή δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο πνπ αληηζηνηρνχζε 

ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πνπ άθεζαλ αλνινθιήξσην. Η απζαίξεηε απηή παξαδνρή 

ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ ίζσο λα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα 

ηεο έξεπλάο ηνπο. Οη ξπζκνί δηαθνπήο ησλ καζεηψλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή φπσο αθφκα θαη ζε πεξηνρέο 

πνπ κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

  Δθαξκφδνληαο ινηπφλ ηελ κεζνδνινγία απηή, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ιηγφηεξν εθπαηδεπηηθά αλαπηπγκέλε πεξηθέξεηα είλαη ε Γπηηθή Αθξηθή (1,8 έηε). 

Αθνινπζεί ε πεξηθέξεηα ηεο Νφηηαο Αζίαο (2,5 έηε), ε πεξηθέξεηα ηεο Βνξείνπ 

Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (3,4 έηε) θαη ε Αλαηνιηθή Αθξηθή (3,7 έηε). Δλψ 

ηα πεξηζζφηεξα κέζα έηε εθπαίδεπζεο εληνπίδνληαη, φπσο ήηαλ θαη αλακελφκελν ζηηο 

πεξηζζφηεξνο αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο φπσο ζηελ Δπξψπε θαη ζηε Βφξεην Ακεξηθή.  

 

2.1.δ.2 Οι μϋθοδοι που βαςύζονται ςτην μϋθοδο προβολόσ 
   

   Ο Kyriacou ην 1991 ρξεζηκνπνίεζε ηα δεδνκέλα ησλ Psacharopoulos θαη Arrigada 

(1986) θαη πάλσ ζε απηά εθάξκνζε ηελ κέζνδν πξνβνιήο. Παιηλδξφκεζε ηα ρξφληα 

εθπαίδεπζεο γηα 42 ρψξεο ζηα κέζα ηνπ 1970 κε αθαζάξηζηεο αλαινγίεο ζρνιηθψλ 

εγγξαθψλ κε ρξνληθή πζηέξεζε, πνπ πήξε απφ ηελ UNESCO θαη κέζσ απηήο ηεο 

κεζνδνινγίαο, πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ ζρέζε (1.6) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ζεκεηψλεηαη κηα πνιχ ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν κεηαβιεηέο. 

 

S1975 = β1 + β2Prim1960 + β3Sec1970 + β4High1970 (1.6) 

 

  Με ηνπο ζπληειεζηέο πνπ βξήθε εθηίκεζε ηα κέζα έηε εθπαίδεπζεο γηα άιια έηε 

(1965, 1970, 1980, 1985) θαη γηα άιιεο ρψξεο. Έηζη θαηέιεμε ζε έλα πινχζην αξηζκφ 

δεδνκέλσλ ππνζέηνληαο φκσο φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ξπζκνχο ζρνιηθψλ 

εγγξαθψλ θαη ησλ εηψλ  εθπαίδεπζεο είλαη ζηαζεξή, θάηη πνπ δελ ηζρχεη ζηελ πξάμε. 
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Δπίζεο δελ πξνέβε ζε θάπνηα δηνξζσηηθή θίλεζε αλαθνξηθά κε ηνπο ξπζκνχο 

δηαθνπήο θνίηεζεο θαη ξπζκνχο επαλάιεςεο. 

 

2.1.δ.3 Οι μϋθοδοι που βαςύζονται ςτην διαρκό απογραφό 
 

  Οη Nehru et al. (1995) πξνζπάζεζαλ λα εθηηκήζνπλ ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ γηα 85 ρψξεο γηα πάλσ απφ 25 ρξφληα (1960-1987). Οη εθηηκήζεηο απηέο 

βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα αλαινγίαο ζρνιηθήο ζπκκεηνρήο ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απνγξαθήο, πξνζαξκνζκέλεο γηα ηνπο ξπζκνχο ζλεζηκφηεηαο. 

Οη εθηηκήζεηο επίζεο έρνπλ δηνξζσζεί γηα ην βαζκφ επαλάιεςεο πνπ ζεκεηψλεηαη 

αλάκεζα ζε απηνχο πνπ εγγξάθνληαη θαη ζε απηνχο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε βαζηθή θαη 

ηελ κέζε εθπαίδεπζε. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλάο ηνπο είλαη, λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εθηηκήζεηο απηέο, παξάιιεια κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ, γηα λα εξκελεχζνπλ ηε δηαδηθαζίαο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ρσξψλ απηψλ. 

 Οη παιηφηεξεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο έρνπλ βαζηζηεί είλαη απηέο ησλ Lau et al., (1991) 

θαη ησλ Psacharopoulos θαη Arrigada (1986), έρνληαο πάληα σο βαζηθφ ηνπο ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ κε ηα ζπζζσξεκέλα ζρνιηθά 

ρξφληα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Η ζρεκαηνπνίεζε ινηπφλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ παιηφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ 

«επελδχζεσλ». Απηφ πνπ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνπο ζπγγξαθείο ήηαλ ην κέξνο ησλ 

καζεηψλ πνπ νινθιήξσζαλ κέξνο κφλν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σν θνκκάηη απηφ δελ 

κπνξεί λα αληιεζεί απφ ηηο απνγξαθέο θαη γηα απηφ ην ιφγν νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

επέιεμαλ λα ην πξνζπεξάζνπλ κε απζαίξεηεο ππνζέζεηο.  

  Πξνθεηκέλνπ ηψξα λα απνθηεζεί ε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα πξέπεη ε εθηίκεζε 

ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ λα δηαηίζεηαη ζε ζπλερείο ρξνληθέο 

ζεηξέο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, απαηηνχληαη καθξνρξφληεο αλαινγίεο ζρνιηθήο 

εγγξαθήο θαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ δηαξθνχο απνγξαθήο. Σν απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ  νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ζρνιηθψλ εηψλ ηνπ θάζε αηφκνπ. Έηζη, ε 

ζσξεπηηθή επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα αλάκεζα ζηηο 
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εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο  θαη αλάκεζα ζηα έηε  ζχκθσλα κε 

επηπιένλ πνζφηεηα ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ( ), ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ έλα επηπξφζζεην έηνο ζηελ εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο:  

 

 
(1.7) 

    

Σν  νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ αλαινγηψλ ζρνιηθψλ εγγξαθψλ ( ). 

πλεπψο  

 

(1.8) 

 

Η δηαθνξά αλάκεζα ζηελ θαζαξή θαη ζηελ αθαζάξηζηε αλαινγία ζρνιηθψλ 

εγγξαθψλ δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

 (1.9) 

 

  φπνπ  θαη : νη κεηξήζεηο ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ επαλαιακβάλνπλ θαη 

εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα g θαηά ην ρξφλν t. Αλ ηψξα έρνπκε 

ξπζκνχο επαλάιεςεο θαη δηαθνπήο θνίηεζεο, ηφηε ε ζρέζε νξίδεηαη σο: 

 

 (1.10) 

  

  φπνπ : ν ιφγνο απηψλ πνπ επαλαιακβάλνπλ ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο πξνο ηελ 

ζπλνιηθή αθαζάξηζηε αλαινγία ζρνιηθψλ εγγξαθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο g ην 

ρξφλν t θαη : ν ξπζκφο δηαθνπήο θνίηεζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα g ην 

ρξφλν t.  

  Οη ππνζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ είλαη πσο απηνί πνπ επαλαιακβάλνπλ απνθηνχλ 

ην ηζνδχλακν πιήξεο ζρνιηθφ έηνο αλεμάξηεηα ηεο δηάξθεηαο πνπ αθηεξψλνπλ ζηε 

ζρνιηθή βαζκίδα. Γηα απινχζηεπζε ζηηο κεηξήζεηο απνδίδνπλ, ηελ αλάινγε αμία γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ζπκκεηνρήο θαη αθαηξνχλ φιεο ηηο εθ λένπ 
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εγγξαθέο ζην ίδην βαζκφ εθπαίδεπζεο. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο κέηξεζεο απηψλ πνπ δηαθφπηνπλ ηελ θνίηεζή ηνπο. Έλαο 

καζεηήο πνπ παξαθνινπζεί κέξνο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζα κπνξνχζε λα πηζησζεί κε 

κεξηθή ζπκκεηνρή – εγγξαθή (partial enrollment). ’απηήλ ηελ πεξίπησζε ην  

κπνξεί λα κεηξήζεη ην κέζν ηκήκα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πνπ παξαθνινπζήζεθε απφ 

απηνχο πνπ δηαθφπηνπλ ηε θνίηεζήο ηνπο. Γελ είκαζηε φκσο ζηε ζέζε λα γλσξίδνπκε 

αλ απηφο πνπ δηέθνςε ηε θνίηεζή ηνπ έρεη απνθηήζεη θάπνηεο ρξήζηκεο γλψζεηο γηα 

ηελ πεξίνδν (ην ηκήκα ηνπ έηνπο) πνπ παξαθνινχζεζε. Αλ ηζρχζεη θάηη ηέηνην , ζα 

έπξεπε απηνί πνπ δηαθφπηνπλ ηε θνίηεζή ηνπο λα αληηκεησπίδνληαη φπσο απηνί πνπ 

επαλαιακβάλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη λα ζπκςεθίδνληαη πιήξσο κε ηηο 

εγγξαθέο ηνπ έηνπο, εθείλν ην νπνίν δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο.   

  Οη Nehru et al. (1995) πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο κε δχν 

ηξφπνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαζέηνπλ δεδνκέλα αλαινγηψλ ζρνιηθψλ ζπκκεηνρψλ 

θαη ξπζκνχο επαλάιεςεο θνίηεζεο αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη ππνζέηνληαο 

ηαπηφρξνλα ακειεηέεο κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

πξνρσξνχλ ζηηο εθηηκήζεηο ηεο δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

reconstructed cohort method.  ηελ πεξίπησζε φπνπ δελ δηαζέηνπλ αλάινγν φγθν 

δεδνκέλσλ εγγξαθψλ, ηφηε ππνζέηνπλ πσο φηη ηζρχεη γηα κηα ρξνληά ηζρχεη ην ίδην θαη 

γηα ηηο ππφινηπεο ρξνληέο.  Η κεζνδνινγία ηεο κεζφδνπ έρεη σο εμήο: Γηαηξεί ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε κηα ζρνιηθή νκάδα θαη πνπ έθζαζε 

ζε θάζε δηαδνρηθφ ζηάδην εθπαίδεπζεο απφ ην θαζνξηζκέλν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν κε 

απηνχο πνπ αξρηθά είρα εγγξαθεί ζηελ πξψηε ηάμε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην 

πειίθν απηφ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 100. πλεπψο γηα λα ππνινγηζηεί ν «ξπζκφο 

εθπαηδεπηηθήο επηβίσζεο» (ή ν ξπζκφο δηαθνπήο θνίηεζεο), κέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο 

απαηηνχληαη δεδνκέλα εγγξαθψλ θαη αηφκσλ πνπ επαλαιακβάλνπλ ηάμεηο δχν 

δηαδνρηθψλ εηψλ. Πην αλαιπηηθά έρνπκε:  

 

 
(1.11) 
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  φπνπ  

 

 (1.12) 

 

  θαη i: ηάμε (1,2,3, … , n), t: έηνο (1,2,3, … , m), g: καζεηηθή νκάδα,  πνζνζηφ 

επηβίσζεο ηεο καζεηηθήο νκάδαο g ζηελ ηάμε iζην έηνο αλαθνξάο k,  : ζπλνιηθφο 

αξηζκφο καζεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ καζεηηθή νκάδα g ζην έηνο αθνξάο k,  : 

απηνί πνπ πξνάγνληαη απφ ηελ   θαη εληάζζνληαη ζηηο δηαδνρηθέο ηάμεηο i ζηα 

δηαδνρηθά έηε t, :ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε i θαηά ην 

έηνο t. Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ε κέζνδνο απαηηεί δεδνκέλα εγγξαθψλ γηα 

δχν δηαδνρηθά έηε (t, t+1) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ επαλαιακβάλνπλ ηελ 

ηάμε θαηά ην έηνο t+1. Αλ ην απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ ηππνινγίαο αγγίδεη ην 100% 

ηφηε απηφ ζεκαίλεη πσο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν εθαξκφζηεθε ε 

κέζνδνο, ζεκεηψλεηαη έλα πςειφ επίπεδν επαλάιεςεο θαη σο εθ ηνχηνπ έλα ρακειφ 

επίπεδν δηαθνπήο θνίηεζεο (Gropello, 2003). 

  Γηα λα ππνινγηζηεί ηψξα ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ην αλζξψπηλν θεθάιαην εηζάγεηαη 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα γλσξίδνπκε πφηε ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα 

εηζαρζεί ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Πνιιέο ρψξεο έρνπλ νξίζεη θαηά ηξφπν ζεζκηθφ ηα 

ειηθηαθά φξηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ελψ ζε άιιεο κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε εθπαίδεπζε ή ε θνηλσληθή ηάμε. ηελ 

εξγαζία ηνπο νη (Nehru et al., 1995) ζεσξνχλ, κε γλψκνλα ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηάθνξσλ θαη ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ρψξεο, πσο, ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ απνηειείηαη απφ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο ειηθίεο 15-64 

εηψλ. Γηα λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ κνξθσηηθφ απφζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ ζηάδην ελφο δεδνκέλνπ έηνπο, ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κε 

ηελ κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα  πνπ εγγξάθεηαη ζηελ πξψηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

θαη ζπλερίδεη λα πξνζηίζεηαη ζην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ εγγξαθψλ ( ) απφ ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο έσο ην ηειεπηαίν έηνο ζην νπνίν ε λεαξφηεξε ειηθηαθή νκάδα 

εηζέξρεηαη ζηελ ηειηθή βαζκίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηαδίνπ.  
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  Γηα λαη γίλεη πην θαηαλνεηφ νη Nehru et al. (1995) ρξεζηκνπνηνχλην παξάδεηγκα ηεο 

βαζηθήο εθπαίδεπζε. Η εθπαίδεπζε απηή πεξηιακβάλεη έμη ζηάδηα/ηάμεηο θαη νη 

καζεηέο εληάζζνληαη ζε απηήλ ζηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ. ην ρξφλν Σα ε κεγαιχηεξε 

ειηθηαθή νκάδα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ άξρηζε ζρνιείν ην ρξφλν Σ-64+6, ελψ ε 

λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα μεθίλεζε ην ρξφλν Σ-15+6. πλεπψο, νη ζπλνιηθέο εγγξαθέο 

ην 50 ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην ζηάδην ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο 

αλάκεζα ζηα έηε Σ-58 θαη Σ-9 ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 
(1.13) 

 

  Απηή ε ζρέζε καο δίλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζρνιηθψλ εηψλ απηψλ πνπ έδεζαλ θαη 

εγγξάθεθαλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν Σ-58 έσο Σ-9, 

έρνληαο ππνινγηζηεί ν παξάγνληαο επαλάιεςεο θαη δηαθνπήο θνίηεζεο. Η ηππνινγία 

απηή φκσο δελ έρεη ιάβεη ππφςε ηηο απνζβέζεηο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζλεζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Αλ ν ξπζκφο 

ζλεζηκφηεηαο, αλά ειηθία Σ-58 έσο Σ-9, είλαη γλσζηφο ηφηε κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα ηνπ θάζε εγγεγξακκέλνπ λα επηβηψζεη έσο ηνλ ρξφλν 

Σ. Δπεηδή ε ειηθία ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ ζρνιηθή βαζκίδα κπνξνχκε λα 

ζπλδέζνπκε ηελ πηζαλφηεηα επηβίσζεο έσο ην ρξφλν Σα κε ηνλ θάζε έλα 

εγγεγξακκέλν ζηελ ηάμε g ζην ρξφλν t.  αλ απηή ε πηζαλφηεηα είλαη , ηφηε ν 

αλακελφκελνο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ πνπ επηδνχλ θαη ελζσκαηψλνληαη ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ην έηνο Σ, φπνπ ζηελ νπζία αληηζηνηρεί ζηελ κέηξεζε ηνπ 

απνζέκαηνο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη : 

 

 
(1.14) 
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  Αληηθαζηζηψληαο ηηο θαζαξέο εγγξαθέο κε ηηο αθαζάξηζηεο εγγξαθέο (αθνχ 

απνηεινχλ ζπλάξηεζή ηνπο) θαη ηνπο ξπζκνχο επαλάιεςεο θαη δηαθνπήο θνίηεζεο, ε 

ζρέζε κεηαηξέπεηαη σο εμήο: 

 

 

(1.15) 

  

  Απηή ινηπφλ είλαη ε ζρέζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζεί ην απφζεκα 

θεθαιαίνπ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο. Δθαξκφδνληαο ηελ ίδηα ινγηθή θηα ηα επίπεδα 

ηεο κέζεο θαη ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη θαλνληθνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα κε 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πξνθχπηνπλ ηα κέζα ρξφληα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.  

 

2.1.δ.4  Η Προςϋγγιςη των Barro και Lee 
 
 

  Οη Barro θαη Lee (1993), ρξεζηκνπνίεζαλ ζηνηρεία ησλ κεζνδνινγηψλ φισλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ κεηξήζεσλ ησλ κέζσλ εηψλ εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαξηίδνπλ έλα κεγαιχηεξν πιαίζην δεδνκέλσλ θαη λα ακβιχλνπλ ηηο αδπλακίεο θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο. Η κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζαλ ζπγθεληξψλεη πνιιά 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Psacharopoulos θαη Arrigada (1986).  

  Δπεηδή ε έξεπλα είρε σο ζθνπφ λα θαηαξηίζεη εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα γηα 129 ρψξεο 

θαη γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν (1960-1985) ρξεζηκνπνίεζαλ φζα ζηνηρεία είραλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο θαη ηα θελά ηα θάιπςαλ κε πνιινχο ζπζρεηηζκνχο κέζσ ησλ 

ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνίεζαλ ην πνζνζηνχ 

αλαιθαβεηηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαηέρεη βαζηθή 

εθπαίδεπζε γηα λα θαηαζθεπάζνπλ δεδνκέλα πνπ ζα αθνξνχλ ην πνζνζηφ ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ κε κνξθσκέλσλ. Γηα λα θαιχςνπλ άιια θελά ζηελ έξεπλά ηνπο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζηνηρεία απνγξαθψλ θαη ηελ κέζνδν ηεο δηαξθνχο απνγξαθήο.  

  Έηζη ηα κέζα ρξφληα εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζρέζε :  
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(1.16) 

 

  φπνπ : ε αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ θαη : ν αξηζκφο ησλ 

εηψλ εθπαίδεπζεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο α - (α=1: 15-19 ειηθηαθήο νκάδαο, α=22: 20-

24 ειηθηαθήο νκάδαο, … , α=13: 75 εηψλ θαη άλσ). 

 

  Ο αξηζκφο εηψλ εθπαίδεπζεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο α ζηνλ ρξφλν t είλαη: 

 

 
(1.17) 

 

  φπνπ  ην κέξνο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο α πνπ έρεη απνθηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν j:p (βαζηθή εθπαίδεπζε), s (δεπηεξνβάζκηα - κε νινθιήξσζε ζπνπδψλ, 

νινθιήξσζε ζπνπδψλ), h (ηξηηνβάζκηα - κε νινθιήξσζε ζπνπδψλ, νινθιήξσζε 

ζπνπδψλ) θαη Dur ε αληίζηνηρε δηάξθεηα εηψλ (Barro θαη Lee, 2010). 

 

2.1.ε Κριτικό ςτισ Μετρόςεισ του Ανθρώπινου Κεφαλαύου μϋςω τησ 
Εκπαιδευτικόσ Προςϋγγιςησ 
 

  Σν γεγνλφο φηη ε κέζνδνο ησλ κέζσλ εηψλ εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα πνπ απαηηεί κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ 

επθνιφηεξα ζε ζχγθξηζε κε άιια δεδνκέλα πνπ απαηηνχλ άιιεο κέζνδνη. 

  Η πνζνηηθή κέζνδνο ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

θφζηνο θαη ηηο απνδφζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Η ππφζεζε πνπ θάλεη θάπνηνο 

πηνζεηψληαο ηελ κεζνδνινγία απηή σο ηξφπνπ έθθξαζεο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη φηη, θάζε έλα επηπιένλ έηνο εθπαίδεπζεο απμάλεη ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην θαηά έλα πνζφ. Δπηπιένλ, έρνληαο ηα έηε εθπαίδεπζεο ζαλ 

κέηξν πεξηθεξηθήο ζχγθξηζεο, κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε απνπξνζαλαηνιηζηηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηαηί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Μηα άιιε 
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βαζηθή ππφζεζε πνπ γίλεηαη κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απηήο ηεο κέηξεζεο είλαη ε 

ππνθαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ θαηέρεη έλα παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν, ζχκθσλα κε ηελ 

ζησπεξή παξαδνρή ηεο κεζφδνπ, κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

έλαλ άιιν. Η παξαγσγηθφηεηα δειαδή ησλ εξγαδνκέλσλ, βαζίδεηαη ζηα έηε ζπνπδψλ 

θαη φρη ζην είδνο ησλ γλψζεψλ ηνπο ή ζηελ εξγαζία πνπ θάλνπλ. Δπηπιένλ, δελ είλαη 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν αλ ηα έηε εθπαίδεπζεο απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Wößmann, 2003). 

   Πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο ηα έηε εθπαίδεπζεο απνηεινχλ κφλν κηα έλδεημε γηα ην 

άηνκν θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα  πξνζζέζεη ζεηηθά ζηνηρεία ή λα εληζρχζεη γεληθφηεξα 

ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ. Σέινο, ηα κέζα έηε εθπαίδεπζεο αγλννχλ ηελ κε επίζεκε 

εθπαίδεπζε ή άιινπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα βειηηψλνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

πέξα απφ ηελ εθπαίδεπζε ε νπνία παξέρεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ επηζήκσλ 

δνκψλ. Έλα άηνκν πνπ δελ έρεη ιάβεη επίζεκε εθπαίδεπζε, γηα ηελ κέζνδν απηή, 

ζεσξείηαη φηη δελ θαηέρεη αλζξψπηλν θεθάιαην. Απηφ βέβαηα, ζε θακηά πεξίπησζε 

δελ ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα φηαλ ην άηνκν απηφ απαζρνιείηαη θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν 

παξαγσγηθφ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

  Καηαιήγνπκε δειαδή ζην ζπκπέξαζκα πσο, ελψ κπνξεί λα θαηαζθεπάδνληαη 

ζρεηηθά εχθνια θαη λα απνηεινχλ θαηάιιεινπο δείθηεο γηα πεξηθεξεηαθέο θαη 

δηεζλείο ζπγθξίζεηο, εληνχηνηο ζπγθεληξψλνπλ θαη πνιιέο αδπλακίεο. Όηαλ νη ρψξεο 

νκαδνπνηνχληαη κε δηάθνξα θξηηήξηα, φπσο αλ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ήπεηξν ή αλ 

αλήθνπλ ζηελ αλεπηπγκέλε νηθνλνκηθή ζθαίξα, ηφηε ν δείθηεο απηφο κπνξεί λα δίλεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα νδεγεί ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ 

πνζφηεηα ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ φζν θαη γηα ηνλ ξφιν πνπ 

επηηειεί ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (Le et al., 2005a).   

 

2.2 Μετρήςεισ που βαςίζονται ςτην Ποιοτική Διάςταςη τησ Εκπαίδευςησ 
  

 Οη πξνεγνχκελεο έξεπλεο ηηο νπνίεο είδακε σο ηψξα επηθεληξψλνληαη ζηελ πιεπξά 

ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηακέζνπ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 
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πξνζδηνξίδνπλ ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Πέξα φκσο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο πνζφηεηαο, ππάξρεη θαη ε δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία δελ 

ιακβάλεη κέξνο ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ εξεπλψλ απηψλ.  

  Γηα παξάδεηγκα ε κέηξεζε ησλ κέζσλ εηψλ εθπαίδεπζεο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζεσξείηαη απνηειεί έλαλ ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Δλψ δειαδή απφ ηελ κηα, κέζσ ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα πεξηθεξεηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ άιιε φκσο δελ 

είκαζηε ζε ζέζε λα εμεηάζνπκε ηελ παξάκεηξν ηεο πνηφηεηαο ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο. 

πλεπψο έλα έηνο εθπαίδεπζεο δελ είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο θαη φζνη 

θαηέρνπλ έλα έηνο εθπαίδεπζεο δελ ηνπο θαηαηάζζεη φινπο απηφκαηα ζην ίδην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο ή ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Δμαηηίαο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο νη πνζνηηθέο κεηξήζεηο ηνπ 

απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξνζθέξνπλ αιινησκέλα απφ ηελ άπνςε ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδεγνχληαη ελδέρεηαη 

λα είλαη πιήξσο απνπξνζαλαηνιηζηηθά. Απφ φια απηά εχθνια νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ηεο εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη λα κελ 

ζεκεηψλεηαη εθηφπηζε ζηηο κεηξήζεη  ζε θάπνηα απφ ηηο δχν απηέο δηαζηάζεηο.  

  Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πνηφηεηα κπνξεί λα εηζαρζεί ζηηο πνζνηηθέο κεηξήζεηο 

είλαη κε ην λα αληηκεησπηζηεί σο επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή ζηηο αλαιχζεηο πνπ έρνπλ 

σο ζέκα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ε πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο αληαλαθιά κία επηπιένλ επίδξαζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην. Γείθηεο 

πνπ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηέο ηηο 

παιηλδξνκήζεηο κπνξεί λα είλαη ν ιφγνο ησλ καζεηψλ πξνο ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, ν ιφγνο ησλ δαπαλψλ ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο, νη 

εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο αλά καζεηή, νη κηζζνί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε 

ρξνληθή πεξίνδνο πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα εθπαηδεπηηθφ έηνο θ.α.. Γελ είλαη φκσο 

μεθάζαξν πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο ζσξαθίδνπλ θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζε (Barro and Lee, 1996). ε κεγάιν βαζκφ φιεο απηέο νη 

παξάκεξνη ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ηελ δνκή ηνπ εμεηαζηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο ή θαη αθφκα κε ην βαζκφ απηνλνκίαο κέζα ζην νπνίν αξζξψλεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

  Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα ειεγζεί ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζε είλαη δηα κέζσ ησλ 

απνδφζεσλ ηεο. Οη Card θαη Krueger (1990), ρξεζηκνπνηψληαο σο κεηαβιεηέο ην 

ιφγν καζεηέο πξνο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο ζρεηηθνχο κηζζνχο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε κέζε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ πεξηφδσλ ζπκπέξαλαλ φηη νη 

καζεηέο πνπ κνξθψζεθαλ ζε πςειήο πνηφηεηα ζρνιεία θέξδηζαλ κεγαιχηεξεο 

επηδφζεηο. Γηα λα ειεγζεί απηφ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Θα 

πξέπεη αξρηθά ε αγνξά εξγαζία λα ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο πιήξνπο αληαγσληζκνχ.  

Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ λα δηαζέηεη πιήξε θηλεηηθφηεηα ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη 

εξγνδφηεο λα είλαη πιήξσο πιεξνθνξεκέλνη ζρεηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αλ ζπληξέρνπλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο ηφηε 

κέζσ ησλ δηαθνξηθψλ ξπζκψλ ησλ απνδφζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Οη 

πξνυπνζέζεηο φκσο απηέο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ. Δπίζεο νη 

απνδφζεηο, κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο (Psacharopoulos, 

1994). Σέινο, πνιιέο θνξέο νη κηζζνί δελ θαζνξίδνληαη απφ ην επίπεδν ή ηελ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο αιιά απφ άιινπο ιφγνπο φπσο ζεζκηθνχο (εζληθέο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο) ή θνηλσληθνχο (νηθνγελεηαθφ επίπεδν) (Wößmann, 

2003). 

  Λακβάλνληαο ππφςε ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο εηζξνέο σο 

δείθηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο θαη ηηο απνδφζεηο ηηο εθπαίδεπζεο νδεγνχκαζηε 

ζηνπο άκεζνπο ειέγρνπο ηεο πνηφηεηαο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα 

δηάθνξσλ ηχπσλ test. Δμαηηίαο ηεο παξνπζίαο απηψλ test έρνπλ πιεζχλεη θαη νη 

κειέηεο πνπ κειεηνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Απηά ηα test επηδηψθνπλ ηα 

θαηαγξάςνπλ ηηο γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο θαη ηθαλφηεηεο παηδηψλ θαη 

ελειίθσλ. Σέηνηα είλαη ην  IALS (International Adult Literacy Survey), ην TIMSS 

(Trends in International Maths and Science Study), ην test ηνπ OECD πνπ νλνκάδεηαη  
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PISA (Programme for International Student Assessment) θαη ην PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) (Bruneforth et al., 2004).  

  ε κηα κειέηε νη Hanushek θαη Kimko (2000), ζπλέιεμαλ θαη ζπλδχαζαλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ δηεζλή απηψλ test θαη θαηαζθεχαζαλ έλα κέηξν εθπαηδεπηηθήο 

πνηφηεηαο γηα θάζε κία ρψξα. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο φηαλ ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πςειή εθπαηδεπηηθή πνηφηεηα ηφηε είλαη ζε ζέζε 

λα ζπζρεηίδεηαη θαηά ηξφπν ζεηηθφ κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η ζεηηθή απηή 

ζρέζε δελ νθείιεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη κε ηε ζεηξά ηεο απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά 

ελδνκέλσο ζε άιινπο ιφγνπο (π.ρ. βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο, ζεηηθέο εμσηεξηθφηεξεο 

πνπ πξνθαιεί ε πνηνηηθφηεξε εθπαίδεπζε). 

  Ο Wößmann (2003), ελζσκαηψλεη ηηο κεηξήζεηο ησλ Hanushek θαη Kimko (2000) 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνηφηεηα ζε κία κέηξεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ. Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί είλαη λα εθθξάζεη αξρηθά ηηο κεηξήζεηο 

πνηφηεηαο γηα θάζε ρψξα σο πξνο ηηο κεηξήζεηο ησλ Η.Π.Α.. θαηά απηφ ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπάδεη έλα είδνπο ζρεηηθήο πνηφηεηαο ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ζαλ πνηνηηθφ 

ζηάζκηζκα γηα θάζε έηνο εθπαίδεπζεο γηα θάζε ρψξα. Πξνζζέηνληαο έπεηηα ηνπο 

παγθφζκηνπο κέζνπο ξπζκνχο απφδνζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαηαιήγεη ζην λα 

θαηαζθεπάζεη έλα πξνζαξκνζκέλν πνηνηηθά κέηξν ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ην νπνίν ηππνινγηθά παίξλεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 

 (1.1) 

 

  Όπνπ  :  νη παγθφζκηνη κέζνη ξπζκνί απφδνζεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην επίπεδν α, 

νη δείθηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο ησλ Hanushek θαη Kimko (2000) γηα ηε ρψξα 

i σο πξνο ηηο Η.Π.Α. θαη  ηα κέζα έηε εθπαίδεπζεο γηα ην επίπεδν α ηεο ρξνληάο i.      

Σν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη αληηκεησπίδεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

ζαλ ην θπζηθφ ππφ ηελ έλλνηα φηη ε κέηξεζε ηνπ Wößmann (2003) δελ έρεη αλψηαην 

φξην. Δπεηδή φκσο βαζίδεηαη ζε άιιεο κεηξήζεηο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ δηθνχο 
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ηνπο  πεξηνξηζκνχο θαη αδπλακίεο, ε κέηξεζε απηή κελ κπνξψληαο λα ηα δηνξζψζεη 

θαηά θάπνην ηξφπν πηνζεηεί απηά ηα κεηνλεθηήκαηα (Le et al., 2005b). 

 

2.3  Η Νομιςματική Προςέγγιςη 
 

  Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη ζηηο κέξεο καο κε ηελ κέηξεζε ηνπ 

απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ επηθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζηελ πιεπξά ηεο 

εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη φκσο, φπσο έρνπκε ήδε πεη κηα δεχηεξε ζεκαληηθή θαηεγνξία 

ζηελ νπνία ζπλαληάκε δχν θχξηεο κεζφδνπο. Η κία είλαη ε πξνζέγγηζε θφζηνπο θαη ε 

άιιε είλαη ε πξνζέγγηζε εηζνδήκαηνο. Η γεληθφηεξε θαηεγνξία ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη νλνκάδεηαη λνκηζκαηηθή κέηξεζε ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ.  

  Η πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κέζσ ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ 

θφζηνπο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο, μεθίλεζαλ απφ πνιχ παιηά θαη αθφκα ζηηο κέξεο καο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξεζηκνπνίεζε 

λνκηζκαηηθψλ κεζφδσλ απφθηεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κπνξνχκε λα βξνχκε 

ζην έξγν ηνπ Petty to 1690, ν νπνίνο εθηίκεζε ην ζπλνιηθφ αλζξψπηλν θεθάιαην ηεο 

ρψξαο ηνπ ζε 520 εθαηνκκχξηα ιίξεο  (Le et al., 2005b). Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ 

νδεγνχλ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο λα επηιέμνπλ ηηο λνκηζκαηηθέο κεηξήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα είλαη θπξίσο ην 

γεγνλφο φηη θαζηζηνχλ ηηο  δηεζλείο ζπγθξίζεηο εθηθηέο. Οη πξνζεγγίζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζε εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα, κνινλφηη βαζίδνληαη ζε πινχζηεο πιεξνθνξίεο 

εληνχηνηο εμαηηίαο ησλ πνιιψλ δηαθνξψλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ 

δελ επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε νκνηνγελψλ απνηειεζκάησλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηεζλείο ζπγθξίζεηο. Οπζηαζηηθά νη δηαθνξέο ζηα εζληθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ εκπφδην ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή 

ηππνινγία θαη λα θαηαζθεπαζηεί έλαο ζπλνιηθφο νκνηνγελήο δείθηεο (Stroombergen 

et al., 2002). Δπηπιένλ νη λνκηζκαηηθέο κέζνδνη επηηξέπνπλ ηελ ζχγθξηζε ηνπ 

απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε ηελ αμία ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ (Le et 

al., 2003).  
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2.3.1 Η Προςϋγγιςη του Κόςτουσ 
 
 

  Η πξνζέγγηζε κέηξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζην θφζηνο παξαγσγήο ζπρλά αλαθέξεηαη 

ζηελ βηβιηνγξαθία σο πξνζέγγηζε εηζξνήο. χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, ε αμία ηνπ 

απνζέκαηνο ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ε απνζβεζηέα αμία ηεο 

ρξεκαηηθήο πνζφηεηαο πνπ μνδεχεηαη ζηελ επέλδπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

(Jones and Chiripanhura, 2010). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επελδπφκελνπ θφζηνπο ν 

Kendrick (1976), ρξεζηκνπνίεζε αηνκηθά επελδπφκελα θφζηε ιακβάλνληαο ππφςε 

ηεο απνζβέζεηο (Kwon, 2009b).  Ο Kendrick (1976) δηέθξηλε ηηο επελδχζεηο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε ελζψκαηεο θαη άπιεο. 

  ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη φια ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο θπζηθήο ππφζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ (π.ρ. θφζηνο αλαηξνθήο έσο ηελ 

ειηθία ησλ 14). Οη αζψκαηεο (άπιεο) επελδχζεηο αθνξνχλ ηα θφζηε εθείλα πνπ σο 

ζθνπφ έρνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ή ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο. ε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία ζα ζπλαληήζνπκε δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηελ 

αζθάιεηα, ηελ εθπαίδεπζε φπσο επίζεο ην ελαιιαθηηθφ θφζηνο πνπ έρνπλ νη καζεηέο 

πνπ θνηηνχλ. Η κέζνδνο ινηπφλ απηή καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηξήζνπκε ηηο 

ηξέρνπζεο ξνέο ησλ πφξσλ πνπ επελδχνληαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε άιινπο ηνκείο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξψπηλν θεθάιαην.  

  ηα ζεηηθά απηήο ηεο πξνζέγγηζεο πεξηιακβάλνληαη ε επθνιία πνπ παξέρεηαη κέζσ 

ηεο αλάιπζεο πνπ παξέρεη ζηνπο εξεπλεηέο γηα ελδερφκελεο αλαιχζεηο θφζηνπο – 

νθέινπο, πξνθεηκέλνπ λα ειερζνχλ εκπεηξηθά νη επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Δπίζεο, ζεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ζρεηηθά εχθνιε ζπιινγή δεδνκέλσλ γχξσ απφ ηηο 

ηδησηηθέο θαη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Η κέζνδνο φκσο απηή ζπγθεληξψλεη θαη κηα 

ζεηξά απφ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα θαη ηεο έρεη αζθεζεί απζηεξή θξηηηθή απφ 

πιήζνο εξεπλεηψλ. 

  Μηα απφ ηηο βαζηθέο αδπλακίεο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ 

θφζηνπο, σο κεζφδνπ απνηίκεζεο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Όηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε απνηίκεζε ελφο θπζηθνχ θεθαιαίνπ ζε φξνπο θφζηνπο ηφηε δελ 
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πξνθχπηεη θακία ζρέζε κεηαμχ επέλδπζεο θαη αμίαο ή πνηφηεηαο, κηαο θαη ε αμία ή ε 

πνηφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δήηεζε παξά κε ην θφζηνο παξαγσγήο.  

   Πέξα απφ ηελ αδπλακία ηεο πξνζέγγηζεο θφζηνπο λα εζηηάδεη ζηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο θαη φρη ηεο δήηεζεο, ζεκεηψλεηαη θαη άιιν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εηεξνγέλεηα ησλ αηφκσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ αλ ππνζέζνπκε φηη έρνπκε έλα καζεηή πνπ αληηκεησπίδεη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα πγείαο, ηφηε ε αλαηξνθή ηνπ ζα θνζηίδεη πεξηζζφηεξν ζε 

ζχγθξηζε κε έλα άιιν καζεηή κε πεξηζζφηεξεο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη κε 

ιηγφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο. Η πξνζέγγηζε θφζηνπο εμαηηίαο ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζα ηείλεη λα ππεξηηκήζεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην ηνπ πξψηνπ παηδηνχ θαη 

λα ππνηηκήζεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην ηνπ δεχηεξνπ. Αλ ηψξα δηεπξχλνπκε ηελ 

αδπλακία απηή, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πνπ ε πξνζέγγηζε θφζηνπο είηε δελ ηνπο ππνινγίδεη 

είηε ππνθχπηεη ζην ίδην ιάζνο κε ηνπο δχν καζεηέο ηνπ παξαδείγκαηνο. Οη δηαθνξέο 

πνπ κπνξεί λα ζεκεηψλνληαη ζηελ παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο απνπζηάδνπλ πιήξσο απφ 

ηηο έξεπλεο πνπ πηνζεηνχλ ηελ πξνζέγγηζε θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα ηα ζρνιεία, φπσο 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο γλψζεο. Οη επελδχζεηο ινηπφλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ δελ ιακβάλνπλ 

ζνβαξά ππφςε ην παξαπάλσ ππνθχπηνλ ζην ίδην ελλνηνινγηθφ θαη κεζνδνινγηθφ 

αηφπεκα φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξαδείγκαηνο ησλ δχν καζεηψλ.  πλεπψο, νη 

αδπλακίεο απηήο ηεο κεζφδνπ θαζηζηνχλ ηηο δηαηνκεαθέο θαη ρξνληθέο ζπγθξίζεηο 

ιηγφηεξν ηζρπξέο (Jones θαη Chiripanhura, 2010). 

  Έλα ζπρλφ ιάζνο ην νπνίν παξαηεξείηαη ζπρλά ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο είλαη φηη πνιιέο θνξέο πξνβαίλεη ζηελ ηαχηηζε θαηαλάισζεο θαη 

επέλδπζεο. Σν πξφβιεκα απηφ μεθηλάεη απφ ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ θφζηνπο πνπ 

ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο αιιά θαη απφ 

ηνπο γεληθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ αλαδχνληαη ζρεηηθά κε ην πνηα απνηειεί ηελ 

θαηαιιειφηεξε κέηξεζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ν  Kendrick (1976), ζεσξεί πσο φιεο 

νη δαπάλεο αλαηξνθήο ελφο παηδηνχ έσο ηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ ζεσξνχληαη 

επέλδπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Σν γεγνλφο απηφ φκσο απνηέιεζε αληηθείκελν 
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απζηεξήο θξηηηθήο κηαο θαη πνιινί ππνζηήξημαλ πσο αλ φιεο νη δαπάλεο αλαηξνθήο 

ζεσξνχληαη επελδχζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε 

δνπινθηεηηθά θαζεζηψηα. Η άπνςε δειαδή απηψλ, πνπ άζθεζαλ θξηηηθή ζηνλ 

Kendrick (1976) είρε λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη νη βαζηθέο δαπάλεο δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξνχληαη επελδχζεηο αιιά απιή θαηαλάισζε. Λφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ νξηαθή ζπλεηζθνξά ζην αλζξψπηλν θεθαιαίν απφ ηηο δηάθνξεο 

επελδχζεηο νη έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε θφζηνπο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξνβαίλνπλ ζε απζαίξεηεο 

ππνζέζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ αιιά θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ επελδχζεσλ απφ ηελ 

απιή θαηαλάισζε. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ επηηξέπεη ηελ εκθάληζε απηήο ηεο 

δπζθνιίαο είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο αηνκηθέο δαπάλεο εκπεξηθιείνπλ ην απνηέιεζκα 

θαηαλάισζεο θαη ην απνηέιεζκα επέλδπζεο. Γηα παξάδεηγκα ν Kendrick (1976), 

ζεψξεζε ην 50% ησλ δαπαλψλ πνπ δηνρεηεχνληαη ζηελ πγεία θαη ζηελ αζθάιεηα λα 

ζεσξνχληαη σο επελδχζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.  

  Ο ζπληειεζηήο απφζβεζεο απνηειεί κηα άιιε πηπρή ησλ αδπλακηψλ ηεο 

πξνζέγγηζεο θφζηνπο. Η αξζξνγξαθία δελ παξνπζηάδεη θάπνηα, έζησ ζηνηρεηψδε 

νκνθσλία, γχξσ απφ ηνπ πην ελδερνκέλσο αληηπξνζσπεπηηθνχο σο πξνο ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην ζπληειεζηέο απφζβεζεο. Οη ζπληειεζηέο απφζβεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην ηαπηίδεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε ην 

θπζηθφ θεθάιαην. εκεηψλεηαη έηζη θζνξά ζην αλζξψπηλν θεθάιαην εμαηηίαο ηεο 

γήξαλζεο ή ηεο αζζέλεηαο. Μπνξεί επίζεο λα ζεκεησζεί έλα είδνο «αηξνθίαο» ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε αλεπαξθή ρξήζε ή ηέινο λα ζεκεησζεί κηα 

απαμίσζε ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

(Grip θαη Loo, 2002). ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη  ε αδπλακία ηεο πξνζέγγηζεο 

θφζηνπο ζην λα κε ιακβάλεη ππφςε ηεο ην γεγνλφο φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

εθηηκάηαη ζε πςειά επίπεδα ηα πξψηα ρξφληα  πνπ δηνρεηεχεηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη αξρίδεη λα απνζβέλεηαη ζηαδηαθά. 

  Η κέζνδνο πξνζέγγηζεο θφζηνπο απνηπγράλεη επίζεο λα ελζσκαηψζεη ηηο 

ζεκαληηθέο ρξνληθέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά επίπεδα, ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην άηνκν, κεζνιαβεί έλα δεδνκέλν 
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ρξνληθφ δηάζηεκα. Μέζα ζε απηά ηα εθπαηδεπηηθά επίπεδα ζεκεηψλεηαη κηα κεγάιε 

ρξνληθή πζηέξεζε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή δαπάλε θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο έλα πνιχ 

κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ δηνρεηεχεηαη ζε καζεηέο πνπ ζε επφκελεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο δηαηεξνχλ ηελ καζεηηθή ηνπο ηδηφηεηαο θαη έηζη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην δελ πινπνηείηαη. Σέινο, κία αθφκε θξηηηθή πνπ δηαηππψζεθε είλαη φηη 

κέζνδνο απηή, παξαβιέπεη ηελ αμία ησλ κε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο νη 

δεκφζηεο επελδχζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία). Δίλαη πιένλ δεθηφ πσο, απηέο 

νη δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνπ επλννχλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (φπσο νηθνγελεηαθφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην, επθαηξίεο γηα απηνεθπιήξσζε) θαη ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο 

παξάκεηξνη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ (Folloni θαη Vittadini, 

2010).      

 

 2.3.2 Η Προςϋγγιςη του Ειςοδόματοσ 
 

 Η πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζην εηζφδεκα πξνζπαζεί λα πνζνηηθνπνηήζεη ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην σο κειινληηθή ξνή εζφδσλ πνπ θεξδίδεη ην άηνκν απφ 

επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. Δλψ ε κέζνδνο κέηξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζην θφζηνο 

εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πιεπξά ησλ εηζξνψλ, ε κέζνδνο κέηξεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζην εηζφδεκα απφ ηελ άιιε, ελδηαθέξεηαη θαη πξνζεγγίδεη ην θαηλφκελν 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εθξνψλ. Με ην λα εζηηάδεηαη ε πξνζνρή ηεο κεζφδνπ απηήο, 

ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα θεξδίδνπλ εηζνδήκαηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

εθθξάδεηαη ζε αμίεο αγνξαίσλ ηηκψλ. Βαζηθή παξνρή ηεο κεζφδνπ είλαη φηη νη ηηκέο 

απηέο απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείθηε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ησλ θαηλνκέλσλ 

ηεο πξνζθνξά θαη δήηεζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Boarini et al., 

2012). Με άιια ιφγηα ε κέζνδνο απηή «θνηηάεη πξνο ηα κπξνζηά», κηαο θαη εζηηάδεη 

ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο αλακελφκελεο απνδφζεηο ηεο επέλδπζεο ελψ ε πξνζέγγηζε ηνπ 

θφζηνπο «θνηηάεη πξνο ηα πίζσ» γηαηί πξνρσξάεη ζηηο κεηξήζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 
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θεθαιαίνπ κε βάζε ηα ηζηνξηθά θφζηε ηεο παξαγσγήο (Jones and Chiripanhura, 

2010).  

  Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο έιιεηςεο δεδνκέλσλ ε κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζην 

εηζφδεκα είρε αδξαλνπνηεζεί. Απφ ην 1960 θαη κεηά φκσο, πιήζνο αξζξνγξαθίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ηε κέζνδν απηή σο βαζηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, άξρηζε μαλά λα εκθαλίδεηαη θαη λα θεξδίδεη ην ρακέλν ηεο 

έδαθνο. Οη παιηφηεξεο έξεπλεο βαζίδνληαλ θπξίσο ζε κάθξν δεδνκέλα φηαλ άξρηζαλ 

λα εκθαλίδνληαη, θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ, κίθξν δεδνκέλα δφζεθε ην έλαπζκα γηα 

ηελ επαλεκθάληζε ηεο κεζφδνπ.  

  Πην ζπγθεθξηκέλα ην ν Weisbrod (1962), ηξνπνπνηψληαο παιηφηεξεο έξεπλεο θαη 

έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ δηαηνκεαθά δεδνκέλα γηα εηζνδήκαηα, ξπζκνχο 

απαζρφιεζεο θαη πηζαλφηεηεο επηβίσζεο εθηίκεζε ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ σο εμήο: 

 

 

 

(1.18) 

Όπνπ : ε παξνχζα αμία ησλ αλακελψκελσλ κειινληηθψλ εηζνδεκάησλ ελφο αηφκνπ 

ειηθίαο α, : ε πηζαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα επηβηψζεη έσο ηελ ειηθία ρ, 

: ν ξπζκφο απαζρφιεζεο θαη ηα κέζα εηζνδήκαηα ηεο ειηθίαο ρ, : ην 

πξνεγνθιεηηθφ επηηφθην. Η ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, θαηά ηελ νπνία ηα έζνδα είλαη 

κεδηθά, νξίζηεθε ε ειηθία ησλ 75 εηψλ.  

  Η ππφζεζε ζηελ νπνία πξνβαίλεη ε κεζνδνινγία είλαη φηη, ζε n ρξφληα απφ ηψξα, 

απηνί πνπ ζήκεξα είλαη x εηψλ αλακέλνπλ λα θεξδίζνπλ έλα εηζφδεκα πνπ ζα ηζνχηαη 

κε απηφ πνπ ηα άηνκα ειηθίαο x+n θεξδίδνπλ ζήκεξα. Παξφκνηα ινγηθή ηζρχεη θαη 

γηα ηνπο ξπζκνχο απαζρφιεζεο θαη γηα ηελ πηζαλφηεηα επηβίσζεο.  

  Οη Graham θαη Webb (1979), πξνζάξκνζαλ ην πιαίζην κεζνδνινγίαο θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, εηζάγνληαο επίζεο θαη 

ηελ παξάκεηξν ηεο εθπαίδεπζεο. Η κεηαηξνπή ζηελ νπνία πξνέβεζαλ δηακνξθψλεηαη 

σο εμήο: 
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(1.19) 

 φπνπ : ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ εηζνδεκάησλ ελφο αηφκνπ 

πνπ ειηθίαο α θαη ν νπνίνο παξνπζηάδεη έλα ζχλνιν νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ , 

: ην επηηφθην, : ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ ηζρχεη ζηα άηνκα πνπ 

κνηξάδνληαη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη k: ην έηνο δσήο.  

  Η κεζνδνινγία ηεο παξαδνρήο απηήο είλαη φηη έλα άηνκν ειηθίαο x πνπ 

ζπγθεληξψλεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά βαζίδεη ηελ πξνζδνθία ηνπ γηα ηα 

εηζνδήκαηα πνπ ζα θεξδίζεη ζε n ρξφληα απφ ηψξα ζχκθσλα κε απηά ηα εηζνδήκαηα 

πνπ θεξδίδνπλ ηψξα ηα άηνκα ειηθίαο x+n, φπνπ θαη απηά ηα άηνκα κνηξάδνληαη ηα 

ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηφλ (Le et al., 2003). 

  Σηο αδπλακίεο ηεο πξνεγνχκελεο αλάιπζεο, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην κηθξφ 

εχξνο αλάιπζεο, πξνζπάζεζαλ λα μεπεξάζνπλ νη Jorgenson and Fraumeni (1989). Η 

βαζηθή ηνπο επηδίσμε ήηαλ λα παξνπζηάζνπλ έλα λέν ζχζηεκα εζληθψλ ινγαξηαζκψλ 

γηα ηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζπγθξίζηκεο κεηξήζεηο ησλ 

επελδχζεσλ ζην αλζξψπηλν θαη ζην κε αλζξψπηλν θεθάιαην. χκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο ην πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

βαζίδεηαη ζηελ αλαινγία αλάκεζα ζηηο επελδχζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ. Σν θνηλφ ζηνηρείν είλαη φηη νη παξνχζεο δαπάλεο κεηαηξέπνληαη ζε 

απνδφζεηο ζην κέιινλ. Με ζθνπφ ινηπφλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζπγθξίζηκεο κεηξήζεηο 

ηνπ αλζξψπηλνπ θαη ηνπ κε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ην αλζξψπηλν θεθάιαην νξίδεηαη 

σο ην εξγαζηαθφ εηζφδεκα πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο 

αηφκνπ. Σα εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δσήο 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ ή ηνπ κε 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

  Η κεζνδνινγία ησλ Jorgenson θαη Fraumeni (1989), βαζίδεηαη ινηπφλ ζηελ 

πξνζέγγηζε κέηξεζεο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε βάζε ην 

εηζφδεκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο, ηα έζνδα πνπ ζα εηζπξάμεη έλα άηνκν ειηθίαο x ζε n 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

84 

ρξφληα απφ ηψξα ζα εμηζψλνληαη κε απηά πνπ θεξδίδεη ηψξα έλα άηνκν ειηθίαο x+n, 

ην νπνίν θαη απηφ κνηξάδεηαη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, εθπαίδεπζε). ηελ 

έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ πέληε ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο. Σν πξψην ζηάδην είλαη 

ην ειηθηαθφ ζηάδην 0-4 ζην νπνίν δελ έρνπκε νχηε ζρνιείν, νχηε εξγαζία. Σν δεχηεξν 

είλαη 5-13, ζην νπνίν έρνπκε ζρνιείν αιιά φρη εξγαζία. Σν ηξίην είλαη 14-34, ζην 

νπνίν έρνπκε ζρνιείν θαη εξγαζία. Σν ηέηαξην είλαη 35-74, ζην νπνίν έρνπκε εξγαζία 

αιιά φρη ζρνιείν. Δλψ ην πέκπην ζηάδην, ζην νπνίν δελ έρνπκε νχηε εξγαζία νχηε 

ζρνιείν, είλαη νη ειηθίεο άλσ ησλ 75 εηψλ. 

  Η ζεκαληηθφηεξε ίζσο θαηλνηνκία ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη φηη παξνπζηάδνπλ κηα πην 

απινπνηεκέλε δηαδηθαζία αλαθνξηθά κε ηηο πξνεμνθιεκέλεο ζην ηψξα κειινληηθέο 

εηζνδεκαηηθέο ξνέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα αμία ησλ εηζνδεκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εξγαζία θαη πνπ θαη θεξδίδεη έλα άηνκν κηαο ειηθίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο δσήο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο εηήζηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ε παξνχζα αμία ησλ εηζνδεκάησλ κηαο δσήο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ 

ζηαζκηζκέλα κε ηελ πηζαλφηεηα επηβίσζεο. Δθαξκφδνληαο απηήλ ηελ ηππνινγία, 

θάλνληαο αλαδξνκέο πξνο ηα πίζσ, κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε ηελ παξνχζα αμία ησλ 

εξγαζηαθψλ εηζνδεκάησλ κηαο δσήο γηα θάζε ειηθία. ρεκαηηθά γηα ην εηζφδεκα κηαο 

δσήο V ελφο αηφκνπ θχινπ s, ειηθίαο a, εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ e, ζην ρξφλν y 

έρνπκε ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

   

 

 
(1.20) 

 φπνπ Y: ηα εηήζηα εηζνδήκαηα θαη : ε πηζαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα επηβηψζεη έλα 

αθφκα έηνο.  

  Μηα άιιε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ελζσκαηψλεη ηελ δπλεηηθή 

αμία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα άηνκα ηα νπνία επί ηνπ παξφληνο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε θαη πνπ πξνβιέπνπλ βειηίσζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ 

απαζρφιεζεο, σο απνηέιεζκα ηεο πξφζζεηεο εθπαίδεπζεο πνπ απνθηνχλ. Αλ ινηπφλ 

ζπκπεξηιεθζνχλ δεδνκέλα ζρνιηθψλ εγγξαθψλ ηφηε απηφ επεξεάδεη ηα εξγαζηαθά 

εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δσήο ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ 
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βξίζθνληαη ζην δεχηεξν ( ειηθίαο 5-13) θαη ζην ηξίην ζηάδην (ειηθίαο 14-34) ηνπ 

θχθινπ δσήο. Γηα ηα άηνκα απηά, ε ζρέζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εξγαζηαθψλ 

εηζνδεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δσήο είλαη: 

 

 
(1.21) 

 

  φπνπ ην Δ αληηζηνηρεί ζην ξπζκφ ζρνιηθψλ εγγξαθψλ. Δθαξκφδνληαο ηελ 

κεζνδνινγία απηή απφ ηα εηζνδήκαηα ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα πςειφηεξα 

επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη πεγαίλνληαο πξνο ηα πίζσ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζνπκε ηα εηζνδήκαηα φισλ ησλ αηφκσλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν (Le et al., 

2005b).  πλεπψο, αλ ζειήζνπκε λα εθαξκφζνπκε απηή ηε κέζνδν γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε ην ζπλνιηθφ αλζξψπηλν θεθάιαην κηαο πεξηθέξεηαο ηφηε ε γεληθή 

ηππνινγία είλαη ε εμήο; 

 

 
(1.22) 

 

  φπνπ : ην εξγαζηαθφ εηζφδεκα κηαο δσήο (lifetime labor income), : ν αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ειηθία age θαη ζην εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία edu 

(Jones θαη Chiripanhura, 2010). 

  Η κεζνδνινγία φκσο ησλ Jorgenson and Fraumeni (1989), πέξα απφ ηηο ζεηηθέο 

ζπλεηζθνξέο πνπ πξνζθέξεη δελ ζηεξείηαη κεηνλεθηεκάησλ. Δπεηδή εληάζζεηαη ζηελ 

επξχηεξε θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξσπίλνπ 

θεθαιαίνπ πνπ βαζίδνληαη ζην εηζφδεκα, αλαπφθεπθηα ελζσκαηψλεη ηηο εγγελείο 

αδπλακίεο θαη πεξηνξηζκνχο ησλ επξχηεξεο θαηεγνξίαο απηήο. αλ μερσξηζηή φκσο 

ππνθαηεγνξία παξνπζηάδεη ηηο δηθέο ηεο αδπλακίεο. Μηα ηέηνηα αδπλακία είλαη ν 

ηξφπνο κε ην νπνίν εηζάγνπλ ζηελ  αλάιπζή ηνπο ηηο κε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ο ηξφπνο  θαηαινγηζκνχ ησλ κε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζεκαίλεη φηη ε αλεξγία 

έρεη ζεκαζία ζηελ θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ θαη 
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ησλ κε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά δελ επεξεάδνπλ ην ζπλνιηθφ αλζξψπηλν 

θεθάιαην. Απηφ ζεκαίλεη πσο δελ ζεκεηψλεηαη θακία αιιαγή ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην, εάλ ν πιεζπζκφο είλαη πιήξσο απαζρνινχκελνο ή απαζρνινχληαη κφλν νη 

κηζνί, δεδνκέλνπ φηη νη ψξεο κε εξγαζίαο ππνινγίδνληαη ζηηο κε εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη πιήξσο ζηνπο γεληθφηεξνπο 

ππνινγηζκνχο ηεο κεζνδνινγίαο. Δπίζεο, νη κέζεο απνδνρέο ησλ εξγαδφκελσλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαηαινγίζεη ε αμία ησλ κε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ 

πνπ δελ εξγάδνληαη θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί κεξνιεπηηθά πξνβιήκαηα 

(Le et al., 2003).  

  Δπηπιένλ κέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο ππνινγίζηεθαλ νη απνδφζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ έλα επηπιένλ έηνο εθπαίδεπζεο σο ε δηαθνξά ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ ζα θεξδίδεη θάπνηνο πεγαίλνληαο ζρνιείν θαη ρσξίο λα πεγαίλεη 

ζρνιείν ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ην θφζηνο επθαηξίαο πνπ 

έρεη θάπνηνο πνπ πεγαίλεη ζρνιείν. Η αμία ηνπ ρξφλνπ πνπ μνδεχεη θάπνηνο ζην 

ζρνιείν δελ απνηειεί ηκήκα ησλ ππνινγηζκνχ ηα κεζφδνπ παξφιν πνπ ην ζρνιείν 

ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κε εκπνξηθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο δελ ιακβάλεη 

ππφςε ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα άηνκα φπσο επίζεο θαη ηελ κε 

επίζεκε εθπαίδεπζε (Boarini et al., 2012). Σέινο, εμαηηίαο ηνπ πνιχ πςεινχ 

ειηθηαθνχ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο ζεκεηψλεηαη ππεξεθηίκεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ κεγαιπηέξσλ αηφκσλ κηαο θνηλσλίαο θαη ηαπηφρξνλε ππεξεθηίκεζε ησλ 

εξγαηηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ θεξδίδνπλ ηα άηνκα ζε κηα δσή απφ ηηο ππφινηπεο 

ειηθηαθέο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο.  

 Οη Mulligan θαη Sala-i-Martin (1997), βαζηδφκελνη ζηελ κέζνδν ηνπ εηζνδήκαηνο, 

πξνζπάζεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα δείθηε πνπ λα εθθξάδεη ηελ ηηκή ζε αμία θαη 

φρη ζε λνκηζκαηηθή αμία. Μέηξεζαλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην γηα κηα πεξηνρή, ζε έλα 

δεδνκέλν έηνο σο ην ζπλνιηθφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα δηαηξεκέλν κε ην κηζζφ ησλ 

κε κνξθσκέλσλ. Η ινγηθή ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη επηδηψθνπλ λα εληνπίζνπλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνο ην εηζφδεκα ελζσκαηψλεη φρη κφλν ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ην δηαζέζηκν θπζηθφ θεθάιαην. Χο εθ ηνχηνπ, γηα θάζε 
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δεδνκέλν αλζξψπηλν θεθάιαην νη εξγαδφκελνη κηα πεξηνρήο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο κεγαιχηεξν θπζηθφ θεθάιαην ζα ηείλνπλ λα θεξδίδνπλ κεγαιχηεξνπο κηζζνχο.      

 Δπεηδή ηψξα ην αλζξψπηλν θαη θπζηθφ πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο δηαθέξεη 

ρξνληθά θαη ρσξηθά, έλα δεδνκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο πξνζειθχεη δηαθνξεηηθά 

κηζζνινγηθά επίπεδα θαη θαηά επέθηαζε κπνξεί λα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ζπκςεθίζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί 

ην ζπλνιηθφ θπζηθφ θεθάιαην ζην εξγαηηθφ εηζφδεκα δηαηξψληαο ην εξγαηηθφ 

εηζφδεκα κε ην κηζζφ ησλ κε εθπαηδεπκέλσλ εξγαηψλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνθχπηεη ε παξαθάησ ζρέζε, ε νπνία εθθξάδεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην h ηεο 

πεξηνρήο i θαηά ην ρξφλν t. 

 

 

(1.23) 

 

  φπνπ  : ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ κηζζνχ ελφο αηφκνπ κε s ρξφληα 

εθπαίδεπζε, : ν ξπζκφο κεηαβνιή ηνπ κηζζνχ ησλ κε εθπαηδεπκέλνπ 

εξγαδφκελνπ θαη : ε αλαινγία ησλ αηφκσλ κε s έηε εθπαίδεπζεο.  

  Αλάκεζα ζηα ζεηηθά απηήο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

επεμεξγάδεηαη ηηο δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σέινο, ε εθαξκνγή ηεο δελ απαηηεί ηελ ζπιινγή κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηεο εληνπίδνληαη πνιιά θνηλά κε ηηο ππφινηπεο κεηξήζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζην εηζφδεκα, φπσο ην γεγνλφο φηη νη κηζζνινγηθέο δηαθνξέο δελ 

επεξεάδνληαη κφλν απφ δηαθνξέο ζηελ νξηαθή αμία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αιιά 

θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. Μεηνλέθηεκα επίζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

αληηκεησπίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε κεδεληθή εθπαίδεπζε σο παλνκνηφηππνπο. 

Δπίζεο δελ καο δίλεη επαξθείο εμεγήζεηο ζην γηαηί λα δερφκαζηε φηη ηα άηνκα κε ην 

ίδην επίπεδν εθπαίδεπζεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα παξαγσγηθφηεηα, αθφκε θαη αλ ην 

θπζηθφ θεθάιαην είλαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν δηαζέζηκν πξνο φινπο (Silva, 2004). 

Σέινο φπσο θαη νη άιιεο κεηξήζεηο ηεο επξχηεξεο θαηεγνξίαο δελ κπνξεί λα ιάβεη 
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ππφςε ηεο ηνπο παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη πέξα θαη έμσ απφ ηελ επίζεκε 

εθπαίδεπζε (Teixeira, 2004).   

  Η κέζνδνο κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ππνινγίδεη ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αζξνίδνληαο ηε 

ζπλνιηθή απνζβεζηέα αμία φισλ ησλ κειινληηθψλ εηζνδεκαηηθψλ ξνψλ ησλ κειψλ 

κηαο πιεζπζκηαθήο νκάδαο πνπ αλακέλνπλ λα εηζπξάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ 

ηνπο. Η κέζνδνο απηή, ε νπνία ζηελ νπζία θνηηάεη πξνο ην κέιινλ (prospective) 

βαζίδεηαη ζηηο πξνζδνθίεο αθνχ νη ππνινγηζκνί ηεο εζηηάδνληαη ζηηο πξνζδνθψκελεο 

απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ. Σνπνζεηείηαη ζηελ αληίζεηε φρζε ζε ζρέζε κε ηηο 

κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο θφζηνπο, κηαο 

θαη νη ηειεπηαίεο βαζίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο παξαγσγήο, δηαθαηέρνληαη δειαδή 

απφ ην ζηνηρείν ηεο αλαδξνκηθφηεηαο (retrospective) ζηελ αλάιπζή ηνπο. Με άιια 

ιφγηα νη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζην θφζηνο πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ην άηνκν, νη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζην εηζφδεκα πξνζπαζνχλ λα 

εθηηκήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνθηήζεη εηζφδεκα. 

  Σν αλζξψπηλν θεθάιαην κε απηή ηελ κέζνδν εθθξάδεηαη ζε αγνξαίεο ηηκέο 

δεδνκέλνπ φηη ε αγνξά εξγαζίαο πνπ ακείβεη ηνλ εξγαδφκελν κέζσ ησλ 

κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηθαλφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

ηελ γεληθφηεξε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη  (έζησ ζε θάπνην βαζκφ). ηελ πεξίπησζε 

ησλ κεζφδσλ απηψλ δελ απαηηείηαη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο γηαηί, έζησ θαη 

ζησπεξά ε απφζβεζε ιακβάλεηαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνλ απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

δηεζλείο ζπγθξίζεηο εμαηηίαο θπξίσο ηεο έθθξαζήο ηνπο ζε εκπνξηθέο ηηκέο. Σα 

δεδνκέλα πνπ απαηηεί ε κέζνδνο πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο ηεο φπσο, εηζνδήκαηα, ξπζκνί απαζρφιεζεο, αλεξγία αλά ειηθία, θχιν 

ή εθπαηδεπηηθφ επίπεδν είλαη πνιχ εχθνιν λα ζπιιερηνχλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

παξνπζηάδνληαη ζε έγθπξε κνξθή θαη επηθαηξνπνηεκέλα. Απηφ φκσο πνπ απαηηεί ε 

κέζνδνο είλαη ε εχξεζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ ππφθεηηαη ζε 

ππνθεηκεληθή θξίζε. Δπεηδή φκσο φηαλ κηα δπλακηθή νηθνλνκία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 
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εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο ηεο παξαγσγηθή δπλαηφηεηα, απηφ δελ απνηειεί 

ηξνρνπέδε.    

  Όια απηά ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζην 

εηζφδεκα δελ ζεκαίλεη φηη ηηο απαιιάζζνπλ απφ θξηηηθή. Η βαζηθή ππφζεζε ζηελ 

νπνία ζηεξίδεηαη ε επξχηεξε θαηεγνξία ηεο πξνζέγγηζεο βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη 

φηη νη δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο αληαλαθινχλ δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Η 

αιήζεηα είλαη φκσο φηη νη κηζζνί δηαθνξνπνηνχληαη εμαηηίαο ιφγσλ πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ή ην κέγεζνο ηνπο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Γηα 

παξάδεηγκα ν κηζζφο ελδέρεηαη λα απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

εξγνδνηψλ, ησλ ππαιιειηθψλ ζσκαηείσλ ή ηνπ θξάηνπο φπσο επίζεο ελδέρεηαη λα  

είλαη επάισηνο ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. πλεπψο, ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ζεκεηψλνληαη απηά ηα θαηλφκελα ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν 

κεξνιεπηηθφ (Le et al., 2003).  

  Δπηπιένλ ε κέηξεζε είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε ζηα ζέκαηα ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ 

επηηνθίνπ θαη ζηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο (Liu, 2011). Αλνηρηφ επίζεο πξνο 

ζπδήηεζε παξακέλεη ην ζέκα ηνπ θφζηνο ζπληήξεζεο. Έρεη ππνζηεξηρηεί ε άπνςε φηη 

ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ην θπζηθφ 

θεθάιαην. Δπεηδή ην θπζηθφ θεθάιαην ππνινγίδεηαη σο θαζαξφ πνζφ , ην ίδην ζα 

έπξεπε λα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. χκθσλα ινηπφλ 

κε απηήλ ηελ άπνςε ην θφζηνο ζπληήξεζεο ζα έπξεπε λα αθαηξείηαη απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. ε απηφ ην ζεκείν φκσο 

αλαθχπηεη ε δπζθνιία νξηζκνχ ηνπ θφζηνπο απηνχ θαη δηάθνξα εξσηήκαηα πεξί ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ δαπαλψλ θαηαλάισζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θφζηνο ζπληήξεζεο ή 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θφζηνο ζπληήξεζεο δηαθπκαίλεηαη ζην θχθιν δσήο 

(Graham θαη Webb, 1979). Απφ ηελ άιιε έρεη ππνζηεξηρηεί ε άπνςε φηη νη 

αθαζάξηζηεο ακνηβέο απνηεινχλ κηα πην αμηφπηζηε κεηαβιεηή γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, επεηδή ζεσξνχλ φηη ε θαηαλάισζε είλαη ζθνπφο θαη ην φρη ην 

κέζν ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο. 

  Η κέζνδνο απηή επίζεο δελ ιακβάλεη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ηε κε επίζεκε 

εθπαίδεπζε. Ο ηξφπνο δειαδή κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί είλαη ζαλ λα πξνβαίλεη ζε κηα 
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ζησπεξή παξαδνρή πσο κφλν ε επίζεκε εθπαίδεπζε πξνζδηνξίδεη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην. Δπίζεο, ε κέζνδνο απηή εζηηάδεη αξρηθά ζην αηνκηθφ αλζξψπηλν θεθάιαην 

ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα ζπλνιηθνπνηείηαη γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ αγλνψληαο ηηο ηπρψλ 

επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο. Σν 

ζπλνιηθφ θεθάιαην κηαο πεξηθέξεηαο κπνξεί ζηελ νπζία λα κελ πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα ηεο άζξνηζεο ησλ αηνκηθψλ αλζξψπηλσλ θεθαιαίσλ (Jones θαη 

Chiripanhura, 2010).  

 

2.4  Ολοκληρωμένεσ Προςεγγίςεισ 
 

  Όπσο έρνπκε παξαηεξήζεη, φιεο ηα είδε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ απνζέκαηνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ αληηκεησπίδνπλ κεηνλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνχο. Δμαηηίαο 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θάπνηνη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα ζπλδπάζνπλ θάπνηεο απφ 

ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο κε ζθνπφ λα πεξηνξίζνπλ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο θαη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο.  

  Γηα παξάδεηγκα νη Tao θαη Stinson (1997) αλέπηπμαλ κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε πξνζπαζψληαο λα επηιχζνπλ ηα γλσζηά πξνβιήκαηα ησλ κεζφδσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζην θφζηνο θαη ζην εηζφδεκα.  

  εκείσζαλ φηη νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

είλαη απηέο πνπ ζηελ νπζία ην πξνζδηνξίδνπλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ επελδχζεσλ 

απηψλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηελ κέζνδν κέηξεζεο ηνπ απνζέκαηνο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ βαζίδεηαη ζην θφζηνο. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην είλαη 

απηφ πνπ δηακνξθψλεη ηα αηνκηθά κηζζνινγηθά επίπεδα δηακέζνπ ηεο κεζφδνπ πνπ 

βαζίδεηαη ζην εηζφδεκα. Αθνινπζψληαο απηφλ ηνλ ζπιινγηζκφ φξηζαλ ηελ παξαθάησ 

ζπλάξηεζεο εζφδσλ, αλάκεζα ζην αλζξψπηλν θεθάιαην (h) θαη ζηα έζνδα (Τ). 

 

 (1.24) 

 

  φπνπ s: θχιν, a: ειηθία, e: εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη : ν ξπζκφο ελνηθίνπ ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ην έηνο t.  
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  Δπεηδή ην δεμηφ ηκήκα ηεο ζρέζεο δελ κπνξεί λα νξηζηεί επηιέγεηαη λα 

θαλνληθνπνηεζεί ην απφζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε βάζε ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπηιέγνληαο ηνπο λενεηζεξρφκελνπο, νη 

νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ην ηειεπηαίν εθπαηδεπηηθφ ζηάδην νπζηαζηηθά δελ ρξεηάδεηαη 

λα ππνινγηζηεί γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην νη ηπρφλ πεξεηαίξσ εθπαίδεπζε πνπ 

κπνξεί θάπνηνο λα απνθηήζεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. Η ηθαλφηεηα ησλ 

λενεηζεξρνκέλσλ θαζνξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ SAT 

(ακεξηθαληθφ test πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο απνθνίηνπο), φπνπ θαη απηά πξνζδηνξίδνπλ 

ηα εηζνδήκαηά ηνπο. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζεσξείηαη φηη 

είλαη ίζν κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο πνπ έρνπλ θάλεη κέρξη λα 

θζάζνπλ ζε απηφ ην ζηάδην.  

  Πξνζδηνξίδνληαο ινηπφλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην κέζσ ησλ επελδχζεσλ θαη 

εηζάγνληαο ηα κηζζνινγηθά δεδνκέλα ζηε ζρέζε πξνθχπηεη ν ξπζκφο ελνηθίνπ ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Ο ξπζκφο απηφο ζεσξείηαη δεδνκέλνο αλάκεζα ζηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην ησλ ππνινίπσλ ειηαθψλ νκάδσλ.  

  Η κεζνδνινγία απηή δελ πέθηεη ζηελ παγίδα ζην λα νξίζεη ην ηη είλαη εθπαηδεπηηθέο 

επελδχζεηο γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη θπξίσο δελ πξνρσξά ζην λα δηαθξίλεη 

κεξίδηα ησλ επελδχζεσλ πνπ ζεσξεί φλησο εθπαηδεπηηθέο επελδχζεη θαη κεξίδηα πνπ 

ζεσξεί σο απιή θαηαλάισζε. Δπίζεο δελ αζρνιείηαη κε ην πφηε αλαηηκάηαη ή 

απνζβέλεηαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο 

πεξηιακβάλνληαη ε κε επαξθήο εμήγεζε γηα ην αλ ην θφζηνο αλαηξνθήο ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη επέλδπζε ή θαηαλάισζε. Γηα παξάδεηγκα επηρεηξεκαηνινγνχλ πσο νη 

δαπάλεο πγείαο απνηεινχλ δείθηε ηεο επάξθεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θζάλνπλ 

ζε κεγαιχηεξα κηζζνινγηθά επίπεδα θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη ιφγνο λα δηαθξηζνχλ ζε 

επέλδπζε θαη ζε θαηαλάισζε. Σέινο, ε ζχλδεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

λενεηζεξρνκέλσλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ test SAT, παξακέλεη σο ζέκα αλνηρηφ πξνο 

ζπδήηεζε.  
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Κεφάλαιο 3 

Θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ 
 

  Τόςο οι εκνικζσ όςο και οι περιφερειακζσ και τοπικζσ κυβερνιςεισ, ιδίωσ μετά τισ 

δεκαετίεσ του 1960 και 1970, ζδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα ηθτιματα που 

αφοροφν τθν τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ. Ταυτόχρονα θ ζννοια τθσ 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ τροποποιικθκε ςθμαντικά διευρφνοντασ τθν 

εννοιολογικι τθσ βάςθ πζρα και ζξω από επικετικά προςδιοριςτικά που τθν 

ςυνζδεαν αποκλειςτικά με οικονομικοφσ παράγοντεσ. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ 

ςχετίηονται κυρίωσ με μια γενικότερθ ποιοτικι ςτροφι που ωσ ςκοπό είχε να 

«ελαςτικοποιιςει» κατά κάποιο τρόπο τθν καπιταλιςτικι δομι του οικονομικοφ 

ςυςτιματοσ. Το οικονομικό ςφςτθμα είχε υποςτεί τα τελευταία χρόνια ςθμαντικζσ 

μεταβολζσ που ςχετίηονται με τθν παγκοςμιοποίθςθ, τθν εντατικοποίθςθ τθσ 

γνϊςθσ και τθν αυξθμζνθ ανταγωνιςτικότθτα.  

  Το μζλλον του νζου αυτοφ οικονομικοφ ςυςτιματοσ χαρακτθρίηεται από 

αβεβαιότθτα και ςυνδζεται ταυτόχρονα με μια γενικότερθ ανθςυχία για τθν 

κατάςταςθ οριςμζνων κοινωνικϊν ομάδων και περιοχϊν αναφορικά με ηθτιματα 

που άπτονται των περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςτθν ευθμερία και ςτθν ανάπτυξθ. Θ 

ανθςυχία αυτι επθρεάηει τθν οικονομικι μεγζκυνςθ και ανάπτυξθ των 

περιφερειϊν εγείροντασ ερωτιματα αναφορικά με τουσ νζουσ οριςμοφσ τθσ 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ και τθν γενικότερθ αξιολόγθςθ τθσ περιφερειακισ 

αναπτυξιακισ πορείασ. Επιπλζον ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ ζχουν επζλκει ςτθν 

κυβερνθτικι δομι επθρεάηοντασ ςε ςθμαντικό βακμό τθν περιφερειακι ανάπτυξθ. 

Μια από τισ  ςθμαντικότερεσ  αλλαγζσ που ςθμειϊκθκε ςτο κζμα αυτό αποτελεί θ  

ανάδυςθ αποκεντρωμζνων κυβερνθτικϊν ςυςτθμάτων που δρουν ςυνεργατικά με 

τα υπόλοιπα κυβερνθτικά ςυςτιματα.  

  Οι ςυηθτιςεισ αναφορικά με τθν τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ είχαν ωσ 

αποτζλεςμα να μετατοπίςουν το επιςτθμονικό ενδιαφζρον από τθν ποςοτικι ςτθν 

ποιοτικι τθσ διάςταςθ. Στο αρχικό τουλάχιςτον επίπεδο θ μετατόπιςθ εντοπίηονταν 
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ςτο ιδιαίτερο ενδιαφζρον που επιδεικνφονταν ςτουσ περιβαλλοντικοφσ 

περιοριςμοφσ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων αλλά ςτα μετζπειτα ςτάδια θ 

μετατόπιςθ επεκτάκθκε ςε γενικότερα ηθτιματα  που αφοροφν τθν ανκρϊπινθ ηωι. 

Ουςιαςτικά κατά αυτόν τον τρόπο αναφερόμαςτε ςτθν ζννοια τθσ βιϊςιμθσ και τθσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ. Θ ζννοια τθσ βιωςιμότθτασ ουςιαςτικά κεωρεί τισ ςυμβατικζσ 

αντιλιψεισ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ ωσ άκρωσ αυτονομιςτικζσ και ταυτόχρονα 

κεωρεί πωσ οι παραδοςιακζσ μετριςεισ τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ προςφζρουν 

μια ζνδειξθ μόνο τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ.  Ουςιαςτικά θ οι κεωρίεσ τθσ 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ δεν εςτιάηουν πλζον ςε αμιγϊσ οικονομικοφσ τομείσ 

όπωσ θ απαςχόλθςθ και το ειςόδθμα αλλά διευρφνουν τισ κεματικζσ ανάλυςθσ και 

μελζτθσ τουσ περιλαμβάνοντασ κζματα που αφοροφν τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ 

ανκρϊπινθσ ηωισ. Θ μακροχρόνια αφξθςθ τθσ παραγωγισ δεν αποτελεί δεν 

αποτελεί τον αποκλειςτικό ςτόχο τθσ ανάλυςθσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. 

Εξαιτίασ του πολυδιάςτατου χαρακτιρα και του διευρυμζνου εννοιολογικοφ 

περιεχομζνου τθσ ζννοιασ τθσ ανάπτυξθσ ζχουν προτακεί διάφορεσ κεωρίεσ οι 

οποίεσ επιδιϊκουν να τθν ερμθνεφςουν και να τθν προςδιορίςουν. 

  Τα κεωρθτικά πλαίςια ανάλυςθσ ζχουν ωσ ςκοπό να ςυμβάλλουν ςτθ γενικότερθ 

κατανόθςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ. Μζςω των κεωριϊν αυτϊν μποροφν να 

αντλθκοφν οι βαςικοί προςδιοριςτικοί παράγοντεσ που χαρακτθρίηουν όλουσ τουσ 

κεντρικοφσ δρϊντεσ που ενεργοφν ςτα πλαίςια τθσ ανάλυςθσ τθσ περιφερειακισ 

ανάπτυξθσ κακϊσ και τισ αλλθλοεπιδράςεισ που εμφανίηονται ανάμεςά τουσ. Θ 

φφςθ του ςκοποφ των κεωριϊν είναι διττι αφοφ ενδιαφζρονται να προςφζρουν 

όςο το δυνατό πλθρζςτερα το εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ ανάπτυξθσ τόςο ςτο 

επίπεδο του χϊρου όςο και ςτο επίπεδο του χρόνου. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, οι 

χολζσ που προςεγγίηουν το φαινόμενο τθσ ανάπτυξθσ είναι πολλζσ κάτι που το 

επιτρζπει θ πολυδιάςτατθ φφςθ του φαινομζνου. Ο χαρακτιρα των κεωρθτικϊν 

προςεγγίςεων δεν είναι ςτατικόσ αλλά αντίκετα παρουςιάηει μια διαχρονικι εξζλιξθ 

θ οποία μπορεί να οφείλεται τόςο ςτο αποτζλεςμα διάφορων κριτικϊν που τουσ 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

95 

ζχουν κατά καιρό αςκθκεί όςο και ςε μια εςωτερικι εννοιολογικι τροποποίθςθ θ 

οποία ενδζχεται να προκφπτει από νζα εμπειρικά δεδομζνα και ζρευνεσ όπωσ και 

από διάφορεσ μεταβολζσ οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτικϊν παραγόντων. 

 

 

 

 

3.1 Η νεοκλαςική θεωρία   

 

  Θ ανάλυςθ των κεωριϊν τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ κα ξεκινιςει 

παρακζτοντασ τθν νεοκλαςικι κεωρία θ οποία αποτελεί μια από τισ παλαιότερεσ 

και ίςωσ μια από τισ κεωρίεσ εκείνεσ που άςκθςαν τθν μεγαλφτερθ επιρροι. Θ 

αφετθρία αυτισ τθσ προςζγγιςθσ μπορεί να εντοπιςτεί ςτο προβλθματιςμό των 

κλαςικϊν οικονομικϊν και τθσ μαρξιςτικισ ςκζψθσ. Το κεντρικό τθσ ηιτθμα τθσ 

ανάλυςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθ αποτελεί το κζμα των περιφερειακϊν 

ανιςοτιτων. Σφμφωνα λοιπόν με τθν νεοκλαςικι κεωρία, μζςω τθσ υπόκεςθσ τθσ 

ζλλειψθσ οποιουδιποτε είδουσ δυςλειτουργίασ τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, ςτο επίπεδο 

του ολοκλθρωμζνου εκνικοφ χϊρου ςθμειϊνονται ιςχυρζσ πιζςεισ οι οποίεσ κα 

οδθγιςουν ςτθ ςφγκλιςθ του περιφερειακοφ ειςοδιματοσ (Martin και Sunley, 

1996). Μζςω του ςυλλογιςμοφ αυτοφ προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι οι 

περιφερειακζσ ανιςότθτεσ μποροφν να ειδωκοφν μόνο εντόσ ενόσ βραχυχρόνιου 

πλαιςίου μιασ και μζςω των αυτορρυκμιηόμενων δυνάμεων τθσ οικονομίασ που κα 

τεκοφν ςε εφαρμογι κα οδθγιςουν ςτθ μείωςθ των ανιςοτιτων των τιμϊν, των 

μιςκϊν, του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ.  

  Θ νεοκλαςικι κεωρία υποςτθρίηει ότι, όταν μια οικονομία δεν χαρακτθρίηεται από 

τεχνολογικι πρόοδο θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ βαςίηεται ςτισ ειςροζσ του 

κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ (Bilen, 2007). Οι υποκζςεισ του αρχικοφ μοντζλου τθσ 

κεωρίασ αυτισ είναι ο τζλειοσ ανταγωνιςμόσ, οι μθ αφξουςεσ αποδόςεισ κλίμακασ, 
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τα μθδενικά ςυναλλαγματικά κόςτθ και θ μθ φπαρξθ εμποδίων ςτθν κινθτικότθτα 

των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν ανάμεςα ςτισ περιφζρειεσ. (Pike et al., 2006). Στθ 

βαςικι εκδοχι τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ θ τεχνολογικι μεταβολι, το ανκρϊπινο 

κεφάλαιο, οι αποταμιεφςεισ και ο ρυκμόσ μεταβολισ του πλθκυςμοφ 

αντιμετωπίηονται ανεξάρτθτα από το κεφάλαιο και τθν εργαςία. Αυτόσ είναι ο λόγοσ 

που θ κεωρία αυτι αναφζρεται και ωσ κεωρία εξωγενοφσ μεγζκυνςθσ (Pike et al., 

2006). Ζτςι, θ πλιρθσ κινθτικότθτα των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν του κεφαλαίου 

και τθσ εργαςίασ τουσ επιτρζπουν να μετακινοφνται προσ περιοχζσ που 

προςφζρουν υψθλότερεσ ςχετικζσ αποδόςεισ. Με άλλα λόγια, οι επιχειριςεισ κα 

επιδείξουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για περιοχζσ που παρουςιάηουν αυξθμζνθ 

κερδοφορία ενϊ οι υψθλότεροι μιςκοί κα κινθτοποιιςουν αυτοφσ που αναηθτοφν 

εργαςία. Το κεφάλαιο και θ εργαςία όμωσ μετακινοφνται προσ αντίκετεσ 

κατευκφνςεισ μιασ και οι περιοχζσ που χαρακτθρίηονται από αυξθμζνο λόγο 

κεφαλαίου προσ εργαςία χαρακτθρίηονται από υψθλοφσ μιςκοφσ και μικρότερεσ 

αποδόςεισ. Μζςω τθσ αντίκετθσ κινθτικότθτασ λοιπόν κα τεκεί ςε εφαρμογι ο 

μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ και ςε μακροχρόνιο επίπεδο κα παρουςιάηεται 

τάςθ μείωςθσ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων. Θα πρζπει να ςθμειωκεί επίςθσ πωσ 

οι περιοχζσ που διακζτουν λιγότερο κεφάλαιο ανά μονάδα εργαςίασ ςε ςφγκριςθ 

με περιφζρειεσ που διακζτουν υψθλότερο κα παρουςιάηουν υψθλότερουσ ρυκμοφσ 

απόδοςθσ και υψθλότερεσ αρχικζσ επενδφςεισ (Sala-i-martin και Barro, 1995).  

 

3.2 Οι θεωρίεσ του ςυγκριτικού πλεονεκτήματοσ 

 

  Ρζρα όμωσ από τθν αυτόματθ εξιςορρόπθςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων, 

όπωσ τουλάχιςτον αυτι ερμθνεφεται από τθ νεοκλαςικι κεωρία τθσ ςφγκλιςθσ οι 

κεωρίεσ του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ και του διαπεριφερειακοφ 

πλεονεκτιματοσ μποροφν να ενταχκοφν ςτθν ίδια ευρφτερθ κατθγορία. Αναφορικά 

με τισ προςεγγίςεισ αυτζσ οι νεοκλαςικιςτζσ ςε κεωρθτικό επίπεδο βαςίςτθκαν ςτο 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

97 

κεϊρθμα των Heckscher – Ohlin – Samuelson (HOS), ςτθν προςπάκειά τουσ να 

εξθγιςουν τθν περιφερειακι ςφγκλιςθ τιμϊν. Σφμφωνα με αυτό το κεϊρθμα, όταν 

μια περιφζρεια χαρακτθρίηεται από μια ςχετικι αφκονία ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

ςυντελεςτι τότε κα εξειδικευτεί ςτθν παραγωγι αυτοφ του ςυντελεςτι. Συνεπϊσ οι 

περιφζρειεσ επωφελοφνται μζςω τθσ εξειδίκευςθσ και τθσ παραγωγισ αγακϊν ςτα 

οποία ζχουν το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα και παράλλθλα ειςάγοντασ αγακά από 

άλλεσ περιφζρειεσ οι οποίεσ διακζτουν το αντίςτοιχο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα. 

Λαμβάνοντασ επίςθσ υπόψθ τισ υποκζςεισ περί τζλειου ανταγωνιςμοφ, τισ 

ομοιογενισ από τεχνολογικισ ςκοπιάσ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ και τισ ςτακερζσ 

αποδόςεισ κλίμακασ το εμπόριο που κα αναπτυχκεί κα τείνει να εξιςϊςει τισ τιμζσ 

του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί επίςθσ πωσ ενϊ βάςει 

του κεωριματοσ των HOS οι μιςκοί μεταξφ των περιφερειϊν ςυγκλίνουν δε 

ςθμαίνει απαραίτθτα πωσ ςθμειϊνεται και αναγκαςτικι ςφγκλιςθ των κατά 

κεφαλιν ειςοδθμάτων (Dawkins, 2003). 

  Στθ κεωρθτικι προςζγγιςθ τθσ νεοκλαςικισ ςχολισ ζχει αςκθκεί κριτικι που 

αφορά τόςο το ςφνολο τθσ προςζγγιςθσ όςο και διάφορεσ πτυχζσ τθσ. Διάφοροι 

ερευνθτζσ κεωροφν πωσ οι βαςικζσ παραδοχζσ που υιοκετεί θ νεοκλαςικι ςκζψθ 

χαρακτθρίηονται από μία μθ ρεαλιςτικι βάςθ (Martin and Sunley, 1996). Για 

παράδειγμα μία από τισ μεγαλφτερεσ αδυναμίεσ τθσ κεωρίασ, τόςο ςτο τομζα τθσ 

οικονομικισ γεωγραφίασ όςο και γενικότερα ςτθν περιφερειακι επιςτιμθ, 

ςχετίηεται με τθ δζςμευςθ των υποκζςεων του τζλειου ανταγωνιςμοφ και των 

ςτακερϊν αποδόςεων κλίμακασ θ οποία δζςμευςθ οδθγεί ςτθν υπερεμβάκυνςθ 

του καταμεριςμοφ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ παραγκϊνιςθσ τθσ 

βαρφτατθσ ζννοιασ τθσ ςυγκζντρωςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ δυναμικι τθσ 

ζννοιασ αυτισ ωσ προσ τθ δυνατότθτά τθσ ςτθ ςχθματοποίθςθ του οικονομικοφ 

τοπίου (Scott, 2004). 

  Μια άλλθ ςθμαντικι κριτικι που αςκικθκε ςτθ νεοκλαςικι κεωρία ςυνδζεται με 

τον εξωγενι χαρακτιρα που αποδίδεται ςτον τεχνολογικό παράγοντα. Οι μεταβολζσ 
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ςτθν τεχνολογικι πρόοδο κζτουν υπό αμφιςβιτθςθ τισ βαςικζσ παραδοχζσ τθσ 

κεωρίασ περί ςτακερϊν αποδόςεων και τθσ παραγωγικότθτασ όπωσ αυτι ςυνδζεται 

με το λόγο κεφαλαίου εργαςίασ. Ζνασ από τουσ λόγουσ που επιτρζπει τθν παρουςία 

των περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςε μακροχρόνιο επίπεδο αποδίδεται ςτθν ζλλειψθ 

ικανότθτασ των περιοχϊν να δθμιουργοφν το δικό τουσ τεχνολογικό επίπεδο ι να 

αφομοιϊνουν με επιτυχία τθν τεχνολογία άλλων περιοχϊν (Pike et al., 2006). Ωσ 

ςθμαντικζσ επίςθσ αξιολογοφνται οι ενςτάςεισ που αναφζρονται ςτο μθχανιςμό 

προςαρμογισ του νεοκλαςικοφ υποδείγματοσ. Θ κεωρία αν και βαςίηεται ςε καλά 

ςχθματοποιθμζνεσ πτυχζσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ αποτυγχάνει από εμπειρικισ 

άποψθσ να προςφζρει τουσ πραγματικοφσ παράγοντεσ που οδθγοφν ςτθ 

μακροχρόνια μεγζκυνςθ του ειςοδιματοσ. Το γεγονόσ αυτό μπορεί να οφείλεται 

πωσ ςτθν οικονομία ςε μακροχρόνιο επίπεδο ςθμειϊνονται βελτιϊςεισ ςτθν 

παραγωγικότθτα οι οποίεσ μπορεί να προζρχονται από τθν καινοτομία, τισ 

οικονομίεσ κλίμακασ ι ςε παραμζτρουσ του learning by doing (Nijkamp και Poot, 

1998). 

 Τζλοσ, μια ςθμαντικι αδυναμία τθσ νεοκλαςικισ προςζγγιςθσ ςτθν προςπάκεια 

ανάλυςθσ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ αποτελεί το γεγονόσ ότι δεν εςτιάηει ςτθν 

πικανι ςυνειςφορά όλων εκείνων των παραγόντων τθσ οικονομίασ που ςχετίηονται 

με τθ ηιτθςθ, κάτι που αποτελεί κεντρικό ςθμείο μιασ άλλθσ κεωρίασ, όπωσ κα 

δοφμε και παρακάτω (Armstrong και Taylor, 2000). 

 

3.3 Η κεώνςιανή προςέγγιςη 

 

  Οι κεχνςιανζσ κεωρίεσ αποτελοφν μία από τισ βαςικζσ ςχολζσ τθσ οικονομικισ 

ςκζψθσ που θ ςυνειςφορά τουσ ςτα κζματα τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ 

αξιολογείται ωσ ιδιαίτερθ ςθμαντικι μιασ και πλικοσ μελετϊν χρθςιμοποιοφν ωσ 

αφετθρία το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολισ. Ο τρόποσ άρκρωςθσ τθσ 

κεχνςιανισ ςκζψθσ αναφζρεται ςε εκνικζσ οικονομίεσ, εντοφτοισ πολλζσ από τισ 
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βαςικζσ ιδζεσ τθσ κεωρίασ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθν ανάλυςθ των περιφερειακϊν 

οικονομικϊν. Θ κεωρία αυτι εςτιάηει κυρίωσ ςτθν υποαπαςχόλθςθ των 

παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, ςτθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ κακϊσ και ςτον τρόπο με τον 

οποίο το κράτοσ ςυντονίηει τθ ςυνολικι ηιτθςθ (Pike et al., 2006). Ππωσ ςτθ 

νεοκλαςικι κεωρία ζτςι και ςτθν κεχνςιανι ιδιαίτερθ προςοχι επιδεικνφεται ςτθ 

μείωςθ των ανιςοτιτων με τθν διαφορά να εντοπίηεται ςτον τρόπο εςτίαςθσ. Ενϊ 

ςτθ νεοκλαςικι κεωρία θ προςζγγιςθ ςχετίηονταν με τθν ζννοια τθσ ςφγκλιςθσ, θ 

κεχνςιανι κεωρία προςεγγίηει τισ ανιςότθτεσ από τθν πλευρά τθσ περιφερειακισ 

απόκλιςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα τθν μεςοπρόκεςμι τθσ διάςταςθ αντί τθσ 

μακροχρόνιασ.  

  Μια κεωρία που εςτιάηει ςτθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ και που εντάςςεται ςτο 

κεχνςιανό κεωρθτικό πλαίςιο είναι αυτισ τθσ είναι θ κεωρία τθσ εξαγωγικισ 

βάςθσ. Θ κεωρία αυτι διαιρεί τθν οικονομικι δραςτθριότθτα ςε βαςικζσ 

εξαγωγικζσ δράςεισ και ςε μθ βαςικζσ ςυςχετιηόμενεσ με τθν εςωτερικι 

κατανάλωςθ (Terluin, 2003). Το κεντρικό νόθμα τθσ κεωρίασ είναι ότι ςυνδζει τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ μιασ περιφζρειασ με τθν εκμετάλλευςθ και τθν εξαγωγι των 

φυςικϊν ςυντελεςτϊν. Θ γεωγραφικι κατανομι των ςυντελεςτϊν αυτϊν μπορεί να 

ερμθνεφςει τουσ διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ των περιοχϊν (Armstrong και 

Taylor, 2000). Ηωτικι ςθμαςία αποδίδεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ κεωρία αναφορικά με 

τθν ικανότθτά τθσ να προςδιορίηει τα επίπεδα του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ μιασ 

περιφζρειασ. Οι εξαγωγικζσ επιχειριςεισ μιασ περιφζρειασ ςυμβάλλουν 

αποφαςιςτικά ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ευθμερία τθσ μιασ και οι τοπικζσ 

επιχειριςεισ του μθ βαςικοφ κλάδου εξυπθρετοφν μόνο τθν τοπικι ηιτθςθ και δεν 

μποροφν να κεωρθκοφν ωσ κεντρικοί μθχανιςμοί που προκαλοφν τθν ανάπτυξθ 

(North, 1955).  

  Σφμφωνα με τθ κεωρία τθσ εξαγωγικισ βάςθσ θ εξειδίκευςθ των εξαγωγϊν των 

περιφερειϊν κα πραγματοποιθκεί ςε εκείνεσ τισ παραγωγζσ όπου οι ςυντελεςτζσ 

κα χαρακτθρίηονται από ςχετικι αφκονία και μζςω τθσ εξωτερικισ ηιτθςθσ 
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ενεργοποιοφνται οι πολλαπλαςιαςτικζσ επιδράςεισ. Ο αρχικόσ προςδιοριςμόσ τθσ 

εξωτερικισ ηιτθςθσ ςυνδζεται με τισ τιμζσ των εξαγωγικϊν προϊόντων τθσ 

περιφζρειασ, το επίπεδο του ειςοδιματοσ των άλλων περιφερειϊν και των τιμϊν 

των υποκατάςτατων προϊόντων των εξωτερικϊν αγορϊν. Θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ 

περιφζρειασ ςε ςφγκριςθ με τθν ανταγωνιςτικότθτα των άλλων περιφερειϊν είναι ο 

βαςικόσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ (Pike et al., 

2006).  

  Θ κεωρία τθσ εξαγωγικισ βάςθσ αν και παρουςιάηει κάποια πλεονεκτιματα ζναντι 

τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ εντοφτοισ δε ςτερείται κριτικισ. Στθν ανάλυςθ τθσ 

κεωρίασ πζρα από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ κα ςυναντιςουμε και τθν πλευρά 

τθσ ηιτθςθσ. Ουςιαςτικά, μζςω τθσ εςτίαςθσ που πραγματοποιείται ςτθν πλευρά 

τθσ ηιτθςθσ ανακφπτει το βαςικό πλεονζκτθμα ζναντι τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ. Θ 

βαςικι όμωσ εκδοχι τθσ κεωρίασ δεν προςφζρει μια πλιρθ ερμθνεία για τθ φφςθ 

των προςδιοριςτικϊν ςτοιχείων τθσ ζννοιασ τθσ περιφερειακισ ανταγωνιςτικότθτασ 

(Kitson et al., 2004). Υςτερεί επίςθσ ςτθν ερμθνεία των παραγόντων εκείνων που 

δυνθτικά κα μποροφςαν να επιδράςουν κατά τρόπο μόνιμο ςτθν περιφερειακι 

ανάπτυξθ. Επίςθσ, πολλοί ενδοπεριφερειακοί ςυντελεςτζσ όπωσ θ τοπικι και 

περιφερειακι πολιτικι δραςτθριότθτα ι κρατικά αναπτυξιακά προγράμματα δεν 

λαμβάνονται υπόψθ ςτθν ανάλυςθ τθσ κεωρίασ. Θ ςθμαντικότερθ όμωσ αδυναμία 

τθσ κεωρίασ είναι το γεγονόσ ότι δεν επιχειρεί να παρακζςει μια ςυςτθματικι 

εξιγθςθ των προςδιοριςτικϊν παραγόντων τθσ ηιτθςθσ και κατά αυτόν τον τρόπο 

κακίςταται αδφνατθ θ δυνατότθτα πρόβλεψθσ των διαφορετικϊν ρυκμϊν 

ανάπτυξθσ (Armstrong και Taylor, 2000). 

  Μια άλλθ βαςικι κεωρία περιφερειακισ ανάπτυξθσ που εντάςςεται ςτο πλαίςιο 

τθσ κεχνςιανισ προςζγγιςθσ είναι αυτι τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ. Θ κεωρία αυτι 

αναπτφχκθκε από τον Mydral (1957) ζχοντασ ωσ κεντρικό ςθμείο ανάλυςθσ το 

ςωρευτικό και κυκλικό τρόπο άρκρωςθσ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ και τθ 

δθμιουργία μιασ ιςόρροπθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ (Pike et al., 2006). Σε 
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αντίκεςθ με τθ κεωρία τθσ ιςορροπίασ όπου το ςφςτθμα τθσ αγοράσ ςτακεροποιεί 

τισ οικονομικζσ δυνάμεισ και θ οικονομικι μεταβολι ερμθνεφεται μζςω εξωγενϊν 

παραγόντων θ κεωρία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ αποδίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ 

κυκλικζσ και ςωρευτικζσ επιδράςεισ και κεωρεί τισ οικονομικζσ μεταβολζσ ζνα 

ενδογενζσ φαινόμενο του ςυςτιματοσ τθσ αγοράσ. Θ κεωρία εφαρμόςτθκε ςτο 

πρόβλθμα των αυξθμζνων περιφερειακϊν ανιςοτιτων οι οποίεσ παρατθρικθκαν 

ανάμεςα ςτισ ανεπτυγμζνεσ και ςτισ υπανάπτυκτεσ χϊρεσ ςτα τζλθ του 1950 (Fujita, 

2007). Σφμφωνα με τθ κεωρία αυτι, οι περιφερειακζσ ανιςότθτεσ προκαλοφνται 

από δφο αλλθλοςυνδεόμενεσ διαδικαςίεσ, τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ και τθσ 

χωροταξικισ αλλθλεξάρτθςθσ ανάμεςα ςτο κζντρο και ςτθν περιφζρεια.  

  Οι διαφορετικζσ λοιπόν αναπτυξιακζσ ςυμπεριφορζσ των περιφερειϊν οφείλονται, 

ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ, ςτθν ανομοιογενι 

ςυςςϊρευςθ φυςικϊν πλεονεκτθμάτων. Τθν ίδια ςτιγμι όμωσ, οι περιφζρειεσ ςτισ 

οποίεσ ςυςςωρεφονται αυτά τα φυςικά πλεονεκτιματα ςυνδζονται με μια ςχζςθ 

αλλθλεξάρτθςθσ με άλλεσ περιφζρειεσ γφρω από αυτζσ (Λαμπριανίδθσ, 2012). Οι 

υπανάπτυκτεσ περιοχζσ μποροφν να επωφελθκοφν από τισ ανεπτυγμζνεσ μζςω των 

επιδράςεων τθσ διάχυςθσ (spread effects) οι οποίεσ προκφπτουν μζςω τθσ διάχυςθσ 

τθσ τεχνολογίασ προσ τισ υπανάπτυκτεσ περιφζρειεσ. Τα κετικά όμωσ αυτά 

αποτελζςματα περιορίηονται από τισ επιδράςεισ τθσ αποδυνάμωςθσ (backwash 

effects) οι οποίεσ προζρχονται μζςω των κεφαλαιακϊν και εργαςιακϊν ροϊν των 

υπανάπτυκτων περιφερειϊν προσ τισ ανεπτυγμζνεσ. Τα αποτελζςματα που 

προκφπτουν από το ελεφκερο εμπόριο μεταξφ των περιφερειϊν ενιςχφουν τθ 

διαδικαςία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ επιφζροντασ τθν περαιτζρω ενίςχυςθ των 

ανεπτυγμζνων περιφερειϊν ζναντι των υπανάπτυκτων (Dawkins, 2003).  

  Το βαςικό ςτοιχείο τθσ κεωρίασ του Mydral είναι ότι οι επιδράςεισ τθσ διάχυςθσ 

ςχετίηονται κετικά με το επίπεδο τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Ζτςι, όταν 

ςθμειϊνονται υψθλότερα επίπεδα ςυγκοινωνίασ, εκπαίδευςθσ ι επικοινωνίασ τότε 

προκφπτει υψθλότερο επίπεδο ανάπτυξθσ. Από τθν άλλθ, αδφνατεσ επιδράςεισ 
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διάχυςθσ ςυνδζονται με χαμθλότερα επίπεδα ανάπτυξθσ. Σφμφωνα με τον Mydral 

οι επιδράςεισ αποδυνάμωςθσ κυριαρχοφν των επιδράςεων διάχυςθσ ςε όλα τα 

ςτάδια τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ εκτόσ των «ϊριμων ςταδίων», παρζχοντασ κατά 

αυτόν τον τρόπο τθ κεωρθτικι βάςθ μιασ αντίςτροφθσ, ςχιματοσ U, ςχζςθσ 

ανάμεςα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και τισ περιφερειακζσ ανιςότθτεσ. Μζςω του 

κεωρθτικοφ πλαιςίου που προςφζρει θ κεωρία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ 

καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα πωσ όταν ςε μια περιφζρεια παρατθρείται 

οικονομικι μεγζκυνςθ τότε εκεί παρατθρείται και βιομθχανικι ςυγκζντρωςθ, 

προκαλϊντασ ουςιαςτικά περιφερειακι απόκλιςθ και διαφορετικοφσ ρυκμοφσ 

βιομθχανικισ ανάπτυξθσ (Golley, 2002). Το γεγονόσ αυτό αποτελεί το ςθμείο 

διαφοροποίθςθσ με τθν νεοκλαςικι προςζγγιςθ. Στθ νεοκλαςικι προςζγγιςθ θ 

κινθτικότθτα τθσ εργαςίασ μεταξφ των περιφερειϊν είχε ωσ ςυνζπεια τθν εξίςωςθ 

του ειςοδιματοσ κάτι ανάλογο όμωσ δεν παρατθρείται ςτα πλαίςια τθσ ςωρευτικισ 

προςζγγιςθσ.  

  Τισ κεωρίεσ τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ του Mydral τισ υιοκζτθςαν κεχνςιανοί 

οικονομολόγοι όπωσ ο Kaldor (Crocco et al., 2006). Ο Kaldor, απορρίπτοντασ τθ 

νεοκλαςικι προςζγγιςθ, ερμινευςε τα περιφερειακά μεγζκθ ανάλογα με τισ 

ικανότθτεσ των περιφερειϊν ωσ προσ τθν εκμετάλλευςθ των οικονομικϊν κλίμακασ. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ απζδωςε ο Kaldor ςτισ αφξουςεσ αποδόςεισ κλίμακασ, και όχι ςτισ 

ςτακερζσ ι φκίνουςεσ, μετατρζποντασ τεσ μάλιςτα ςε κεωρθτικι βάςθ τθσ 

προςζγγιςθσ του. Θ βαςικι διαφορά των δφο κεωριϊν είναι ότι θ ανάλυςθ του 

Kaldor δεν περιλαμβάνει τον αντίςτοιχο όρο των επιδράςεων τθσ διάχυςθσ. 

Επιπλζον, ο Kaldor δε δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ κεςμικοφσ παράγοντεσ κακϊσ 

και ςε γενικζσ πολιτικζσ προεκτάςεισ (Fujita, 2007). Ο Kaldor χρθςιμοποίθςε τθν 

ζννοια τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ για να εξθγιςει τον τρόπο με τον οποίο οι 

αφξουςεσ αποδόςεισ κλίμακασ απζδωςαν ζνα πλεονζκτθμα ςτισ πρόωρα 

βιομθχανοποιθμζνεσ περιφζρεισ μζςω τουσ διεκνοφσ εμπορίου. Ενϊ οι 

νομιςματικοί μιςκοί μπορεί να είναι κοινοί για όλεσ τισ περιφζρεισ οι 
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αποτελεςματικοί μιςκοί (νομιςματικοί μιςκοί προσ παραγωγικότθτα) όμωσ τείνουν 

να είναι χαμθλότεροι ςε βιομθχανοποιθμζνεσ περιφζρεισ εξαιτίασ των οικονομικϊν 

κλίμακασ. Επειδι τα επίπεδα ανάπτυξθσ είναι υψθλότερα ςε περιφζρειεσ που 

χαρακτθρίηονται από χαμθλότερα επίπεδα αποτελεςματικϊν μιςκϊν τότε αυτζσ οι 

περιφζρειεσ είναι ςε κζςθ να παράγουν περιςςότερο (Dawkins, 2003).  

  Ενϊ λοιπόν, θ προςζγγιςθ τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ, όπωσ αυτι αναλφκθκε από 

τουσ Mydral και Kaldor, χρθςιμοποιείται ςτθν περιφερειακι οικονομικι για να 

αποδοκεί το αποτζλεςμα τθσ απόκλιςθσ, οι Dixon και Thirlwall (1975), 

προχωρϊντασ ςε κάποιεσ τροποποιιςεισ τθσ ίδιασ προςζγγιςθσ, επιχείρθςαν να 

δείξουν πωσ θ διαπεριφερειακι απόκλιςθ δεν αποτελεί τθν αναγκαςτικι πρόβλεψθ 

τθσ  ςωρευτικισ αιτιότθτασ. Ζτςι, ςφμφωνα με αυτοφσ οι ςτακερζσ περιφερειακζσ 

διαφορζσ επιπζδων ανάπτυξθσ μπορεί να οφείλονται ςτθν επίδραςθ του Verdoorn 

(Pike et al., 2006). Ο «νόμοσ του Verdoorn» ιςχυρίηεται ότι ςθμειϊνεται μια κετικι 

ςχζςθ ανάμεςα ςτο ποςοςτό αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ και ςτθν 

αφξθςθ του προϊόντοσ (McCann, 2002). Θ επίδραςθ του νόμου του Verdoorn, που 

αποτελεί κεντρικι ιδζα ςτθ κεωρία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ μπορεί να 

αποτελζςει πθγι των διαφορετικϊν ρυκμϊν περιφερειακισ ανάπτυξθσ μόνο όταν ο 

ςυντελεςτισ του Verdoorn ποικίλει ανάμεςα ςτισ περιφζρειεσ ι όταν ςθμειϊνονται 

διαφορζσ ςτισ παραμζτρουσ άλλων υποδειγμάτων που επθρεάηονται από τον ίδιο 

τον ςυντελεςτι (Dawkins, 2003). 

  Μζςα ςτο ενιαίο πλαίςιο του μθχανιςμοφ τθσ ανάπτυξθσ, οι κεωρίεσ 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ ςχετίηονται ςτενά με τα χωρικά πρότυπα. Μια από τισ 

αντιπροςωπευτικότερεσ κεωρίεσ που ςυνδζεται με το γεωγραφικό χϊρο είναι θ 

ςωρευτικι αιτιότθτα. Θ επζκταςθ αυτισ τθσ κεωρίασ οδιγθςε ςτθ διατφπωςθ τθσ 

προςζγγιςθσ των πόλων ανάπτυξθσ και ςτθ γεωγραφικι τουσ ζκφραςθ ωσ 

περιφερειακά κζντρα ανάπτυξθσ. Οι πόλοι ανάπτυξθσ και τα κζντρα ανάπτυξθσ 

αποτζλεςαν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ το κεωρθτικό πλαίςιο εντόσ του οποίου 

ςχθματίςτθκαν οι περιφερειακζσ πολιτικζσ ανάπτυξθσ ιδιαίτερα ςτθν εποχι που 
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ακολοφκθςε το Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Στισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ του 

πλανιτθ οι πολιτικζσ αυτζσ χρθςιμοποιικθκαν ωσ ςτρατθγικζσ για τθν 

υποκατάςταςθ των ειςαγωγϊν (Scott και Storper, 2007).  

  Θεμελιωτισ αυτισ τθσ κεωρίασ υπιρξε ο Perroux (1955), όπου ςφμφωνα με τθ 

κεωρία του τόςο θ χωρικι όςο και θ βιομθχανικι ανάπτυξθ δεν είναι δυνατόν να 

εμφανιςτοφν παντοφ και ταυτόχρονα. Θ καπιταλιςτικι δομι τθσ οικονομίασ είναι 

αυτι που προκαλεί πόλωςθ τθσ ανάπτυξθσ με τθ ςυγκζντρωςθ να 

πραγματοποιείται ςε κάποιεσ μόνο περιοχζσ. Ζτςι, εμφανίηονται ςθμεία ι πόλοι 

ανάπτυξθσ με διαφορετικι ζνταςθ (Λαμπριανίδθσ, 2012). Σφμφωνα με τθ κεωρία 

αυτι όταν μία οικονομία ςτοχεφει ςε μεγαλφτερα επίπεδα ειςοδιματοσ κα πρζπει 

να αναπτφξει εντόσ τθσ ζνα ι περιςςότερα περιφερειακά κζντρα οικονομικισ 

δφναμθσ. Θ ανάγκθ δθμιουργίασ τζτοιων πόλων ανάπτυξθσ κατά τθν εξζλιξθ τθσ 

αναπτυξιακισ διαδικαςίασ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενδοπεριφερειακϊν 

ανιςοτιτων οι οποίεσ προκφπτουν από τθν ίδια τθν αναπτυξιακι διαδικαςία 

(Hansen, 1967).  

  Στθν αρχικι διατφπωςι τθσ θ ςυγκεκριμζνθ κεωρθτικι προςζγγιςθ αναφερόταν 

ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ εταιρείεσ και ςτισ βιομθχανίεσ. Θ κεωρία των πόλων 

ανάπτυξθσ, όπωσ κάκε άλλθ κεωρία περιφερειακισ ανάπτυξθσ, ςυμβάλει ςτθ 

γενικότερθ κατανόθςθ των δομικϊν αλλαγϊν που λαμβάνουν χϊρα ςε μια 

οικονομία από τισ πορείεσ (ακμι ι παρακμι) των επιχειριςεων ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

δίνεται ςτισ μεταβολζσ των παραγωγϊν κυρίωσ του βιομθχανικοφ τομζα, οι οποίεσ 

ςυνοδεφονται από τθν ανάπτυξθ των εταιρειϊν ι βιομθχανιϊν που ονομάηονται 

επικεφαλισ επιχειριςεισ (lead industries)  και προωκθτικζσ επιχειριςεισ (propulsive 

industries) (Thomas, 1975). Οι προωκθτικζσ επιχειριςεισ είναι αυτζσ που 

ςυςχετίηονται με άλλεσ επιχειριςεισ και προκαλοφν ανάπτυξθ δια μζςω των 

διαεπιχειρθςιακϊν ςχζςεων κακϊσ θ επιχείρθςθ επεκτείνει τθν παραγωγι τθσ. 

Κατά αυτόν τον τρόπο θ προωκθτικι επιχείρθςθ ταυτίηεται με τον πόλο ανάπτυξθσ 

και μζςω των  αλλθλοεπιδράςεων που προκαλοφνται επζρχεται θ περιφερειακι 
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ανάπτυξθ (Dawkins, 2003). Σε αυτό το ςθμείο μποροφμε να αντιλθφκοφμε ακόμα 

καλφτερα τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ κεωρία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ με τθ κεωρία 

των πόλων ανάπτυξθσ, μζςω τθσ αλλθλεξάρτθςθσ των προωκθτικϊν επιχειριςεων 

που ςυντελείται ςτο επίπεδο τθσ προςφοράσ και τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ. 

  Μια παρόμοια οπτικι εντοπίηουμε ςτο υπόδειγμα του κζντρου-περιφζρειασ του 

Friedmann (1963). Σφμφωνα με το υπόδειγμά του, θ τοπικι οικονομικι και πολιτικι 

επιχειρθματικότθτα και θγεςία μποροφν να ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ϊςτε να 

μετατραπεί θ εξωτερικι ηιτθςθ για εξαγωγζσ ςε ανάπτυξθ του μθ βαςικοφ 

περιφερειακοφ τομζα. Οι περιφζρειεσ μπορεί να διαφζρουν κατά το βακμό 

κάλυψθσ τθσ εξωτερικισ ηιτθςθσ ι του επιπζδου αςτικοποίθςθσ. Μζςω αυτϊν των 

διαφορϊν οι κεντρικζσ περιοχζσ φαίνονται να διατθροφν μια πλεονεκτικι ςχζςθ 

ζναντι των περιφερειϊν που βρίςκονται εκτόσ πυρινα.   

  Τα βαςικά ςυμπεράςματα λοιπόν τα οποία προκφπτουν από τθ κεωρία των πόλων 

ανάπτυξθσ είναι πωσ θ αναπτυξιακι διαδικαςία επιτυγχάνεται εντόσ ενόσ 

περιβάλλοντοσ πόλωςθσ. Μζςα ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον οι πόλοι ανάπτυξθσ 

λειτουργοφν ωσ μια πθγι δυναμικισ ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ θ 

οποία επιφζρει αποτελζςματα διάχυςθσ. Ωσ τζτοια αποτελζςματα μποροφν να 

κεωρθκοφν τα ςυςτιματα καινοτομίασ τα οποία μζςω τθσ λειτουργίασ των πόλων 

ανάπτυξθσ μποροφν να διαχυκοφν ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ. Εξαιτίασ τθσ 

ευεργετικισ επίδραςθσ που επιφζρουν οι πόλοι ανάπτυξθσ απαιτείται θ 

ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ ακόμθ και αν αυτό ςθμαίνει πωσ μπορεί να 

δθμιουργθκοφν ςχζςεισ που χαρακτθρίηονται από κυριαρχία ι εξάρτθςθ (Higgins et 

al., 1997). 

  Οι κεχνςιανζσ κεωρίεσ επθρζαςαν ςθμαντικά τθν περιφερειακι πολιτικι κυρίωσ 

μζςω τθσ άποψθσ που διατφπωςαν περί του κρατικοφ παρεμβατιςμοφ. Σφμφωνα με 

τθν κεχνςιανι κεωρία αναγνωρίηεται ο ρόλοσ του κράτουσ, κυρίωσ ςε εκνικό 

επίπεδο κακϊσ και ςε επίπεδο δθμόςιασ παρζμβαςθσ κακοδθγϊντασ και 

ελζγχοντασ το δυναμιςμό των αγορϊν με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ περιφερειακισ 
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ανάπτυξθσ και όχι μόνο τθν επίτευξθ τθσ μείωςθσ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων. 

Θ ανάπτυξθ που κακοδθγείται μζςω των κρατικϊν δομϊν κεωρικθκε ωσ εφικτι 

εξαιτίασ κυρίωσ τθσ κρατικισ ικανότθτασ περί δθμιουργίασ αυξουςϊν αποδόςεων 

κλίμακασ όπωσ επίςθσ και τθσ δθμιουργίασ πόλων ανάπτυξθσ (Pike et al., 2006). Θ 

κεχνςιανι κεωρία περιφερειακισ ανάπτυξθσ δεν είναι απαλλαγμζνθ όμωσ από 

κριτικι. Για παράδειγμα, θ προςζγγιςθ τθσ εξαγωγικισ βάςθ δζχτθκε κριτικι 

εξαιτίασ κυρίωσ τθσ ερμθνείασ που παρείχε για τθν αναπτυξιακι διαδικαςίασ θ 

οποία εξαρτάται από τα φυςικά υλικά αγακά και τθν απουςία των ςυνκθκϊν 

εκείνων που κα επιτρζπουν μια αναπτυξιακι πορεία που κα χαρακτθρίηεται από 

ζνα μονιμότερο χαρακτιρα (Armstrong και Taylor, 2000). 

  Το υπόδειγμα των Dixon και Thirlwall (1975) αμφιςβθτικθκε γιατί απζτυχε να 

ςυγκεκριμενοποιιςει τουσ τφπουσ των εξαγωγϊν ςτουσ οποίουσ κα πρζπει να 

εξειδικευτεί θ κάκε περιφζρεια (Pike et al., 2006). Αναφορικά με τον νόμο του 

Verdoorn αναπτφχκθκε μια γενικότερθ ςυηιτθςθ για τον ζλεγχο των ςχζςεων 

ανάμεςα ςτθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ και τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ. Σε 

πολλζσ ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ ςχζςθσ αυτισ 

κατζλθξαν ςτο ότι ςθμειϊνονται ιςχυρζσ ενδείξεισ πωσ οι περιφζρεισ επωφελοφνται 

από τισ αφξουςεσ αποδόςεισ κλίμακασ. Υπάρχουν όμωσ πολλζσ άλλεσ ζρευνεσ οι 

οποίεσ δεν κατζλθξαν ςτα ίδια ςυμπεράςματα. Επιπλζον το υπόδειγμα αυτό αγνοεί 

τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ και του περιφερειακοφ ιςοηυγίου 

πλθρωμϊν (Armstrong και Taylor, 2000). 

  Στθν ανάλυςθ τθσ κεωρίασ τθσ εξαγωγικισ βάςθσ παρουςιάηεται μόνο θ υπό 

μελζτθ περιοχι και ο «υπόλοιποσ κόςμοσ». Κατά αυτό τον τρόπο θ ανάλυςθ αγνοεί 

τθν προζλευςθ τθσ αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ των εξαγωγϊν θ οποία μπορεί να 

προζρχεται από μια κοντινι γεωγραφικι περιοχι ι από μια περιςςότερο 

απομακρυςμζνθ. Βαςικι υπόκεςθ τθσ κεωρίασ είναι πωσ τα ειςοδιματα από 

εξαγωγζσ ξεπερνοφν τα ειςοδιματα από ειςαγωγζσ. Ρροτείνει δθλαδι πωσ θ 

ανάπτυξθ μπορεί να προκφψει ωσ αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ τθσ οικονομίασ πζρα 
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από τα όριά τθσ. Αγνοεί επίςθσ τισ τοπικζσ εξειδικεφςεισ και τισ παλαιότερεσ 

επενδφςεισ. Τζλοσ, οι εξαγωγζσ κα πρζπει να ςθμειϊςουμε πωσ δεν είναι θ 

μοναδικι πθγι πολλαπλαςιαςτικϊν αποτελεςμάτων και πωσ κα πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ οι κλαδικζσ διαςυνδζςεισ ανάμεςα ςτισ βιομθχανίεσ και ςτα 

προϊόντα που εξάγονται (Λαμπριανίδθσ, 2012). 

  Θ κεωρία τθσ ςωρευτικισ αιτιότθτασ δεν μπορεί εμπειρικά να εξθγιςει τα 

φαινόμενα εκβιομθχάνιςθσ των λιγότερο ανεπτυγμζνων περιφερειϊν οι οποίεσ 

μπόρεςαν και εκμεταλλεφτθκαν τα νζα τεχνολογικά ςυςτιματα και τθν ευζλικτθ 

ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου (Λαγόσ, 2007). Θ αδυναμία τθσ κεωρίασ των πόλων 

ανάπτυξθσ εντοπίηεται κυρίωσ ςτισ δυςκολίεσ μετάφραςθσ και ςχθματιςμοφ τθσ ςε 

γενικι κεωρία περιφερειακισ ανάπτυξθσ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ζμφαςθσ ςτθ 

διαδικαςίασ δομικϊν μεταβολϊν εντόσ των πόλων ανάπτυξθσ διαχρονικά και ςτθν 

ζλλειψθ ερμθνείασ διαφορετικϊν βακμϊν ανάπτυξθσ των διάφορων πόλων 

(Dawkins, 2003).   

 

 

 

 

 

3.4 Οι ςτρουκτουρλιςτικέσ θεωρίεσ 

 

  Οι ςτρουκτουρλιςτικζσ κεωρίεσ (structraralistic theories) οι οποίεσ μποροφν να 

ςυναντθκοφν ςτθ διεκνι βιβλιογραφία τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ και ωσ 

κεωρίεσ δομικϊν και προςωρινϊν μεταβολϊν, αποτελοφν ζνα κεωρθτικό πλαίςιο 

το οποίο εξετάηει τθν περιφερειακι οικονομικι ανάπτυξθ ωσ μια διαδικαςία 

δομικϊν προςαρμογϊν εντόσ και εκτόσ τθσ περιφερειακότθτασ. Το κφριο γνϊριςμα 

των κεωριϊν αυτϊν είναι ότι προςεγγίςουν τθν ανάπτυξθ ςαν μια εξελικτικι 

διαδικαςία ςταδίων που ςυγκεντρϊνουν οριςμζνα χαρακτθριςτικά και οδθγοφν 
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ςτθν οικονομικι ωριμότθτα. Θ διαφορά με τισ άλλεσ κεωρίεσ ζγκειται ςτο γεγονόσ 

ότι οι ςυγκεκριμζνεσ κεωρίεσ δεν αντιμετωπίηουν τθν οικονομικι ανάπτυξθ με το να 

επιδεικνφουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ παράγοντεσ εκείνουσ που ωκοφν τισ 

περιφζρειεσ προσ μια κατάςταςθ ιςορροπίασ αλλά θ βαρφτθτα ςτθν ανάλυςι τουσ 

δίνεται ςτθ δυναμικι τθσ εξζλιξθσ των περιφερειϊν. Στισ κεωρίεσ αυτζσ κα 

ςυναντιςουμε διάφορεσ μεταφορζσ όπωσ ςτάδια, κφκλοι και κφματα προκειμζνου 

να ερμθνευτεί και να αποδοκεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ο άνιςοσ 

γεωγραφικόσ χαρακτιρασ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Στισ κεωρίεσ 

αυτζσ επίςθσ κα ςυναντιςουμε παράγοντεσ που ςχετίηονται με ευρείεσ ζννοιεσ 

όπωσ τθν παραγωγι, τθν τεχνολογία, τθν κατανάλωςθ ι και τουσ κυβερνθτικοφσ 

κεςμοφσ, κάτι το οποίο απουςιάηει από τισ νεοκλαςικζσ προςεγγίςεισ.  

  Θ πρϊτθ κεωρία που κα παρακζςουμε ονομάηεται κεωρία των ςταδίων. Θ κεωρία 

των ςταδίων ανάπτυξθσ ζχει ωσ αρχικό ςθμείο εκκίνθςθσ τθν κοινωνικι εξζλιξθ και 

επιδιϊκει να προςδιορίςει τισ τάςεισ ανάπτυξθσ των ανκρϊπινων κοινωνιϊν. Στθ 

διεκνι βιβλιογραφία κα ςυναντιςουμε πολλζσ κεωρίεσ ςταδίων που 

διατυπϊκθκαν από διάφορεσ ςχολζσ οικονομικισ ςκζψθσ. Μια τζτοια προςζγγιςθ 

ςτθ κεωρία των ςταδίων πραγματοποιικθκε από Rostow το 1960 (Rostow, 1990). Θ 

ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ αποτελεί ζκφραςθ τθσ φιλελεφκερθσ ιδεολογίασ και 

άςκθςε επιρροι τόςο ςε επιςτθμονικό όςο και ςε πολιτικό επίπεδο. Σφμφωνα 

λοιπόν με τθ κεωρία του Rostow θ οικονομικι ανάπτυξθ των κοινωνιϊν μπορεί να 

αναλυκεί δια μζςω πζντε διαφορετικϊν ςταδίων. Το πρϊτο ςτάδιο είναι αυτό τθσ 

παραδοςιακισ κοινωνίασ. Θ ζννοια τθσ παραδοςιακισ κοινωνίασ αναφζρεται ςτισ 

οικονομικζσ δομζσ μιασ κοινωνίασ που χαρακτθρίηεται από μια περιοριςμζνθ 

ςυνάρτθςθ παραγωγισ. Ουςιαςτικά ςτο ςτάδιο αυτό κυριαρχεί θ αγροτικι 

παραγωγι και το μεγαλφτερο ποςοςτό του διακζςιμου ειςοδιματοσ διατίκεται για 

μθ ι λιγότερο παραγωγικοφσ ςκοποφσ. Από τθν άλλθ όμωσ θ παραδοςιακι κοινωνία 

δε χαρακτθρίηεται από ςτατικότατα και δεν εξαιρείται τθσ πικανότθτασ αφξθςθσ τθσ 

παραγωγισ τθσ. Ωσ παράγοντεσ που ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμβάλλουν προσ 
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αυτι τθ κατεφκυνςθ κεωροφνται οι τεχνολογικζσ καινοτομίεσ που μποροφν να 

ειςαχκοφν ςτο εμπόριο, ςτθ βιομθχανία και ςτθν αγροτικι παραγωγι. 

Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ παραδοςιακισ κοινωνίασ αποτελεί το γεγονόσ 

φπαρξθσ ενόσ ορίου που ςυνδζεται με το εφικτό επίπεδο τθσ παραγωγισ. Το όριο 

αυτό οφείλεται ςτο ότι οι δυνατότθτεσ που παρζχονται μζςω τθσ ςφγχρονθσ 

επιςτιμθσ ι τθσ τεχνολογίασ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν είναι άμεςα διακζςιμα ι 

δεν προςφζρονται για τθ δυνατότθτα προςπζλαςθσ του ορίου. 

  Το δεφτερο ςτάδιο αφορά τισ προχποκζςεισ για τθν απογείωςθ. Ρροκειμζνου μια 

κοινωνία να μεταβεί από το προθγοφμενο ςτο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ κρίνεται θ φπαρξθ κάποιων βαςικϊν μεταβολϊν. Οι μεταβολζσ αυτζσ 

ςχετίηονται με απαραίτθτεσ βελτιϊςεισ που επθρεάηουν τθ δομι τθσ οικονομικισ 

διάςταςθσ τθσ κοινωνίασ και κα αποτελοφν ταυτόχρονα τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ 

τθσ παραγωγισ. Οι τρεισ ςθμαντικζ μεταβολζσ είναι θ βελτίωςθ των μεταφορϊν, οι 

αλλαγζσ ςτθ γεωργικι παραγωγι που κα αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 

απελευκζρωςθ του εργατικοφ δυναμικοφ και τζλοσ θ επζκταςθ των ειςαγωγϊν. Το 

ςτάδιο αυτό, που ςτθν ουςία αποτελεί μια μεταβατικι κατάςταςθ των κοινωνιϊν 

ανάμεςα ςτθν παραδοςιακι τουσ μορφι και του ςταδίου τθσ απογείωςθσ 

χαρακτθρίηεται κυρίωσ από παραδοςιακζσ χαμθλισ παραγωγικότθτασ μεκόδουσ και 

από παλιζσ κοινωνικζσ δομζσ και αξίεσ.   

  Το τρίτο ςτάδιο των κοινωνιϊν είναι αυτό τθσ απογείωςθσ. Στο ςτάδιο αυτό 

δθμιουργοφνται και υιοκετοφνται από τισ κοινωνίεσ οι δυνάμεισ εκείνεσ που είναι 

απαραίτθτεσ για τθν οικονομικι πρόοδο. Σθμειϊνεται ραγδαία αφξθςθ των 

βιομθχανιϊν οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ δθμιουργοφν αφξθςθ κερδϊν τα οποία 

επανεπενδφονται ςε νζεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ 

επεκτείνονται παράλλθλα τα προςόντα των βιομθχανικϊν εργατϊν, αυξάνονται τα 

βιομθχανικά προϊόντα και επεκτείνονται οι αςτικζσ περιοχζσ. Συνεπϊσ, τα 

ειςοδιματα αυξάνονται και μαηί τουσ αυξάνονται οι ρυκμοί αποταμίευςθσ και οι 

νζοι επιχειρθματίεσ που αςχολοφνται με ςφγχρονουσ τομείσ τθσ οικονομικισ 
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δραςτθριότθτασ. Γενικά, ςτο ςτάδιο τθσ απογείωςθσ θ οικονομία εκμεταλλεφεται 

φυςικοφσ πόρουσ και μεκόδουσ παραγωγισ που ωσ το ςτάδιο αυτό δεν 

χρθςιμοποιοφςε. Θ βαςικι δομι τθσ οικονομίασ και θ πολιτικι διάςταςθ τθσ 

κοινωνίασ μεταβάλλονται κατά τζτοιο τρόπο που τουσ επιτρζπει να επιτφχουν ζνα 

βιϊςιμο ρυκμό οικονομικισ ανάπτυξθσ.  

  Το τζταρτο ςτάδιο που ακολουκεί το ςτάδιο τθσ απογείωςθσ είναι το ςτάδιο τθσ 

πορείασ προσ τθν ωριμότθτα. Ωσ ωριμότθτα ορίηεται, ςφμφωνα με τον Rostow, το 

ςτάδιο εκείνο κατά το οποίο θ οικονομία μπορεί να επιδείξει τθν ικανότθτά τθσ να 

απορροφιςει και να εφαρμόςει όλα τα πλεονεκτιματα που προςζφεραν ςε αυτιν 

θ βιομθχανικι δραςτθριότθτα που αναπτφχκθκε ςτο προθγοφμενο ςτάδιο κακϊσ 

και τα ςφγχρονα τεχνολογικά επιτεφγματα. Ριο ςυγκεκριμζνα θ οικονομία κατά τθν 

ωριμότθτα επιδεικνφει τισ δυνατότθτεσ τθσ που ςχετίηονται με τισ ζννοιεσ τθσ 

τεχνολογικισ προόδου, τθσ καινοτομίασ ι τθσ επιχειρθματικότθτασ ϊςτε να είναι ςε 

κζςθ να παράγει αυτά που θ ίδια επικυμεί. Ακόμα και αν κάποια κοινωνία υςτερεί 

ςε κάποιο παραγωγικό ςυντελεςτι ι ςε τεχνολογικό επίπεδο κα πρζπει να είναι ςε 

κζςθ να τα ξεπεράςει μζςω των οικονομικϊν επιλογϊν και τθσ κζςπιςθσ πολιτικϊν 

προτεραιοτιτων. Τζλοσ ςτο ςτάδιο αυτό οι μεταβολζσ που ςθμειϊνονται δε 

ςχετίηονται αποκλειςτικά με τθν παραγωγι και τα ειςοδιματα αλλά και με τισ 

κεςμικζσ δομζσ των κοινωνιϊν οι οποίεσ μποροφν να μεταφραςτοφν από μια 

γενικότερθ ςτροφι ςε ανκρωπιςτικζσ και άλλεσ κοινωνικζσ αξίεσ.  

  Το τελευταίο ςτάδιο είναι αυτό τθσ μαηικισ κατανάλωςθσ. Το κφριο 

χαρακτθριςτικό του ςταδίου αυτοφ είναι θ μετατόπιςθ τθσ παραγωγισ ςε διαρκι 

καταναλωτικά αγακά και υπθρεςίεσ. Κακϊσ οι κοινωνίεσ πζραςαν ςτο ςτάδιο τθσ 

ωριμότθτασ το πραγματικό διακζςιμο κατά κεφαλιν ειςόδθμα ζφκαςε ςε ζνα 

επίπεδο όπου ξεπεράςτθκε θ ανάγκθ αποκλειςτικισ κατανάλωςθσ βαςικϊν 

αγακϊν. Επίςθσ, ςτο ςτάδιο τθσ ωριμότθτασ μεταβλικθκε θ δομι του εργατικοφ 

δυναμικοφ και ωσ αναλογία του αςτικοφ πλθκυςμοφ ωσ προσ το ςφνολο του 

πλθκυςμοφ και ωσ προσ τθν αναλογία των εξειδικευμζνων εργαηομζνων και 
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υπαλλιλων γραφείων ωσ προσ το ςφνολο του πλθκυςμοφ. Πλα αυτά οδιγθςαν ςτο 

να ςθμειωκεί μια ςτροφι προσ τθν απόκτθςθ των καταναλωτικϊν αγακϊν τθσ 

ϊριμθσ κοινωνίασ. Στο ςτάδιο αυτό, όπου ουςιαςτικά αναφζρεται ςε ζνα ςτάδιο 

μεταωριμότθτασ, θ κοινωνία αρχίηει να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τισ ζννοιεσ 

του κράτουσ πρόνοιασ και αςφάλειασ, μεταφζροντεσ ςυντελεςτζσ και πόρουσ προσ 

αυτι τθν κατεφκυνςθ. Αυτι θ θ διαδικαςία μπορεί να αναλυκεί υπό το πρίςμα τθσ 

μετάβαςθσ τθσ κοινωνίασ πζρα από τθν τεχνολογικι ωριμότθτα. 

  Μια άλλθ κεωρία που εντάςςεται ςτο ευρφτερο πλαίςιο των δομικϊν και 

προςωρινϊν μεταβολϊν είναι αυτι του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ. Ο κφκλοσ ηωισ 

του προϊόντοσ  μπορεί να κεωρθκεί ωσ μία διάδοχοσ κεωρία των υποδειγμάτων των 

ςυςτθμάτων του ολιγοπωλίου επειδι ενςωματϊνει το ολιγοπϊλιο ςε μια πιο 

δυναμικι κεωρθτικι ζννοια τθσ τομεακισ διαρκρωτικισ εξζλιξθσ. Εξαιτίασ των 

ερμθνευτικϊν αδυναμιϊν που ςθμειϊκθκαν ςτισ αναλφςεισ τθσ βιομθχανικισ 

εγκατάςταςθσ, τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ και του διαπεριφερειακοφ εμπορίου θ 

κεωρία του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ςχετίηεται με παρατθριςεισ γφρω από τθ 

βιομθχανικι παραγωγι. Τα πρότυπα ςτάδια τθσ βιομθχανικισ εκροισ είναι αυτά 

τθσ επζκταςθσ, τθσ ωριμότθτασ και τελικϊσ τθσ παρακμισ. Τα ςτάδια εξζλιξθσ των 

αγορϊν προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα τθσ διάδραςθσ που αναπτφςςεται ανάμεςα 

ςτθν ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι και τθ μείωςθ των τιμϊν. Θ διάδραςθ 

αυτι επιτυγχάνεται μζςω τθσ εξειδίκευςθσ τθσ εργαςίασ όπου και μζςω τθσ οποίασ 

επιτυγχάνεται αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ (Storper, 1985). Θ ςυνεχισ ανάπτυξθ 

των αγορϊν οδθγεί ςτθν αφξθςθ τθσ εξειδίκευςθσ τθσ εργαςίασ μιασ και με τθ 

γενικότερθ βιομθχανικι επζκταςθ οδθγοφμαςτε ςε αφξθςθ τθσ κλίμακασ 

παραγωγισ κακϊσ και ςε αφξθςθ των επενδφςεων ςε πάγιο κεφάλαιο. Στο ςθμείο 

αυτό κα πρζπει να προςκζςουμε πωσ ςτθν αρχικι τουλάχιςτον εκδοχι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ θ παραγωγικι διαδικαςία χαρακτθρίηεται ωσ 

παραγωγι ζνταςθσ ανκρϊπινου και όχι φυςικοφ κεφαλαίου και πωσ παράλλθλα 

αναγνωρίηεται ο ρόλοσ των εξωτερικϊν οικονομικϊν (Finger, 1975). Τα ςτάδια τθσ 
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βιομθχανικισ παραγωγισ ζρχονται ςε αντιςτοιχία με τθν εξζλιξθ των παραγωγικϊν 

τεχνικϊν, οι οποίεσ προκφπτουν από τισ μαηικζσ κλίμακασ παραγωγζσ. Θ πικανι 

όμωσ κατάλθξθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι θ πλεονάηουςα παραγωγι που 

προκειμζνου να διορκωκεί απαιτεί τον εξορκολογιςμό του ςυςτιματοσ παραγωγισ 

και τθσ απαςχόλθςθσ.  

  Θ κεωρία του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο 

για τθν ανάλυςθ μακροχρόνιων προτφπων βιομθχανικισ εγκατάςταςθσ. Σφμφωνα 

με τθ κεωρία αυτι τα προϊόντα γεννιοφνται, ωριμάηουν, εξελίςςονται και 

πεκαίνουν. Μζςω αυτισ τθσ εξζλιξθσ δθμιουργοφνται μεταβολζσ ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία τθσ επιχειρθςιακισ οργάνωςθσ, τθσ ηιτθςθσ εργαςίασ και τθσ 

βιομθχανικισ εγκατάςταςθσ. Ο βαςικόσ κφκλοσ ηωισ του προϊόντοσ ζχει τζςςερα 

κεντρικά ςθμεία (Storper, 1997). Το πρϊτο ςθμείο του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ 

δεν μπορεί να προςδιοριςτεί με ςαφινεια ωσ προσ τθ χωρικι του διάςταςθ μιασ και 

δε ςθμειϊνεται μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι ςτθν οποία δθμιουργείται αρχικά το 

προϊόν. Κατά τθ διάρκεια του δεφτερου ςθμείου του κφκλου θ τεχνολογία αρχίηει να 

αναπτφςςεται και να ςτακεροποιείται. Κάποιεσ επιχειριςεισ κερδίηουν ζδαφοσ 

αριςτοποιϊντασ τθν τεχνολογία και βελτιϊνοντασ τθ κζςθ τουσ ςτθν αγορά. 

Συγκεντρϊνουν κατά κάποιο τρόπο ζνα χωρικό πλεονζκτθμα ζναντι των άλλων 

επιχειριςεων και ςταδιακά αρχίηουν να εμφανίηονται πόλοι ανάπτυξθσ. Σε αυτό το 

ςθμείο του κφκλου κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι οικονομίεσ ςυγκζντρωςθσ 

χαρακτθρίηονται από ζνα αυξθμζνο δυναμιςμό. Στο τρίτο ςθμείο του κφκλιου οι 

βιομθχανίεσ ζχουν φκάςει ςε ζνα επίπεδο ωριμότθτασ. Οι τεχνολογίεσ και οι 

διαδικαςίεσ παραγωγισ ςτακεροποιοφνται. Αυτό ενδζχεται να προκαλζςει μείωςθ 

τθσ αξίασ τθσ εξειδίκευςθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, επιβράδυνςθ των 

καινοτόμων διαδικαςιϊν και μετατροπι των διαεπιχειριακϊν ςυναλλαγϊν ςε 

περιςςότερο ελκυςτικζσ από άποψθ κόςτουσ. Το αποτζλεςμα όλων αυτϊν μπορεί 

να είναι θ μετακίνθςθ των επιχειριςεων ςε φκθνότερεσ περιοχζσ ι θ ειςβολι ξζνων 

επιχειριςεων. Κατά επζκταςθ οδθγοφμαςτε ςτο τελικό ςθμείο του κφκλου που 
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ςχετίηεται με μια γενικότερθ παρακμι των επιχειριςεων. Στο ςθμείο αυτό 

ςθμειϊνονται φαινόμενα όπωσ πλεονάηουςα προςφορά, κορεςμοφ ι 

υποκατάςταςθ των προϊόντων με άλλα που προζρχονται από τεχνολογικζσ 

καινοτομίεσ.  

  Θ περιφερειακι ανάπτυξθ, υπό το πρίςμα τθσ κεωρίασ του κφκλου ηωισ του 

προϊόντοσ, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε από τον Vernon (1966) προςεγγίηεται διά μζςω 

των δομϊν τθσ περιφερειακισ βιομθχανίασ ωσ προσ τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα. 

Εξαιτίασ τθσ χαμθλισ ελαςτικότθτασ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι για νζα προϊόντα μια 

καινοτόμα επιχείρθςθ δεν ενδιαφζρεται ςε αρχικό τουλάχιςτον για τισ 

διαπεριφερειακζσ διαφορζσ κόςτουσ αλλά εςτιάηει περιςςότερο ςτα μελλοντικά 

επίπεδα κόςτουσ. Στα αρχικά ςθμεία του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ αυτό που ζχει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία είναι θ γεωγραφικι εγγφτθτα με προμθκευτζσ και με πθγζσ 

ζρευνασ προκειμζνου να ενςωματωκοφν με  επιτυχία ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

οι μεταβολζσ που αφοροφν τθ φφςθ του προϊόντοσ και των καινοτόμων ιδεϊν. Οι 

επιχειριςεισ λοιπόν που παράγουν νζα και ϊριμα προϊόντα προτιμοφν μεγάλεσ 

αςτικζσ περιοχζσ. Θ ελαςτικότθτα αυτι αρχίηει να μειϊνεται ενϊ παράλλθλα αρχίηει 

και αυξάνεται το ενδιαφζρον για οικονομίεσ κλίμακασ κατά τθ ςτιγμι εκείνθ όπου 

το προϊόν αρχίηει να τυποποιείται και θ επιχείρθςθ μπορεί να προχωριςει ςτθν 

αντικατάςταςθ του εργατικοφ δυναμικοφ με φκθνότερο, χαμθλότερθσ εξειδίκευςθσ 

εργατικό προςωπικό. Ζτςι, οι λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ αρχίηουν ςταδιακά 

να κερδίηουν το ενδιαφζρον των επιχειριςεων (Dawkins, 2003). 

  Θ προςζγγιςθ του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ ςυγκεντρϊνει ζνα πλικοσ κριτικϊν 

που αφοροφν κυρίωσ τισ αδυναμίεσ των υποκζςεϊν τθσ και των εμπειρικϊν 

εφαρμογϊν τθσ (Taylor, 1986). Για παράδειγμα θ προςζγγιςθ δε λαμβάνει υπόψθ 

τθν πικανι ποικιλομορφία τθσ τελικισ παραγωγικισ εκροισ τθσ βιομθχανίασ. 

Επίςθσ, κατά το τελευταίο ςθμείο του κφκλου, το οποίο αναφζρεται ςτθν 

εγκατάςταςθ των βιομθχανιϊν ςε περιοχζσ με φκθνό εργατικό κόςτοσ 

πραγματοποιείται θ υπόκεςθ πωσ θ επιλογι αυτι αξιολογείται εκ μζροσ των 
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επιχειριςεων με ιδιαίτερθ βαρφτθτα. Στθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ το φκθνό 

εργατικό δυναμικό ιεραρχείται υψθλά ςτθ γενικότερθ ςυηιτθςθ γφρω από τθ 

διαδικαςία μείωςθσ του κόςτουσ παραγωγισ. Κάτι τζτοιο όμωσ δεν αποτελεί τθν 

απόλυτθ αλικεια και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να γενικευτεί και να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ κανόνασ. Τζλοσ, θ προςζγγιςθ υποκζτει μια ομοιογενι 

γεωγραφικι εικόνα ςτθν οποία οι επιχειριςεισ ανταγωνίηονται και πωσ οι κφκλοι 

ηωισ τθσ αγοράσ ταυτίηονται με τουσ διεκνείσ κφκλουσ ηωισ του προϊόντοσ. Εφκολα 

μπορεί κάποιοσ να αντιλθφκεί, ελζγχοντασ τθ χωρικι και παραγωγικι διάςταςθ τθσ 

επιχειρθματικισ πραγματικότθτασ πωσ αυτζσ οι δφο υποκζςεισ δεν ιςχφουν. 

  Θ μαρξιςτικι οπτικι τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ είναι μια άλλθ ςθμαντικι 

πτυχι των κεωριϊν που ςχετίηονται με τισ δομικζσ μεταβολζσ και ειδικότερα με τθν 

υπανάπτυξθ των περιφερειϊν του τρίτου κόςμου. Θ βαςικι επιδίωξθ των 

μαρξιςτικϊν κεωριϊν είναι θ τοποκζτθςθ των ηθτθμάτων τθσ άνιςθσ ανάπτυξθσ 

εντόσ των πλαιςίων τθσ φφςθσ του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Ραραδοςιακά ςτθ 

μελζτθ τθσ καπιταλιςτικισ οικονομίασ ζχουν επικρατιςει δφο αντικρουόμενεσ 

απόψεισ για τθν περιφερικι ανάπτυξθ. Θ πρϊτθ, που ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθ 

νεοκλαςικι προςζγγιςθ υποςτθρίηει, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, πωσ ςε μια 

ολοκλθρωμζνθ χωρικι εκνικι οικονομία αςκοφνται ιςχυρζσ πιζςεισ οι οποίεσ 

οδθγοφν ςε μια διαχρονικι γενικι ςφγκλιςθ του περιφερειακοφ ειςοδιματοσ 

δεδομζνου τθσ ζλλειψθσ εμποδίων ςτθ λειτουργία των δυνάμεων τθσ αγοράσ. Θ 

κεωρία αυτι ουςιαςτικά ιςχυρίηεται πωσ οι περιφερειακζσ ανιςότθτεσ 

αντιμετωπίηονται ωσ πρόςκαιρα φαινόμενα μιασ και οι ίδιεσ οι ανιςότθτεσ κα 

κζςουν ςε λειτουργία αυτοδιαρκρωτικζσ κινιςεισ που κα επθρεάςουν τισ τιμζσ, 

τουσ μιςκοφσ, το κεφάλαιο και τθν εργαςία που με τθ ςειρά τουσ κα 

δθμιουργιςουν ιςχυρι τάςθ προσ τθν επίτευξθ περιφερειακισ ςφγκλιςθσ. Σφμφωνα 

όμωσ με τθ δεφτερθ άποψθ δε ςθμειϊνονται οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ που κα 

οδθγιςουν το περιφερειακό ειςόδθμα να ςυγκλίνει ακόμα και ςε μακροχρόνια 

περίοδο. Αυτό που είναι περιςςότερο πικανό να ςθμειωκεί είναι μια περιφερειακι 
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απόκλιςθ από ςφγκλιςθ.     Οι οπαδοί αυτισ τθσ προςζγγιςθσ (βλ. Perroux, Myrdal) 

προβλζπουν ότι τα περιφερειακά ειςοδιματα κα τείνουν να αποκλίνουν επειδι οι 

δυνάμεισ τθσ αγοράσ ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία περιφερειακϊν αποκλίςεων από 

τθν ιςορροπία. Οι οικονομίεσ κλίμακασ και ςυγκζντρωςθσ οδθγοφν ςτθ ςωρευτικι 

ςυγκζντρωςθ του κεφαλαίου, τθσ εργαςίασ και τθσ παραγωγισ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιφζρειεσ εισ βάροσ άλλων. Με άλλα λόγια αυτό που περιγράφει θ ςυγκεκριμζνθ 

κζςθ είναι πωσ θ άνιςθ περιφερικι ανάπτυξθ λειτουργεί κατά τρόπο 

αυτοενιςχυτικό παρά αυτοδιαρκωτικό. 

  Οι μαρξιςτικζσ και ριηοςπαςτικζσ κεωρίεσ ςτάκθκαν κριτικά απζναντι και ςτισ δφο 

προαναφερκείςεσ απόψεισ περί άνιςθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Σφμφωνα με 

αυτζσ τισ κεωρίεσ θ εξζλιξθ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ δεν μπορεί να αναλωκεί 

ςε καμία από τισ δφο αυτζσ κζςεισ, οφτε δθλαδι υπό το πρίςμα τθσ ςφγκλιςθσ αλλά 

οφτε υπό το πρίςμα τθσ απόκλιςθσ. Ο καλφτεροσ τρόποσ είναι να αναλυκεί ωσ ζνα 

βαςικά «επειςοδιακό» γεγονόσ (Martin και Sunley, 1998). Θ κρίςθ τθσ ςυςςϊρευςθσ 

που κατά καιροφσ μεταβάλλει τθσ ροθ τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ, προωκεί νζεσ 

χωρικζσ, τεχνολογικζσ και κοινωνικζσ ρυκμίςεισ και οδθγεί ςε νζα διαμορφωτικά 

πλαίςια για τθν περιφερειακι ανάπτυξθ και παρακμι. Θ καπιταλιςτικι 

ςυςςϊρευςθ εξελίςςεται διά μζςου μιασ προόδου που τθ δθμιουργοφν 

ςυγκεκριμζνεσ κρίςεισ του ςυςτιματοσ και κατά επζκταςθ εξωκεί τον καπιταλιςτικό 

τρόπο παραγωγισ προσ αναηιτθςθ νζων τρόπων παραγωγισ.  

  Σφμφωνα με τθν μαρξιςτικι προςζγγιςθ το ςφγχρονο πρόβλθμα τθσ άνιςθσ 

ανάπτυξθσ μπορεί να κατανοθκεί ςε όρουσ ιςτορικισ ανάπτυξθσ του καπιταλιςτικοφ 

τρόπου παραγωγισ. Οι ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ άνιςθσ ανάπτυξθσ αντανακλοφν τθν 

εκμετάλλευςθ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν από καπιταλιςτικζσ περιφζρειεσ και που οι 

τελευταίεσ ςε προγενζςτερο ςτάδιο εξαρτιόντουςαν από άλλεσ καπιταλιςτικζσ 

περιφζρειεσ (Dawkins, 2003). Σφμφωνα με τον Harvey (1987), μπορεί να 

πραγματοποιθκεί θ παραδοχι πωσ μολονότι ςθμειϊνεται θ τάςθ για μια ιςόρροπθ 
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ανάπτυξθ δια μζςου του ανταγωνιςμοφ των κερδϊν κάτι τζτοιο όμωσ ςτθν πράξθ 

δεν κακίςταται δυνατό εξαιτίασ των μθ ιςόρροπων δομϊν των κοινωνικϊν ςχζςεων.  

  Ρολλά και ιδιαίτερα ςθμαντικά κζματα, που ςχετίηονται με τισ βαςικζσ δομζσ τόςο 

τθσ οικονομίασ όςο και τθσ κοινωνίασ, που ζλαβαν χϊρα τισ τελευταίεσ δεκαετίασ 

αποτζλεςαν τθν αφορμι για μια ςτροφι των κεωρθτικϊν προσ τισ μαρξιςτικζσ και 

ριηοςπαςτικζσ οπτικζσ τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Ζτςι για παράδειγμα, ο άνιςοσ 

γεωγραφικόσ καταμεριςμόσ τθσ περιφερειακισ βιομθχανικισ εξειδίκευςθσ 

προκάλεςε ζνα γεωγραφικό καταμεριςμό τθσ εργαςίασ ανάμεςα ςτον πυρινα και 

τθν περιφζρεια των περιοχϊν. Θ μαρξιςτικι παράδοςθ αποδίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθ χωρικι διάςταςθ του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. Σφμφωνα με τον Massey 

(1979), θ περιφερειακι ι χωρικι ανιςότθτα ιταν παροφςα ςε ολόκλθρθ τθν 

ιςτορικι περίοδο. Γι’αυτόν ο όροσ ανιςότθτα εκλαμβάνεται ωσ ο διαφορετικόσ 

βακμόσ ζκφραςθσ τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ (όπωσ κατά κεφαλιν ειςόδθμα, 

απαςχόλθςθ κ.α.). Θ γεωγραφικι ανιςότθτα προκφπτει ωσ αποτζλεςμα των 

μεταβολϊν είτε τθσ γεωγραφικισ διανομισ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων τθσ 

παραγωγισ (μεταβολζσ πλθκυςμοφ, πλουτοπαραγωγικϊν πόρων, ςχετικϊν 

αποςτάςεων-μεταφορζσ, επικοινωνία) είτε τθσ τοπικισ ηιτθςθσ για κερδοφόρεσ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι χωρικζσ διαφοροποιιςεισ χρθςιμοποιοφνται ςαν 

εργαλείο προκειμζνου να επιτευχκεί θ επικυμθτι ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου από 

τουσ δρϊντεσ του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Θ χριςθ των χωρικϊν ςτρατθγικϊν 

με ςκοπό τθν εκμετάλλευςθ του διαφοροποιθμζνου εργατικοφ δυναμικοφ 

δθμιουργεί τθν άνιςθ περιφερειακι ανάπτυξθ. Για να γίνει ευκολότερα αντιλθπτό 

το παραπάνω αρκεί κανείσ να αναλογιςκεί τθν περιφερειακι ςχζςθ που 

δθμιουργείται ανάμεςα ςτθν κεντρικι επιχείρθςθ και ςτισ κυγατρικζσ επιχειριςεισ. 

Θ διαφοροποιθμζνθ χωρικι τοποκζτθςθ των παραπάνω δθμιουργεί διαρροι 

κερδϊν από τισ περιφζρειεσ που είναι εγκατεςτθμζνεσ οι κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

προσ τθν περιφζρεια τθσ κεντρικισ επιχείρθςθσ. Επιπλζον, οι περιφζρειεσ των 

κυγατρικϊν μποροφν να αντιμετωπίςουν ζνα αςκενζςτερο περιφερειακό 
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πολλαπλαςιαςτι. Θ άνιςθ λοιπόν, περιφερειακι ανάπτυξθ μπορεί να αναλυκεί και 

να προςεγγιςκεί υπό το πρίςμα του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. 

  Κεντρικό κζμα ςτθ μαρξιςτικι κεωρία κατζχει επίςθσ θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν 

κεφαλαιακι ςυγκζντρωςθ και των κοινωνικϊν ομάδων. Θ ςχζςθ αυτι 

χρθςιμοποιείται ωσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ των μεταβολϊν που ςυντελοφνται 

ςε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τα κζματα αυτά κζρδιςαν ιδιαίτερθ προςοχι 

ςτθν εποχι όπου θ ςυηιτθςθ γφρω από τθν υπερεκνικι ολοκλιρωςθ βρίςκονταν ςε 

ζξαρςθ (Dunford και Perrons, 1994). Ρζρα όμωσ από τισ διαδικαςίεσ τθσ πολιτικισ 

ενοποίθςθσ οι κοινωνικζσ και πολιτικζσ καταςτάςεισ χρθςιμοποιικθκαν για να 

ερμθνευτεί θ κρίςθ του φορντιςμοφ. Τζλοσ, οι μαρξιςτικζσ κεωρίεσ υποςτθρίηουν 

πωσ θ ςφγχρονθ μεταμόρφωςθ που ςυντελείται ςτθν επιφανειακι μορφι του 

καπιταλιςτικοφ τρόπου παραγωγισ δε κα πρζπει να κεωρθκεί ωσ μια βαςικι 

τροποποίθςθ των βαςικϊν δομϊν. Στθν πραγματικότθτα, αυτζσ οι διαφοροποιιςεισ 

και οι μεταβολζσ που ςθμειϊνονται ςτθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ επιβεβαιϊνουν τθ λειτουργία των εγγενϊν νόμων τθσ κίνθςθσ και 

τθσ ςυςςϊρευςθσ και πωσ ςε καμία περίπτωςθ δε ςχετίηονται με αποδυνάμωςθ 

των καπιταλιςτικϊν δομϊν ι ςταδιακι μεταμόρφωςθ του καπιταλιςτικοφ τρόπου 

παραγωγισ (Martin, 1989). 

  Ζνα ςθμαντικό τμιμα του ευρφτερου πλαιςίου των κεωριϊν των δομικϊν και 

προςωρινϊν μεταβολϊν είναι αυτό των κεωριών τθσ μετάβαςθσ που αφορά ςτθν 

ανάδυςθ των τοπικϊν και περιφερειακϊν οικονομιϊν. Βαςικι αιτία τθσ εςτίαςθσ, 

από επιςτθμονικισ άποψθσ, τθσ προςοχισ ςτθν τοπικι και περιφερειακι οικονομία 

υπιρξε θ γενικότερθ μεταβολι του τρόπου παραγωγισ ιδιαίτερα μετά τθν εποχι 

του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου και πιο ςυγκεκριμζνα τισ δεκαετίεσ του 1970 και 1980. 

Μζςα ςε αυτζσ τισ δεκαετίεσ θ διεκνισ οικονομία αποτζλεςε πεδίο ραγδαίων και 

ριηοςπαςτικϊν εξελίξεων και μεταβολϊν που ςχετίηονται με τθν τεχνολογία 

παραγωγισ, τθ βιομθχανικι οργάνωςθ, τθν αναδιάρκρωςθ των διεκνϊν αγορϊν, 

τισ μεγάλθσ κλίμακασ μεταβολϊν ςτισ γενικζσ οικονομικζσ πολιτικζσ, τθν μετατόπιςθ 
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του παραγωγικοφ ενδιαφζροντοσ από το βιομθχανικό κλάδο ςτον κλάδο 

υπθρεςιϊν, τθν αυξανόμενθ διεκνι κινθτικότθτα του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ, 

τισ αυξανόμενεσ διαπεριφερειακζσ ανιςότθτεσ (Hirst και Zeitlin, 1991). Ωσ τισ 

δεκαετίεσ αυτζσ, θ περιφζρεια αντιμετωπίηονταν ωσ αποτζλεςμα βακφτερων 

πολιτικϊν και οικονομικϊν διαδικαςιϊν και όχι ωσ μια κεμελιϊδθσ μονάδα τθσ 

κοινωνικισ ηωισ ςτο ίδιο ςυγκρίςιμο επίπεδο τουλάχιςτον με αυτό των αγορϊν, του 

κράτουσ ι τθσ τεχνολογίασ. Οι μεταβολζσ όμωσ αυτζσ ςυνετζλεςαν ςτο να 

ανακεωρθκεί θ προςζγγιςθ τθσ περιφζρειασ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

αντιμετωπίηεται ωσ βάςθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ, ιδίωσ μετά τθν 

εποχι τθσ «μαηικισ παραγωγισ» (Storper, 1997). Το γεγονόσ αυτό ουςιαςτικά 

εκλαμβάνεται ωσ ζνα είδοσ μετάβαςθσ του καπιταλιςτικοφ τρόπου παραγωγισ 

αποτελϊντασ εφαλτιριο για τθν ανάδυςθ διαρκρωτικϊν κεωριϊν που ωσ ςκοπό 

ζχουν τόςο τθν ερμθνεία αυτισ τθσ μετάβαςθσ όςο και τισ πικανζσ προεκτάςεισ τθσ 

ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

  Ζτςι αντικείμενο εκτεταμζνθσ μελζτθσ αποτζλεςαν οι τοπικζσ και περιφερειακζσ 

οικονομίεσ των οποίων οι ιδιαίτερεσ κοινωνικζσ, τεχνολογικζσ και κεςμικζσ δομζσ 

προςδιόριςαν τθν αναπτυξιακι διαδικαςία (Pike et al., 2006). Σε αυτζσ τισ τοπικζσ 

και περιφερειακζσ οικονομίεσ ςχθματίηονται δφο είδθ ομάδων παραγωγισ που 

ςθματοδοτοφν τθ μετάβαςθ από το μαηικό τρόπο παραγωγισ. Από τθ μια πλευρά 

εντοπίηονται επιχειρθματικζσ οργανϊςεισ οι οποίεσ αρκρϊνονται μζςα ςε ζνα 

περιβάλλον που χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ κεντρικϊν βιομθχανιϊν και 

ςυνικωσ περιβάλλονται από αναρίκμθτεσ μικρότερεσ μονάδεσ ι υπεργολαβίεσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά ςυναντιοφνται ςυχνά επιχειρθςιακζσ μονάδεσ που 

αποτελοφνται ςχεδόν ολοκλθρωτικά από μικρζσ εξειδικευμζνεσ παραγωγζσ χωρίσ 

τθν φπαρξθ κάποιου κυρίαρχου κεντρικοφ πόλου. Τόςο θ βιβλιογραφία τθσ 

οικονομικισ γεωγραφίασ όςο και θ τοπικι ιςτορία των περιφερειακϊν οικονομιϊν 

είναι γεμάτεσ από ανάλογα παραδείγματα και περιγραφζσ πυκνϊν ανεπτυγμζνων 

βιομθχανικϊν περιοχϊν που καταλαμβάνονται από ςυγκροτιματα όπωσ αυτά. 
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Μερικζσ φορζσ αυτζσ οι περιοχζσ ςυνδζονται γεωγραφικά με τθν φπαρξθ κάποιου 

φυςικοφ πόρου ενϊ άλλεσ φορζσ ο γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ τουσ προκφπτει ωσ 

αποτζλεςμα τθσ εςωτερικισ αυτόνομθσ ςυνεργατικισ δυναμικισ τουσ (διαςφνδεςθ 

με άλλεσ περιφζρειεσ). Θ ανάπτυξθ αυτϊν των περιοχϊν παράλλθλα ενιςχφεται από 

τθν παροχι πολλϊν πρόςκετων εξωτερικοτιτων (παροχι υποδομϊν από το 

δθμόςιο τομζα, προςφορά αναγκαίων υπθρεςιϊν από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ) 

ενϊ ταυτόχρονα εξαςφαλίηεται από τθν ανάδειξθ πολφπλευρων αγορϊν εργαςίασ 

(Scott, 1986). 

  Ρολλζσ από αυτζσ τισ περιοχζσ κζρδιςαν ςταδιακά το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν 

όπωσ οι κάκετα μθ ολοκλθρωμζνεσ βιομθχανικζσ περιοχζσ όπωσ θ Κεντρικι Ιταλία, 

θ Toyota City, θ Silicon Valley, θ Orange County, θ Route 128, θ πανεπιςτθμιοφπολθ 

του Ραριςιοφ, τθσ Τουλοφηθσ, τθσ Βαυαρίασ αλλά και λιγότερο γνωςτζσ και λιγότερο 

υψθλισ τεχνολογίασ περιοχζσ όπωσ οι χρθματοοικονομικζσ περιοχζσ του Λονδίνου 

και τθσ Νζασ Υόρκθσ, θ περιοχι ενδφματοσ του Λοσ Άντηελεσ, θ βιομθχανία 

κεάματοσ του Hollywood, οι χειροτεχνίεσ του Jutland, οι κόφτεσ μετάλλων του 

Haute Savoie ςτθ Γαλλία κ.α. (Storper, 1997). Θ ςχετικι οικονομικι επιτυχία και τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά αυτϊν των περιοχϊν αποτζλεςαν αντικείμενο 

διερεφνθςθσ αναφορικά με το κατά πόςο άλλεσ περιοχζσ μποροφν να τισ μιμθκοφν 

και να προβοφν ςτθν υιοκζτθςθ παρόμοιων αναπτυξιακϊν διαδικαςιϊν και 

προτφπων. Με άλλα λόγια θ τοπικότθτα, μζςω τθσ ςταδιακά αυξανόμενθσ 

ςθμαςίασ που τθσ αποδόκθκε ωσ αναπτυξιακό πρότυπο αποτζλεςε το ζναυςμα 

διεξοδικότερθσ διερεφνθςθσ και ανάλυςθσ. Ο τρόποσ προςζγγιςθσ τθσ τοπικότθτασ 

πραγματοποιείται κυρίωσ μζςω των μεταβολϊν που παρατθροφνται ςε επίπεδο 

κεςμικισ βιομθχανικι οργάνωςθσ, τεχνολογικϊν μεταβολϊν και μάκθςθσ. Οι 

παράγοντεσ αυτοί προςδιορίηουν τθ ςυμπεριφορά των  περιφερειϊν αλλά δεν είναι 

ςε κζςθ από μόνοι τουσ να αναπτφξουν μια ςυνολικι εξιγθςθ για τθν ανάδυςθ των 

περιφερειακϊν οικονομιϊν. Οι αναδυόμενεσ περιφζρειεσ πρζπει να προςεγγιςκοφν 
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όχι ςαν ζνα τόπο εμπορικϊν αλλθλεξαρτιςεων αλλά ςα μια μονάδα αυξανόμενθσ 

ςθμαςίασ και βαρφτθτασ (Storper, 1995). 

  Μια άλλθ κεωρθτικι αντίδραςθ ςτισ πρόςφατεσ μεταβολζσ τθσ δομισ τθσ 

βιομθχανίασ είναι θ κεωρθτικι προςζγγιςθ που εςτιάηει ςτα πρότυπα των ςχζςεων 

που αναπτφςςονται ςτισ νζεσ βιομθχανικζσ περιοχζσ. Ιςτορικά θ κεωρία αυτι 

εντοπίηεται ςτθ μετάβαςθ από τθν προβιομθχανικι εποχι ςτθν εποχι τθσ μαηικισ 

παραγωγισ και από αυτιν ςτθν εποχι τθσ «ελαςτικισ εξειδίκευςθσ» (Pike et al., 

2006). Οι ελαςτικζσ μζκοδοι παραγωγισ αναφζρονται ςτθν ποικιλομορφία των 

τρόπων που χρθςιμοποιοφν οι παραγωγοί  προκειμζνου να μεταπθδιςουν από μια 

παραγωγικι διαδικαςία ςε μια άλλθ ι/και από ζνα προϊόν ςε ζνα άλλο (Scott και 

Storper, 1990). Θ ευελιξία μπορεί να εντοπιςτεί τόςο ςε επίπεδο ενδοεπιχειριςιακό 

όςο και ςε διαεπιχειριςιακό. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ θ ευελιξία επιτυγχάνεται 

διαμζςου τθσ χριςθσ γενικϊν ςκοπϊν μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ι τεχνικϊν 

εργαςιϊν ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ διαμζςου του κοινωνικοφ καταμεριςμοφ τθσ 

εργαςίασ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ θ ευελιξία κακίςταται εφικτι φςτερα από τον 

καταμεριςμό τθσ βιομθχανικισ διαδικαςίασ ςε μια πλθκϊρα ατομικϊν παραγωγϊν, 

διευκολφνοντασ κατά αυτόν τον τρόπο ριηικζσ μεταβολζσ ςτισ κάκετεσ και οριηόντιεσ 

διαςυνδζςεισ των δικτφων κακϊσ και εφκολεσ μεταβιβάςεισ ανάμεςα ςε 

διαφορετικά προϊόντα και επίπεδα παραγωγισ.  

  Θ ανάδυςθ των ευζλικτων μεκόδων παραγωγισ πραγματοποιικθκε ςτα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του 1960 όπου και ςθμειϊκθκε θ παρατεταμζνθ κρίςθ του μαηικοφ 

τρόπου παραγωγισ. Θ ευζλικτθ εξειδίκευςθ αναγνωρίηει τθν πολυπλοκότθτα και τθ 

μεταβλθτότθτα των ςχζςεων ανάμεςα ςτθν τεχνολογία, τουσ κεςμοφσ και τθσ 

πολιτικισ και βαςίηεται ςτθ χριςθ ευζλικτθσ εργαςίασ και κεφαλαίου τα οποία και 

μποροφν με ευκολία να ενταχκοφν ςτισ απαιτιςεισ και ανάγκεσ των 

μεταβαλλόμενων αγορϊν. Οι επιχειριςεισ που ενςτερνίηονται τθν ευζλικτθ 

εξειδίκευςθ ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω τοπικϊν δικτφων που τουσ διευκολφνουν 

ςτθ διανομι τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ. Τα δίκτυα αυτά λειτουργοφν ςε μια 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

121 

βάςθ εμπιςτοςφνθσ και δε ςυνδζονται με ιεραρχικοφσ δεςμοφσ ςε ςφγκριςθ με τθν 

κάκετθ ολοκλθρωμζνθ μορφι οργάνωςθσ (Dawkins, 2003). Το γεγονόσ ότι θ 

ευζλικτθ εξειδίκευςθ εξαρτάται από τθν εμπιςτοςφνθ και τθ ςυνεργαςία δεν 

αναιρεί τθν πικανότθτα μιασ ενδεχόμενθσ ςφγκρουςθσ. Θ ευζλικτθ εξειδίκευςθ 

όπωσ κάκε άλλο ςφςτθμα παραγωγισ είναι επιρρεπζσ ςε δυνθτικζσ εξουκενωτικζσ 

ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτουσ οικονομικοφσ δρϊντεσ, όχι μόνο δθλαδι μεταξφ των 

εργοδοτϊν και εργαηομζνων αλλά και μεταξφ των επιχειριςεων ςε επίπεδο 

υπεργολαβιϊν και κυγατρικϊν επιχειριςεων (Hirst και Zeitlin, 1991). Θ 

αναπαραγωγι τθσ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ εντόσ του ςυςτιματοσ επιτυγχάνεται και 

διατθρείται για μακροχρόνιεσ περιόδουσ μζςω τθσ λειτουργίασ κεςμικϊν 

μθχανιςμϊν που ωσ ςκοπό ζχουν τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που ανακφπτουν 

κακιςτϊντασ τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ικανοποιθτικι για όλουσ τουσ 

παραγωγικοφσ φορείσ που αναπτφςςουν ςχζςεισ.  

  Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα που αφορά τθν ευζλικτθ εξειδίκευςθ δίνεται 

μζςω τθσ ςφγκριςθσ τθσ Silicon Valley τθσ Καλιφόρνιασ και τθσ Route 128 τθσ 

Βοςτόνθσ (Saxenian, 1990). Θ επιτυχθμζνθ διαδρομι τθσ Silicon Valley οφείλεται 

κατά κφριο λόγο ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ δικτφου που βαςίηεται ςτθ βιομθχανικι 

παραγωγι. Ενϊ και οι δφο αυτζσ τοπικζσ περιπτϊςεισ είχαν ωσ κφριο παραγωγικό 

χαρακτιρα τθν υψθλισ τεχνολογία παραγωγικισ δράςθσ και ζδραςαν παράλλθλα 

τθ δεκαετία του 1970 μόνο θ Silicon Valley μπόρεςε και ξεπζραςε τθν περιφερειακι 

φφεςθ του 1980 καταφζρνοντασ να αναδυκεί ςε παγκόςμιο κυρίαρχο παίκτθ τθσ 

υψθλισ τεχνολογίασ. Οι αιτίεσ που οδιγθςαν ςτισ διαφορετικζσ πορείεσ των δφο 

αυτϊν κατά τα άλλα κοινϊν, από παραγωγικισ άποψθσ, βιομθχανιϊν αποδίδεται 

ςτισ διαφορζσ τθσ φφςθσ τθσ βιομθχανικισ δομισ ανάμεςα ςτισ δφο περιφζρειεσ. Θ 

βιομθχανίασ τθσ Silicon Valley χαρακτθρίηεται από πυκνά κοινωνικά δίκτυα και από 

καινοτόμα επιχειρθματικότθτα ενϊ θ Route 128 ςτθ βιομθχανικι τθσ οργάνωςθ 

κυριαρχεί ζνασ μικρόσ αρικμόσ ιεραρχικά ολοκλθρωμζνων επιχειριςεων που 

αποδίδουν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ μυςτικότθτα και ςτθν ανεξαρτθςία. 
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  Αυτό που φαίνεται πωσ διαδραματίηει ζνα ιδιαίτερο ρόλο ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

κεωρθτικι προςζγγιςθ τθσ ευζλικτθσ εξειδίκευςθσ είναι θ ελαςτικοποίθςθ του 

εργατικοφ δυναμικοφ (Markusen et al., 1999). Τα άτομα μποροφν να μετακινθκοφν 

από επιχείρθςθ ςε επιχείρθςθ και μζςω αυτισ τθσ μετακίνθςθσ μποροφν να 

προκφψουν οφζλθ με τθν πραγματοποίθςθ τθσ ελεφκερθσ διάχυςθσ των 

«μυςτικϊν» τθσ βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ μζςα ςε μια περιφζρεια. Κατά 

κάποιο τρόπο οι εργοδότεσ δεςμεφονται ζναντι τθσ περιφζρειασ και όχι τθσ 

επιχείρθςθσ. Ζτςι, είναι δυνατό να παρατθρθκεί ειςροι μεταναςτϊν ςε περιόδουσ 

ανάπτυξθσ και όχι το αντίκετο. Επιπλζον, θ ευελιξία προςφζρει τοπικι πολιτιςτικι 

ταυτότθτα και μια κοινι βιομθχανικι εξειδίκευςθ. 

  Αυτό που ςτθν ουςία ςθματοδοτείται μζςω τθσ ςυηιτθςθσ περί τθσ ευζλικτθσ 

εξειδίκευςθσ είναι θ επαναφορά από παλιότερεσ ιςτορικζσ περιόδουσ τθσ ζννοιασ 

τθσ βιομθχανικισ περιοχισ (industrial districts), πριν δθλαδι τθν εμφάνιςθ και 

δραςτθριοποίθςθ του μαηικοφ τρόπου παραγωγισ. Αυτι θ βιομθχανικι περιοχι δεν 

χαρακτθρίηεται από άκαμπτεσ, μθ ευζλικτεσ και κάκετα ολοκλθρωμζνεσ κοινωνικζσ 

οργανϊςεισ αλλά από πυκνά τοπικά δίκτυα μικρϊν επιχειριςεων. Θ δυναμικι που 

αναπτφςςεται ςε αυτά τα τοπικά δίκτυα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εναλλακτικι 

λφςθ ςτισ προκλιςεισ που παρουςιάηονται από τισ μεταβαλλόμενεσ αγορζσ μζςω 

τθσ ευελιξίασ και τθσ προςαρμοςτικότθτάσ τουσ (Pike et al., 2006). Θ κάκετθ μθ 

ολοκλθρωμζνθ δομι και θ ςυγκζντρωςθ που ζχουν να επιδείξουν οι ςυγκεκριμζνεσ 

μορφζσ επιχειριςεων μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν προκειμζνου να ςυμβάλουν 

αποφαςιςτικά ςτθ μείωςθ του κόςτουσ ςυναλλαγισ και ςτθ μείωςθ τθσ 

αβεβαιότθτασ ανάμεςα ςτουσ πωλθτζσ και αγοραςτζσ. Το τοπικό δίκτυο επίςθσ, 

ζχει τθν ικανότθτα να προωκεί και να ενιςχφει το τοπικό και περιφερειακό 

κοινωνικό κεφάλαιο δθμιουργϊντασ ζνα είδοσ πολιτιςμικοφ δικτφου που οι βαςικοί 

του πυλϊνεσ κα είναι θ τοπικι εμπιςτοςφνθ και αμοιβαιότθτα. Το ίδιο το δίκτυο κα 

είναι ςε κζςθ να επιβάλει δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ κεςμοφσ που κα υποςτθρίηουν 
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και κα ενιςχφουν τα κανάλια διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ τεχνολογίασ ςε τοπικό 

επίπεδο (Morgan, 1997).  

  Οι νζοι βιομθχανικοί χϊροι (new industrial spaces) αποτελοφν ζνα τμιμα τθσ 

προςζγγιςθσ των κεωριϊν μετάβαςθσ. Θ μετάβαςθ από το παλιό θγεμονικό 

κακεςτϊσ τθσ φορντιςτικισ ςυςςϊρευςθσ ςθματοδοτικθκε από τθ ςταδιακι 

εμφάνιςθ του νζου κακεςτϊτοσ τθσ ευζλικτθσ ςυςςϊρευςθσ. Στον οικονομικό και 

κοινωνικό χάρτθ αυτό αποτυπϊκθκε μζςω τθσ εμφάνιςθσ των νζων βιομθχανικϊν 

χϊρων (Scott, 1988). Το κακεςτϊσ ςυςςϊρευςθσ του φορντιςμοφ ςθμειϊκθκε κατά 

τθ χρονικι περίοδο των δεκαετιϊν του 1920-1970. Κατά τθν περίοδο αυτι ο μαηικόσ 

τρόποσ παραγωγισ κυριάρχθςε ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, χωρίσ αυτό να 

ςθμαίνει πωσ καταργικθκαν άλλεσ μορφζσ παραγωγισ, όπωσ οι βιοτεχνικζσ 

παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι βιομθχανικοί τομείσ χαρακτθρίηονται από 

εςωτερικζσ οικονομίεσ κλίμακασ, τεχνικό καταμεριςμό τθσ εργαςίασ και 

κανονικοποίθςθ τθσ παραγωγισ.  

  Μζςω τθσ ευζλικτθσ εξειδίκευςθσ και τθσ γενικότερθσ τροποποίθςθσ τθσ 

παραγωγικισ δραςτθριότθτασ ςτο οικονομικό προςκινιο εμφανίςτθκαν νζεσ και 

ευζλικτεσ μορφζσ παραγωγισ. Σε αρχικό τουλάχιςτον ςτάδιο οι νζεσ αυτζσ μορφζσ 

παραγωγισ χαρακτθρίηονταν από μια χωρικι εγγφτθτα με τα παλαιά κζντρα μαηικισ 

παραγωγισ. Τισ τελευταίεσ όμωσ δεκαετίεσ αρχίηουν να κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ 

όλο και περιςςότεροι βιομθχανικοί χϊροι αλλάηοντασ το τοπίο, εντόσ του οποίου 

λειτουργοφν οι καπιταλιςτικζσ δομζσ (Scott, 1988). Σθμειϊνεται λοιπόν μια 

κεωρθτικι ςχζςθ που ενϊνει από τθ μια το νζο αναδυόμενο τοπίο που 

διαμορφϊνεται ςτθν εποχι τθσ μετά μαηικισ παραγωγισ και του ευζλικτου τρόπου 

ςυςςϊρευςθσ και από τθν άλλθ τθν εμφάνιςθ νζων γεωγραφικϊν τάςεων που 

ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ τθσ παραγωγισ (Lovering, 1990). Το υπόδειγμα των 

νζων βιομθχανικϊν χϊρων κεμελιϊκθκε ενϊνοντασ τθ βιομθχανικι οργάνωςθ και 

τθ χωρικι ςυγκζντρωςθ. Οι τάςεισ τθσ βιομθχανικισ οργάνωςθσ για μια πιο 

ολοκλθρωμζνθ οικονομία κεωροφνταν ότι κα οδθγιςει ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ 
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οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ. Από τθν άλλθ ανάλογεσ 

ςυγκεντρϊςεισ κεωροφνταν επίςθσ ότι κα ςυμβάλουν ςτθ διάλυςθ τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ παραγωγισ και ςτθν αναδιάρκρωςθ του καταμεριςμοφ τθσ 

εργαςίασ. Αυτι θ κυκλικι διαδικαςία αποδίδεται κατά κφριο λόγο ςτθν επίδραςθ 

που αςκοφν οι εξωτερικζσ οικονομίεσ (Lagendijk, 1998). Θ διαφορά ανάμεςα ςτθν 

μορφι του μαηικοφ τρόπου παραγωγισ και των νζων ευζλικτων επιχειρθςιακϊν 

μορφϊν ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι τελευταίεσ επιβιϊνουν ςτθριηόμενεσ ςτθν 

ικανότθτα διαρκοφσ προςαρμοςτικότθτασ ενϊ οι πρϊτεσ προςζγγιηαν τα κζματα τθσ 

επιβίωςθσ μζςω μεκόδων και τρόπων που ςχετίηονταν με τθ διαρκι μείωςθ του 

κόςτουσ παραγωγισ.      

  Οι νζοι αυτοί βιομθχανικοί χϊροι ςυντελοφν ςτθν αντιςτροφι τθσ επικρατοφςασ 

άποψθσ περί του κυρίαρχου ρόλου επί του ςφγχρονου βιομθχανικοφ κόςμου των 

μεγάλων επιχειριςεων. Στο νζο αυτό βιομθχανικό χϊρο κυριαρχοφν πυκνά δίκτυα 

ςυςχετιηόμενων παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων που ανικουν ςε μικρζσ ι 

μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ. Ο καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ και θ ευελιξία των δικτφων 

αυτϊν εκφράηουν τθ γενικότερθ δυναμικότθτά τουσ (Walker, 1989). Θ γεωγραφικι 

ςυγκζντρωςθ των νζων βιομθχανικϊν χϊρων προςδιορίηεται από τισ κατάλλθλεσ 

διαςυνδζςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτθν προμθκευτικι διακεςιμότθτα και τισ 

τεχνολογικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Θ ικανοποίθςθ αυτϊν των ςυνκθκϊν με τθν 

ταυτόχρονθ βελτίωςθ των ςυναλλαγϊν οδιγθςε ςτα περιφερειακά δίκτυα 

παραγωγισ (Pike et al., 2006).  

  Θ ανάδυςθ των νζων βιομθχανικϊν χϊρων και τθσ γενικότερθσ τοπικισ 

επιχειρθματικισ δικτφωςθσ ζδωςε ζνα νζο νόθμα ςτο χϊρο. Ενϊ ςτουσ παλιότερουσ 

τρόπουσ παραγωγισ θ χωρικότθτα αντιμετωπίηονταν απλά ωσ ζνα είδοσ ςκθνικοφ 

εντόσ του οποίου διαδραματίηονταν θ οικονομικι δραςτθριότθτα τϊρα θ 

χωρικότθτα αποκτά ζνα πιο καίριο ρόλο ςτθν περιφερειακι οικονομικι ανάλυςθ 

(Scott και Storper, 2003). Ζτςι, οι περιφζρειεσ λαμβάνουν μζροσ ςτισ αναλφςεισ ωσ 

ζνα ενεργό τμιμα τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ που είναι ταυτόχρονα ςε κζςθ να 
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δθμιουργιςει ςχζςεισ αιτιότθτασ. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςκεί πωσ ο 

ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ παραγωγισ ενδζχεται να λειτουργιςει ωσ άκρωσ χωρικά 

επιλεκτικόσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ τα ευζλικτα ςυςτιματα παραγωγισ μποροφν να 

δθμιουργιςουν υψθλά ςυγκεντρωμζνα κζντρα ανάπτυξθσ ευεργετϊντασ κάποιεσ 

περιφζρειεσ και αφινοντασ παράλλθλα κάποιεσ άλλεσ πιο πίςω ςτθν αναπτυξιακι 

πορεία. Τζλοσ, θ κεωρία αυτι δεν είναι ςε κζςθ να προβλζψει αν κα ςθμειωκεί, 

μζςω των νζων βιομθχανικϊν χϊρων, μια ενδοπεριφερειακι ιςορροπία. Μπορεί 

κανείσ να υποκζςει πωσ , μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ και ανάπτυξθσ τθσ 

πολυπλοκότθτασ και τθσ διαςποράσ των τοπικϊν επιχειρθματικϊν δικτφων και των 

νζων βιομθχανικϊν κζντρων ανάπτυξθσ ότι κα προζκυπτε θ πικανότθτα μείωςθσ 

τθσ ςυνολικισ χωρικισ πόλωςθσ αλλά προκειμζνου να απαντθκεί με απόλυτθ 

βεβαιότθτα θ υπόκεςθ αυτι κα απρζπει να ακολουκιςει μία διεξοδικότερθ μελζτθ 

τόςο των τεχνολογικϊν και των οργανωτικϊν χαρακτθριςτικϊν των νζων 

βιομθχανικϊν περιοχϊν όςο και των γενικότερων οικονομικϊν και πολιτικϊν 

ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτισ διάφορεσ περιφζρειεσ (Storper, 1990).  

  Εντόσ του πλαιςίου των κεωριϊν τθσ μετάβαςθσ κα ςυναντιςουμε και τισ κεωρίεσ 

τθσ ρφκμιςθσ, οι οποίεσ ζχουν εξελιχκεί κυρίωσ μζςω τθσ πολφπλευρθσ ανάλυςθσ 

που αφορά τθν ευρωπαϊκι πολιτικι οικονομία. Μια από τισ κεντρικότερεσ 

διαςτάςεισ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι τα «κακεςτϊτα τθσ ςυςςϊρευςθσ» 

(“regimes of accumulation”) (Peck και Tickell, 1992). Τα «κακεςτϊτα τθσ 

ςυςςϊρευςθσ» περιγράφουν ςτάδια τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ εντόσ των 

οποίων θ αναπαραγωγικι διαδικαςία βρίςκεται ςε αρμονία. Θ διαδικαςία τθσ 

ςυςςϊρευςθσ δθλαδι δε κα επθρεάηεται από τισ διάφορεσ κρίςεισ που 

δθμιουργοφνται ςτο οικονομικό περιβάλλον. Για να ερμθνεφςει τθν καπιταλιςτικι 

αναπτυξιακι διαδικαςία θ προςζγγιςθ αυτι βαςίηεται ςε δφο κφριουσ παράγοντεσ, 

το ςφςτθμα τθσ ςυςςϊρευςθσ και τθ λειτουργία τθσ κοινωνικισ ρφκμιςθσ. 

  Το ςφςτθμα τθσ ςυςςϊρευςθσ αποτελεί το κυρίαρχο μοντζλο τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει αναφζρονται τόςο ςε όρουσ παραγωγισ 
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όπωσ το επενδυόμενο κεφάλαιο, θ κατανομι του κεφαλαίου εντόσ των διάφορων 

κλάδων παραγωγισ όςο και ςε όρουσ κατανάλωςθσ όπωσ οι ατομικζσ ι ςυλλογικζσ 

καταναλωτικζσ προτιμιςεισ. Θ λειτουργία τθσ κοινωνικισ ρφκμιςθσ εγγυάται τθ 

μεςοπρόκεςμθ αναπαραγωγι του κυρίαρχου ςυςτιματοσ ςυςςϊρευςθσ μζςω τθσ 

ομαλοποίθςθσ των τάςεων που δθμιουργεί θ κρίςθ. Τα ςτοιχεία ςτα οποία 

βαςίηεται θ λειτουργία τθσ κοινωνικισ ρφκμιςθσ είναι οι ςυνικειεσ, τα ζκιμα, οι 

κοινωνικζσ νόρμεσ, οι κρατικοί νόμοι κ.α. (Brenner και Glick, 1991). 

  Οι κεωρίεσ τθσ ρφκμιςθσ αναπτφχκθκαν ςτθν μετά εποχι του φορντιςμοφ 

παρζχοντασ ζνα κεωρθτικό πλαίςιο για τθν ερμθνεία και αξιολόγθςθ μιασ 

πλθκϊρασ οικονομικϊν και κοινωνικϊν πειραμάτων. Θ βαςικι πρόταςθ των 

κεωριϊν ρφκμιςθσ είναι πωσ προκειμζνου να αντιλθφκοφμε πλιρωσ τθν 

καπιταλιςτικι αναπαραγωγι κα πρζπει να προθγθκεί μια γενικότερθ κατανόθςθ 

του ευρφτερου κεςμικοφ και κοινωνικοφ πλαιςίου εντόσ του οποίου λαμβάνει 

δράςθ θ ςυςςϊρευςθ (Tickell και Peck, 1995). Αυτόσ είναι ο λόγοσ που το κακεςτϊσ 

τθσ ςυςςϊρευςθσ μπορεί να επιβιϊςει εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ τθσ κοινωνικισ 

ρφκμιςθσ.  

  Το ςφγχρονο όμωσ καπιταλιςτικό ςφςτθμα παραγωγισ τα τελευταία χρόνια ζχει να 

επιδείξει ςθμαντικζσ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ. Τα αποτελζςματα των εξελίξεων, 

που επιταχφνκθκαν μετά τισ κρίςεισ του 1970, είχαν ωσ αποτζλεςμα να 

μετακυλιςουν τθν κρίςθ και ςτθ κεωρία τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Οι παλιζσ 

μορφζσ χωρικισ ανάπτυξθσ που ςυνδζονταν με το κακεςτϊσ τθσ ςυςςϊρευςθσ του 

φορντιςμοφ κακϊσ και με τθ λειτουργία του κεχνςιανοφ κράτουσ πρόνοιασ δεν ιταν 

ςε κζςθ πλζον να ερμθνεφςουν και να αξιολογιςουν τθ νζα οικονομικι 

πραγματικότθτα (Scott, 1988). Εξαιτίασ αυτϊν, οι κεωρίεσ τθσ ρφκμιςθσ 

επιδεικνφουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για το οικονομικό και κεςμικό περιεχόμενο 

μικρότερθσ γεωγραφικισ κλίμακασ περιοχϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ςθμαντικότερο 

ενδιαφζρον προςλαμβάνουν οι νζεσ βιομθχανικζσ περιοχζσ κακϊσ και θ μορφι και 
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πυκνότθτα των διαφορετικϊν περιφερειακϊν κεςμικϊν επιπζδων ςε ςχζςθ με τθν 

αναπτυξιακι διαδικαςία (Amin και Thrift, 1995). 

  Για τισ κεωρίεσ τθσ ρφκμιςθσ θ καπιταλιςτικι ανάπτυξθ ρυκμίηεται κοινωνικά και 

κεςμικά μζςω τθσ ρυκμιςτικισ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςε οικονομικοφσ και μθ 

οικονομικοφσ παράγοντεσ (Pike et al., 2006). Οι κεωρίεσ τθσ ρφκμιςθσ αςκοφν 

μεγάλθ επιρροι ςτθν οικονομικι γεωγραφία ιδίωσ τα τελευταία χρόνια εξαιτίασ 

κυρίωσ τθσ βαςικισ υπόκεςθσ που πραγματοποιοφν και θ οποία ςχετίηεται με τθ 

μετάβαςθ από το φορντιςμό προσ μια πιο ευζλικτθ ςυςςϊρευςθ. Σφμφωνα λοιπόν 

με αυτιν τθν υπόκεςθ οι διάφοροι ρυκμοί ανάπτυξθσ των εκνικϊν και 

περιφερειακϊν περιοχϊν εξαρτϊνται από το βακμό αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτθν 

οργάνωςθ τθσ παραγωγισ και των ρυκμιςτικϊν κεςμικϊν και κοινωνικϊν δομϊν 

που υποςτθρίηουν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα (Martin και Sunley, 1998). 

  Μζςω λοιπόν τθσ υιοκζτθςθσ των κεωριϊν τθσ ρφκμιςθσ θ οικονομία βρίςκεται ςε 

ζνα ςθμείο εκκίνθςθσ ςτο οποίο δεν παρουςιάηεται μια τάςθ προσ μια αυτόματθ 

ιςορροπία, ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ οικονομολόγουσ, αλλά οφτε προσ μια 

αναπόφευκτθ κατάρρευςθ, ςφμφωνα με τουσ μαρξιςτζσ. Το ςφςτθμα ςυςςϊρευςθσ 

ι το ςφνολο των ςχζςεων που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτθν παραγωγι και ςτθν 

κατανάλωςθ που αναδφονται ςτο προςκινιο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

διατθροφνται μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ ρφκμιςθσ (mode of regulation) ι του 

ςυνόλου των κοινωνικϊν και κεςμικϊν παραγόντων που λειτουργοφν 

υποςτθρικτικά για τθν οικονομία επιφζροντασ ζνα βακμό ςυνοχισ και 

ςτακερότθτασ του κακεςτϊτοσ τθσ ςυςςϊρευςθσ (Valler Pike et al., 2011). Οι 

κεωρίεσ ρφκμιςθσ τζλοσ προςφζρουν πολιτικζσ που ωκοφν τθν αναπτυξιακι 

διαδικαςία εςτιάηοντασ ςτα τοπικά αποκεντρωμζνα παραγωγικά δίκτυα, ςτισ 

τοπικζσ οικονομίεσ ςυγκζντρωςθσ, ςτα τοπικά δίκτυα εμπιςτοςφνθσ, ςυνεργαςίασ 

και ανταγωνιςμοφ όπωσ επίςθσ και τθν τοπικι ικανότθτα προϊκθςθσ τθσ 

κοινωνικισ μάκθςθσ ι προςαρμογισ, καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ (Pike et 
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al., 2006). Οι ρυκμιςτικζσ δομζσ αρκρϊνονται ςε τοπικό επίπεδο και εςτιάηουν τόςο 

ςτθν ανταγωνιςτικότθτα όςο και ςτθν καινοτομία (Jessop, 1995).  

  Θ κριτικι που αναπτφχκθκε γφρω από τισ κεωρίεσ τθσ μετάβαςθσ αφορά τθν 

περιοριςμζνθ ερμθνευτικι τουσ ικανότθτα και τισ αδυναμίεσ γενίκευςισ τουσ. Οι 

κεωρίεσ μετάβαςθσ δεν είναι ςε κζςθ να ςυλλάβουν τθν ποικιλομορφία και τθν 

πολυπλοκότθτα τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ ςε ζνα τουλάχιςτον 

ικανοποιθτικό βακμό. Οι κεωρίεσ αυτζσ αποδίδουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε 

μακροοικονομικά δεδομζνα. Τουσ ενδιαφζρει περιςςότερο ο ρόλοσ των 

οικονομικϊν δομϊν και ιδιαίτερα το καπιταλιςτικό περιβάλλον (Sheppard, 2008). Οι 

εξαγωγικι δραςτθριότθτα πζρα από τα περιφερειακά όρια ςαφϊσ και παίηει 

ςθμαντικι ρόλο ςτθν περιφερειακι ευθμερία, αγνοοφνται όμωσ κατά αυτόν τον 

τρόπο άλλοι βαςικοί τομείσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ ο τομζασ τθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν, ο χρθματοοικονομικόσ τομζασ ι και ακόμα ο δθμόςιοσ τομζασ 

(Lovering, 1999). 

  Επιπλζον, οι κεωρίεσ τθσ μετάβαςθσ δεν μπόρεςαν να κατανοιςουν επαρκϊσ τθν 

ζννοια του χϊρου αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ ςυγκζντρωςθσ και τθσ μθ 

ολοκλθρωμζνθσ παραγωγισ. Ουςιαςτικά δεν μπόρεςαν να δϊςουν μια 

ςυςτθματικι απάντθςθ για τα αίτια που προκαλοφν τθ ςφνδεςθ των χωρικϊν 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων μζςα ςε περιοχι ανάπτυξθσ. Το γεγονόσ αυτό 

αποδίδεται ενδεχομζνωσ ςτθν παραμζλθςθ τθσ ςυμπεριφοριςτικισ και κοινωνικισ 

διάςταςθσ τθσ επιχειρθςιακισ ανάπτυξθσ (Lagendijk, 1998). 

  Απζναντι ςε αυτιν τθν κριτικι, οι κεωρίεσ του νζου βιομθχανικοφ χϊρου 

αντζδραςαν δίνοντασ ζμφαςθ ςε παραμζτρουσ πζρα από το δίκτυο ςυνεργαςίασ, 

όπωσ ςε κυβερνθτικζσ δομζσ τθσ χωρικισ δραςτθριότθτασ, ςτο πολιτιςμό ι ςτουσ 

κεςμοφσ. Μια τζτοια προςπάκεια δίνεται μζςα από ζνα είδοσ ταξινόμθςθσ χωρικϊν 

παραγωγικϊν ςυςτθμάτων. Θ μια πλευρά του ςυςτιματοσ αποτελείται από 

διαφορετικά είδθ κυβερνθτικϊν δομϊν τθσ χωρικισ δραςτθριότθτασ εντόσ τθσ 

οποίασ αναπτφςςεται το επιχειρθματικό δίκτυο (“ring”, “core-ring”, “core 
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dominated”) και θ άλλθ πλευρά του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει τθν τυπολογία 

εκείνθ που αντιπροςωπεφει τθ χωρικι και ςυνεργατικι διάςταςθ των δικτφων ωσ 

ςυςτιματοσ ειςροϊν-εκροϊν («διαςκορπιςμζνα», «ςυγκεντρωμζνεσ μεγάλεσ 

επιχειριςεισ», «ςυγκεντρωμζνεσ μικρζσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ») (Storper 

και Harrison, 1991). 

  Μια άλλθ κριτικι επικεντρϊνεται ςτον τρόπο με τον οποίο διαρκρϊνεται το 

περιφερειακό ςυνεργατικό δίκτυο. Ο ιςτόσ των κεςμϊν που δρουν υποςτθρικτικά 

για τθν επιβίωςθ του περιφερειακοφ ςυνεργατικοφ δικτφου ενδζχεται να διαβρωκεί 

και το γεγονόσ αυτό μπορεί να αποτελζςει τθν αιτία τθσ αποδυνάμωςισ του ι 

ακόμα και τθσ διάλυςισ του. Θ ςκζψθ αυτι επιδιϊκει να καταδείξει τθ γενικότερθ 

αδυναμία των κεωριϊν αναφορικά με τθ μθ ενςωμάτωςθ ςτθ κεωρία μιασ 

ςυςτθματικότερθσ ανάλυςθσ των εννοιϊν τθσ εμπιςτοςφνθσ ι τθσ ςφμπραξθσ 

(Lagendijk, 1998). Ζνα άλλο μείηον κζμα που αντιμετωπίηει θ κεωρία είναι θ ανάγκθ 

να εξεταςκεί θ περιφερειακότθτα ςε ςχζςθ τόςο με διαφορετικοφ βακμοφ κλίμακεσ 

όςο και με άλλα είδθ οικονομικισ οργάνωςθσ. Οι κεωρίεσ μετάβαςθσ φαίνεται να 

επιδεικνφουν μια ιδιαίτερθ προςιλωςθ ςτθν πεποίκθςθ ότι θ περιφζρεια ζχει 

κατακτιςει κατά κάποιο τρόπο ζνα νζο είδοσ διοικθτικισ αρχισ ι ότι ςφμφωνα με 

τθ κεωρία μια πολιτικι ουδζτερθ φπαρξθ (MacLeod, 2001). Το γεγονόσ αυτό 

ςταδιακά αρχίηει και αμφιςβθτείται από το γεγονόσ ότι θ περιφερειακι κλίμακα 

είναι βακιά ςυνυφαςμζνθ με τθν αναδιάρκρωςθ του κράτουσ. Τα κράτοσ 

εξακολουκεί να αποτελεί ςθμαντικό πεδίο για τθν προϊκθςθ και τθ ρφκμιςθ τθσ 

κοινωνικισ και χωρικισ ςυνοχισ. Αν και μια τροποποίθςθ των ςυνκθκϊν ςε 

περιφερειακό επίπεδο αναμζνεται να μθν προκφψει ωσ το αποτζλεςμα ενεργειϊν 

του κράτουσ εντοφτοισ το κράτοσ καλείται μζςω τθσ προϊκθςθσ κατάλλθλων 

ενεργειϊν και πολιτικϊν να εδραιϊςει και να αναπτφξει τα επιτεφγματα τθσ 

περιφζρειασ (Harrison, 2006).  

  Επιπλζον, οι κεωρίεσ μετάβαςθσ μελετϊντασ και αναλφοντασ τθν επιχείρθςθ, το 

οργανωςιακό επίπεδο των επιχειριςεων και ζνα περιοριςμζνο ςφνολο 
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επιτυχθμζνων παραδειγμάτων ι πρόςφατων εξελίξεων ςτθ χωρικι οργάνωςθ 

παραγωγισ επιχειροφν να προβοφν ςε γενικεφςεισ. Αυτι λοιπόν θ περιγραφικι 

γενίκευςθ που βαςίηεται ςε παρατθριςεισ κάποιων ιςτορικϊν κοινωνικϊν δεν 

οδθγοφν πάντα ςε γενικζσ και ζγκυρεσ προβλζψεισ που μποροφν να εφαρμοςτοφν 

ςε μια πλθκϊρα οικονομικϊν και κοινωνικϊν δεδομζνων (Lovering, 1999). Τζλοσ, 

ιδιαίτερθ κριτικι ζχει αςκθκεί ςε κζματα που αφοροφν τον τρόπο με τον οποίο 

ορίηεται θ κλίμακα τθσ περιφζρειασ, θ δυναμικότθτα που χαρακτθρίηει τισ μικρζσ μθ 

κάκετα ολοκλθρωμζνεσ επιχειριςεισ, ο αντίκτυποσ τθσ δράςθσ τουσ ςτθ γενικότερθ 

οικονομικι δραςτθριότθτα, ο ρόλοσ των μεγαλφτερων επιχειριςεων (όπου ςτθν 

εποχι τθσ μαηικισ παραγωγισ κατείχαν κεντρικι κζςθ) όπωσ επίςθσ θ 

προςαρμοςτικι ικανότθτα που επιδεικνφουν οι περιφζρειεσ αναφορικά με τισ 

διάφορεσ εξωτερικζσ και εςωτερικζσ δυνάμεισ που ςχθματίηονται (Lovering, 1999). 

   

3.5 Η ενδογενήσ θεωρία   

 

  Θ νεοκλαςικι κεωρία και ιδιαίτερα ο τρόποσ με τον οποίο προςπακεί να 

ερμθνεφςει τα αίτια τθσ μακροχρόνιασ οικονομικισ μεγζκυνςθσ οδιγθςε ςτο να 

δθμιουργθκοφν προςτριβζσ με τθν παραδοςιακι κεωρία μεγζκυνςθσ. Θ 

παραδοςιακι κεωρία μεγζκυνςθσ εςτιάηει ςτθ δυναμικι διαδικαςία κατά τθν οποία 

ο λόγοσ κεφαλαίου εργαςίασ προςεγγίηει τα μακροχρόνια επίπεδα ιςορροπίασ, 

κεωρϊντασ ότι ςθμειϊνονται εγγενι χαρακτθριςτικά ςτθν οικονομία που είναι ςε 

κζςθ να προκαλζςουν τθν οικονομικι μεγζκυνςθ για παρατεταμζνεσ χρονικζσ 

περιόδουσ. Αν ςτο οικονομικό περιβάλλον δε ςθμειωκοφν εξαιρετικισ ςθμαςίασ 

ςοκ ι κάποιου άλλου είδουσ μεταβολζσ (π.χ. τεχνολογικι μεταβολι), ζννοιεσ 

δθλαδι που δεν ερμθνεφονται επαρκϊσ από τθ νεοκλαςικι κεωρία, τότε όλεσ οι 

οικονομίεσ κα ςυγκλίνουν προσ μια  μθδενικι μεγζκυνςθ. 

  Οι μεταβολζσ του ειςοδιματοσ κεωροφνται μόνο προςωρινζσ μεταβολζσ που 

ςχετίηονται είτε με μεταβολζσ ςτο τεχνολογικό επίπεδο είτε με βραχυπρόκεςμεσ 
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εξιςορροπθτικζσ διαδικαςίεσ (Todaro και Smith, 2012). Πταν μάλιςτα οι αλλαγζσ 

αυτζσ ςτο ειςόδθμα δεν μποροφν να αποδοκοφν ςε βραχυπρόκεςμεσ μεταβολζσ 

του κεφαλαίου ι τθσ εργαςίασ τότε αποδίδονται ςε ζνα άλλο παράγοντα που είναι 

γνωςτόσ ωσ το κατάλοιπο του Solow (Solow’s residual) (Stern, 1991). Με άλλα λόγια 

θ νεοκλαςικι κεωρία αποδίδει τθν οικονομικι μεγζκυνςθ ςε εξωγενισ ι 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Με αυτόν τον τρόπο θ τεχνολογικι πρόοδοσ 

παρουςιάηεται ωσ ανεξάρτθτθ των αποφάςεων των οικονομικϊν δρϊντων όπωσ 

επίςθσ δεν είναι ςε κζςθ, ςφμφωνα με το εννοιολογικό πλαίςιο που προςφζρει θ 

κεωρία, να ερμθνεφςει τισ διαφορζσ των οικονομιϊν εκείνων που χαρακτθρίηονται 

από παρόμοιο τεχνολογικό επίπεδο. Επιπλζον, ςφμφωνα με τουσ Lucas (1988) και 

Romer (1994) οι διεκνείσ μιςκολογικζσ διαφορζσ και θ διαδικαςία τθσ 

μετανάςτευςθσ είναι δφςκολο να ςυμβιβαςτοφν με τθ νεοκλαςικι κεωρία. Αν όλεσ 

οι οικονομίεσ χαρακτθρίηονταν από το ίδιο τεχνολογικό επίπεδο οι εξειδικευμζνοι 

εργάτεσ που διακζτουν υψθλό ανκρϊπινο κεφάλαιο δε κα μετακινοφνταν από 

λιγότερο ςε περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ, όπου το ανκρϊπινο κεφάλαιο 

βρίςκεται ςε αφκονία, οφτε βεβαίωσ κάποιοσ που μετακινείται από μία 

υπανάπτυκτθ περιοχι προσ μία αναπτυγμζνθ κα αποκομίςει μεγαλφτερα 

μιςκολογικά οφζλθ. Τισ ίδιεσ αδυναμίεσ και περιοριςμοφσ εντοπίηουν και οι Barro 

και Sala-i-Martin (1992) και οι Barro, Mankiw και Sala-i-Martin (1995) οι οποίοι 

παρατιρθςαν πωσ ςφμφωνα με τθ βαςικι παραδοχι τθσ νεοκλαςικι κεωρίασ των 

φκίνουςων αποδόςεων κλίμακασ του κεφαλαίου κα ζπρεπε να ςθμειϊνονται 

ςθμαντικζσ διεκνείσ/διαπεριφερειακζσ μετακινιςεισ του κεφαλαίου από τισ 

ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ (οι οποίεσ διακζτουν υψθλοφσ λόγουσ κεφαλαίου εργαςίασ) 

προσ τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ (οι οποίεσ διακζτουν χαμθλοφσ λόγουσ 

κεφαλαίου εργαςίασ). Σφμφωνα με τθ νεοκλαςικι ςχολι οι μετακινιςεισ αυτζσ κα 

είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςφγκλιςθσ ανάμεςα ςτισ 

χϊρεσ/περιφζρειεσ, κάτι ανάλογο όμωσ δεν παρατθρείται ςτθ πράξθ. Στθν ουςία, οι 

ςυχνζσ ανωμαλίεσ που παρατθροφνται ςτισ κεφαλαιακζσ ροζσ του αναπτυςςόμενου 
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κόςμου αποτελοφν μια από τισ βαςικζσ αιτίεσ για τθ μετατόπιςθ του ενδιαφζροντοσ 

από τθ νεοκλαςικι κεωρία ςε μια νζα κεωρία. 

  Πλεσ λοιπόν αυτζσ οι δυςτοκίεσ και θ γενικότερθ ανικανοποίθτθ ωσ προσ τισ 

ερμθνευτικζσ δυνατότθτεσ που γεννιοφνται από τθν παραπάνω ςυηιτθςθ οδιγθςε 

ςτθν προϊκθςθ των ενδογενϊν κεωριϊν τθσ μεγζκυνςθσ οι οποίεσ κινοφνται πζρα 

και ζξω από τθ ςυμβατικι νεοκλαςικι κεωρία αντιμετωπίηοντασ ωσ ενδογενείσ 

εκείνουσ τουσ παράγοντεσ που εμπλζκονται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και που 

είναι ςε κζςθ να προωκιςουν τθν αναπτυξιακι διαδικαςία, όπωσ τθν πλθκυςμιακι 

ανάπτυξθ, τουσ ρυκμοφσ αποταμίευςθσ, το ανκρϊπινο κεφάλαιο, τθν τεχνολογικι 

μεταβολι, όλουσ δθλαδι τουσ παράγοντεσ που θ νεοκλαςικι κεωρία τουσ 

αντιμετϊπιηε ωσ εξωγενείσ (Martin και Sunley, 1998).   

  Σφμφωνα λοιπόν με τθν ενδογενι κεωρία τθσ ανάπτυξθσ οι διακυμάνςεισ του 

ειςοδιματοσ προςδιορίηονται από το ίδιο το παραγωγικό ςφςτθμα και όχι από 

δυνάμεισ που λειτουργοφν ζξω από αυτό. Ενϊ θ νεοκλαςικι κεωρία αντιμετωπίηει 

τισ διαταραχζσ ωσ φυςικι εξζλιξθ τθσ μακροχρόνιασ ιςορροπίασ το βαςικό κίνθτρο 

τθσ ενδογενοφσ κεωρίασ είναι να ερμθνεφςει τα διάφορα επίπεδα μεγζκυνςθσ που 

ςθμειϊνονται ςτισ διάφορεσ περιοχζσ. Στον πυρινα των υποδειγμάτων τθσ 

ενδογενοφσ μεγζκυνςθσ βρίςκεται θ πρόταςθ ότι οι επενδφςεισ, οι οποίεσ 

ςτοχεφουν τόςο ςτο ανκρϊπινο όςο και ςτο φυςικό κεφάλαιο, και θ προϊκθςθ 

νζων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και προϊόντων μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ ζρευνασ 

ςυνδζονται ςτενά με τθ μεγζκυνςθ χωρίσ να περιορίηονται από το κακεςτϊσ των 

φκίνουςων αποδόςεων (Crafts, 1997). Οι ενδογενείσ κεωρίεσ επιχειροφν να 

ειςάγουν να ειςάγουν αφξουςεσ αποδόςεισ ςτθ νεοκλαςικι ςυνάρτθςθ παραγωγισ 

για να προςδιορίςουν τουσ μακροχρόνιουσ ρυκμοφσ μεγζκυνςθσ ςε ζνα υπόδειγμα 

με ενδογενοποιθμζνουσ παράγοντεσ (Martin και Sunley, 1998).  

  Τα ενδογενι υποδείγματα μεγζκυνςθσ μοιράηονται ωςτόςο κάποιεσ ομοιότθτεσ με 

τα αντίςτοιχα υποδείγματα τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ διατθρϊντασ τθ 

διαφοροποίθςθ των αρχικϊν βαςικϊν υποκζςεων και των ςυμπεραςμάτων ςτα 
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οποία καταλιγουν. Βαςικό προςδιοριςτικό ςτοιχείο των υποδειγμάτων είναι θ 

δθμιουργία και θ ςυςςϊρευςθ τθσ γνϊςθσ. Αυτό βζβαια δε ςθμαίνει πωσ ςτα 

νεοκλαςικά υποδείγματα απουςίαηε ο παράγοντασ τθσ γνϊςθσ αλλά ςε αυτά τα 

υποδείγματα απουςίαηε μια ςυμπαγισ και ιςχυρι κεωρία που να μπορεί να εξθγεί 

τθ διαδικαςία τθσ ςυςςϊρευςθσ τθσ γνϊςθσ. Θ νεοκλαςικι κεωρία προςζγγιηε τθν 

ζννοια τθσ γνϊςθσ κεωρϊντασ τθν ωσ ζνα αμιγϊσ δθμόςιο αγακό. Αντίκετα θ 

ενδογενισ κεωρία ενδογενοποιεί τθ γνϊςθ μζςω των επενδφςεων γεγονόσ που 

επιτρζπει τθ δθμιουργία των αφξουςων αποδόςεων, οι οποίεσ αποτυπϊνονται με 

άμεςο ι ζμμεςο τρόπο, οι οποίεσ και τελικϊσ προςδιορίηουν το μακροχρόνιο 

ςθμείο ιςορροπίασ (Roberts και Setterfield, 2010). Θ απόρριψθ τθσ υπόκεςθσ των 

φκίνουςων αποδόςεων τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ εντοπίηεται και ςτθν περίπτωςθ 

των κεφαλαιακϊν επενδφςεων. Ιδιαίτερθ ςθμαςία επίςθσ αποδίδεται από τα 

ενδογενι υποδείγματα ανάπτυξθσ ςτο ρόλο των εξωτερικοτιτων προκειμζνου να 

προςδιοριςτεί ο ρυκμόσ απόδοςθσ των κεφαλαιακϊν επενδφςεων (Todaro και 

Smith, 2012). 

  Σφμφωνα με τον Crafts (1996) υπάρχουν δφο είδθ ενδογενϊν κεωριϊν τθσ 

ανάπτυξθσ, τα υποδείγματα των ενδογενοφσ διευρυμζνου κεφαλαίου και τα 

υποδείγματα τθσ ενδογενοφσ καινοτομίασ. Θ πρϊτθ κατθγορία μπορεί να 

διαςπαςτεί ςε δφο υποκατθγορίεσ με τθν πρϊτθ να αναφζρεται ςτθ δθμιουργία 

των εξωτερικοτιτων μζςω των κεφαλαιακϊν επενδφςεων και με τθ δεφτερθ να 

αναφζρεται ςτο ρόλο του ανκρϊπινου κεφαλαίου και ςτθ ςυςχζτιςθ τθσ 

τεχνολογικισ μεταβολισ με τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ (“knowledge spillovers”) και τθσ 

μάκθςθσ που προζρχεται από τθν εμπειρία (“learning by doing”). Θ δεφτερθ 

κατθγορία, αυτισ τθσ ενδογενοφσ ανάπτυξθσ, δίνει ζμφαςθ ςτισ αποδόςεισ των 

τεχνολογικκϊν βελτιϊςεων οι οποίεσ προζρχονται από ςκόπιμεσ και μελετθμζνεσ 

κινιςεισ των επιχειρθματιϊν. 

  Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Romer (1994,1991,1986) ιςχυρίηεται πωσ με τθν 

ενδογενοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ θ μεγζκυνςθ μπορεί να αναλυκεί πλθρζςτερα 
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παρζχοντασ εναλλακτικζσ λφςεισ ςε ςχζςθ με το αδιζξοδο ςτο οποίο καταλιγει θ 

νεοκλαςικι κεωρία. Ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτα αποτελζςματα τθσ τεχνολογικισ 

διάχυςθσ (“technological spillovers”) που ςυναντιοφνται ςτθ διαδικαςία 

βιομθχανοποίθςθσ τθσ οικονομίασ. Σε πρακτικό επίπεδο θ διαφορά του του 

τεχνολογικοφ επιπζδου ςθμαίνει πωσ θ διαδικαςία τθσ ςφγκλιςθσ ανάμεςα ςτισ 

λιγότερο και ςτισ περιςςότερο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ εξαρτάται από το ρυκμό τθσ 

διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ (Nafziger, 2006).  

  Κοινό χαρακτθριςτικό των κεωριϊν τθσ ενδογενοφσ μεγζκυνςθσ αποτελεί θ 

πεποίκθςθ πωσ θ καινοτομία, θ τεχνολογικι μεταβολι και γενικά όποια νζα ιδζα 

ενςωματωκεί ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και που είναι ςε κζςθ να ςυμβάλει ςτθν 

αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ και του κεφαλαίου κεωροφνται ωσ 

μθχανιςμοί προϊκθςθσ τθσ μεγζκυνςθσ. Από τουσ πρϊτουσ πο ςυνζδεςε τθν 

καινοτομία με τθν οικονομικι ανάπτυξθ αςκϊντασ ταυτόχρονθ μεγάλθ επιρροι ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ ςκζψθσ ιταν ο Schumpeter (2003). Σφμφωνα με 

αυτόν θ παραδοςιακι οικονομικι ςκζψθ ςε ςχζςθ με τθν οικονομικι ανάπτυξθ 

περιορίηονταν εξαιτίασ κυρίωσ τθσ μθ ζνταξθσ τθσ καινοτομίασ ςτα υποδείγματα τθσ 

γενικισ ιςορροπίασ. Θ καινοτομία περιγράφεται ωσ μία διαδικαςία «δθμιουργικισ 

καταςτροφισ» (“creative destruction”), κατά τθν οποία οι επιχειριςεισ βρίςκονται 

ςε μία ςυνεχι και αδιάκοπθ αναηιτθςθ νζων τρόπων άςκθςθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτάσ τουσ με τθν ίδια τθν καινοτομία να αποτελεί «αντικείμενο» 

διεκδίκθςθσ άςκθςθσ μονοπωλιακοφ ελζγχου. Ενϊ ςτθ νεοκλαςικι κεωρία θ 

τεχνολογία κεωρείται ζνα παγκόςμιο δθμόςιο αγακό τα νζα οικονομικά τθσ 

μεγζκυνςθσ κεωροφν πωσ το ςθμαντικότερο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του 

τεχνολογικοφ επιπζδου διαδραματίηοουν οι κρατικζσ πολιτικζσ. Στθ νεοκλαςικι 

ςκζψθ οι υπεφκυνοι δθμιουργίασ τθσ καινοτομίασ δεν ειςπράττουν κζρδθ από τισ 

ανακαλφψεισ και τισ νζεσ ιδζεσ ενϊ ςτθ νζα οικονομικι ςκζψθ τθσ μεγζκυνςθσ 

κάνει λόγο για προςωρινό ζςτω μονοπωλιακό ζλεγχο των καινοτομιϊν. Τα άτομα 
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και οι επιχειριςεισ μποροφν να ελζγχουν τισ ροζσ γνϊςθσ, να ςυςτινουν διπλϊματα 

ευρεςιτεχνίασ και γενικά να επιβάλουν τιμζσ ςτθ χρισ των νζων ιδεϊν.  

  Εντόσ του πλαιςίου τθ ςουμπετεριανισ ςκζψθσ εντάςςεται θ μάκθςθ από τθν 

εμπειρία (“learning by doing”) του Arrow (1962). Στθν περίπτωςθ αυτι θ καινοτομία 

ενςωματϊνεται ςτο υπόδειγμα ωσ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ εξαιτίασ μια 

προθγοφμενθσ αντίςτοιχθσ επζνδυςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ άποψθ αυτι του Arrow 

αποτζλεςε ζναυςμα για τθ κεωρία που ανζπτυξε ο Romer (1986), ο οποίοσ ενζταξε 

ςτθ ςυνάρτθςθ παραγωγισ μαηί με τισ υπόλοιπεσ ειςροζσ αυτι του ανκρϊπινου 

κεφαλαίου. Σφμφωνα με το υπόδειγμά του το προϊόν αυξάνεται αναλογικά 

περιςςότερο με τθ βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ. Θ παραγόμενθ γνϊςθ δθμιουργεί κετικζσ 

εξωτερικζσ οικονομίεσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ. Ο Barro (1991) ανζπτυξε ζνα 

ενδογενζσ υπόδειγμα μεγζκυνςθσ ςτο οποίο ενςωματϊνει τθ δθμόςια 

χρθματοδότθςθ. Σ’αυτό το υπόδειγμα ςθμειϊνεται μία μθ γραμμικι ςχζςθ 

ανάμεςα ςτισ δθμόςιεσ επενδφςεισ και ςτθν ιδιωτικι παραγωγι. Θ αφξθςθ των 

δθμοςίων δαπανϊν οδθγεί ςτθν αφξθςθ τθσ οριακισ παραγωγικότθτασ του 

κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ, όταν λαμβάνεται υπόψθ ζνασ χαμθλόσ λόγοσ 

δθμόςιων επενδφςεων προσ τθ ςυνολικι παραγωγι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, όταν 

δθλαδι αυξάνεται ο λόγοσ αυτόσ μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ φορολογίασ για τθ 

χρθματοδότθςθ των δθμοςίων επενδφςεων τότε ςθμειϊνεται πτωτικι πορεία ςτουσ 

ρυκμοφσ μεγζκυνςθσ 

  Στο ευρφτερο πλαίςιο τθσ κεωρίασ αυτισ ςυναντάμε μία εναλλακτικι ςτρατθγικι 

ανάπτυξθσ αυτι από «τα κάτω προσ τα πάνω» (“bottom-up development”) ςτθν 

οποία ςυνδζονται οι ζννοιεσ τθσ ενδογενισ, ολοκλθρωμζνθ, τοπικι και διάχυτθ 

ανάπτυξθ (Λαγόσ, 2007). Θ εναλλακτικι αυτι πολιτικι αντιπαρατίκεται ςτθν 

προθγοφμενθ κυρίαρχθ επιςτθμονικι ςκζψθ προθγοφμενων χρονικϊν περιόδων, 

αυτι τθσ «ανάπτυξθσ από τα επάνω» (“top-down development”). Σφμφωνα με τθν 

τελευταία, μζτρα τα οποία κα εξαςφάλιηαν τθ μείωςθ των περιφερειακϊν 

ανιςοτιτων όπωσ θ αναδιανομι του ειςοδιματοσ, θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, θ 
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προςζλκυςθ επενδφςεων, αποτελοφςαν τθ βαςικι αρμοδιότθτα τθσ κεντρικισ 

εξουςίασ (Novy et al., 2009). Το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ εναλλακτικισ πολιτικισ 

είναι θ δυναμικι ενεργοποίθςθ των τοπικϊν φορζων, θ ενδυνάμωςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ και δικτφωςθσ περιοχϊν που μοιράηονται κοινά προβλιματα και θ 

εκμετάλλευςθ των παραγωγικϊν δυνάμεων των ίδιων των περιφερειϊν (Ρολφηοσ, 

2011; Λαγόσ, 2007). Στο ευρφτερο πλαίςιο τθσ ενδογενοφσ κεωρίασ ςυναντιοφνται 

πολλά πρότυπα πολιτικϊν, πζρα από το πρότυπο τθσ ανάπτυξθσ από «τα κάτω προσ 

τα πάνω», τα οποία με τθ ςειρά τουσ επιχειροφν να αναλφςουν τισ πτυχζσ τθσ 

αναπτυξιακισ διαδικαςίασ κακϊσ και να αποτελζςουν βάςθσ τθσ ανάπτυξθσ και του 

ςχεδιαςμοφ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ αναπτυξιακισ πολιτικισ.  

3.6 Θεωρίεσ καινοτομίασ και δημιουργικότητασ 

 

  Στθν παροφςα ενότθτα κα επιχειριςουμε μια επιςκόπθςθ των ςφγχρονων 

προςεγγίςεων για τθν καινοτομία και τθ γνϊςθ και τον τρόπο με τον οποίο αυτζσ 

εξετάηουν το ανκρϊπινο δυναμικό και το ρόλο του ςτισ διαδικαςίεσ αυτζσ. Ππωσ κα 

φανεί ςτθ ςυνζχεια του κειμζνου, οι προςεγγίςεισ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ 

δίνουν μεγάλθ ζμφαςθ ςτθ γνϊςθ -και ιδίωσ ςτθ διάκριςθ τθσ ςε άρρθτθ και 

κωδικοποιθμζνθ- και ςτισ ανκρϊπινεσ αλλθλεπιδράςεισ μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

τοπικϊν δικτφων γνϊςθσ και των διαδικαςιϊν αμφίδρομθσ μάκθςθσ, παρότι δεν 

εξετάηουν άμεςα το ανκρϊπινο δυναμικό και τον ρόλο του ςτισ διαδικαςίεσ 

παραγωγισ και αξιοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ. Κατά ςυνζπεια, θ 

ζμφαςθ που δίνουν ςτο ανκρϊπινο δυναμικό προκφπτει ςαφϊσ μεν, ζμμεςα δε. 

Αντίκετα, ςτισ προςεγγίςεισ τθσ δθμιουργικότθτασ το ανκρϊπινο δυναμικό –και δθ 

το αναπτυγμζνο και καλά εκπαιδευμζνο- κατζχει κεντρικι κζςθ, ςε βακμό μάλιςτα 

που να οδθγεί ςε κάποια υποτίμθςθ τθσ ςθμαςίασ άλλων παραγόντων – όπωσ π.χ 

τα κεςμικά πλαίςια ι θ οικονομικι δομι μιασ περιοχισ- όπωσ επιςθμαίνουν 

αρκετοί ερευνθτζσ που αςκοφν κριτικι ςτισ προςεγγίςεισ αυτζσ.   
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  Θ επόμενθ ενότθτα περιλαμβάνει μια επιςκόπθςθ των κεμάτων αυτϊν ςτα 

ςυςτιματα καινοτομίασ (όπωσ αυτά αναπτφχκθκαν ςε διάφορα χωρικά επίπεδα) 

ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα γίνει αναφορά ςτισ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ για τθ 

δθμιουργικότθτα, που όπωσ ιδθ αναφζρκθκε δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο 

ανκρϊπινο δυναμικό. Θα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι οι προςεγγίςεισ για τθ 

δθμιουργικότθτα ζχουν κατά τθν άποψθ μασ ζχουν αρκετά κοινά ςθμεία με τισ 

προςεγγίςεισ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ, ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου 

υιοκετοφνται πιο ευρείσ οριςμοί των δθμιουργικϊν κλάδων και περιλαμβάνουν και 

τουσ κλάδουσ ζνταςθσ γνϊςθσ, χωρίσ φυςικά να παραγνωρίηουμε τισ διαφορζσ 

τουσ.  

3.6.1 Η ϋμφαςη ςτη γνώςη και οι προςεγγύςεισ των ςυςτημϊτων καινοτομύασ 

 
  Οι τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί από τθν ευρεία αναγνϊριςθ τθσ 

ςθμαςίασ τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, ιδίωσ όςον 

αφορά ςτισ οικονομίεσ των ανεπτυγμζνων χωρϊν. Σε αυτό ςυνετζλεςαν οι ραγδαίεσ 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςε τομείσ, όπωσ π.χ. θ πλθροφορικι και θ βιοτεχνολογία, που 

μετζβαλαν δραςτικά πολλζσ οικονομικζσ διαδικαςίεσ και εφαρμογζσ και άνοιξαν 

νζουσ επιςτθμονικοφσ και τεχνολογικοφσ ορίηοντεσ. Επιπρόςκετα, οι 

επιταχυνόμενοι ρυκμοί παραγωγισ νζασ γνϊςθσ οδθγοφν μεγάλο μζροσ των 

υφιςτάμενων γνϊςεων και εφαρμογϊν ςε ταχεία απαξίωςθ και τονίηουν τθ 

ςθμαςία που ζχει θ ικανότθτα ςυνεχοφσ μάκθςθσ για τθ διατιρθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ επιχειριςεων, περιοχϊν και κρατϊν.  

  Θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ γνϊςθσ ωσ του κφριου ςυντελεςτι οικονομικισ 

ανάπτυξθσ υπιρξε τόςο ζντονθ, ϊςτε από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90 ζχει 

υιοκετθκεί ο όροσ «οικονομία τθσ γνϊςθσ» (ΟΟΣΑ, 1996) προκειμζνου να 

περιγράψει τισ εξελίξεισ ςτισ ςφγχρονεσ ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ. Ο 

μεταγενζςτεροσ όροσ «οικονομία τθσ μάκθςθσ» (Lundvall and Borrás, 1997) είναι 

ςφμφωνα με πολλοφσ ερευνθτζσ πιο αντιπροςωπευτικόσ από αυτόν τθσ 

«οικονομίασ τθσ γνϊςθσ», ακριβϊσ επειδι δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ότι «το 
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ςθμαντικότερο χαρακτθριςτικό των ςφγχρονων οικονομιϊν δεν είναι απλϊσ θ πολφ 

εντονότερθ χριςθ τθσ γνϊςθσ, αλλά κυρίωσ το γεγονόσ ότι θ υφιςτάμενθ γνϊςθ 

απαξιϊνεται με πολφ γριγορουσ ρυκμοφσ» (Nielsen and Lundvall, 2003). Σφμφωνα 

με τον Lundvall, (1997: 35) “Οικονομία τθσ μάκθςθσ είναι αυτι θ οικονομία ςτθν 

οποία θ ικανότθτα να μακαίνει κανείσ είναι κακοριςτικι για τθν επιτυχία των 

ανκρϊπων, των επιχειριςεων, των περιφερειϊν και των κρατϊν. Ο όροσ «μάκθςθ» 

αναφζρεται ςτθν απόκτθςθ νζων ικανοτιτων και δεξιοτιτων και όχι ςτθν 

«πρόςβαςθ ςε νζεσ πλθροφορίεσ». Αυτι θ αναγνϊριςθ του ρόλου τθσ γνϊςθσ και 

τθσ μάκθςθσ ςτισ ςφγχρονεσ οικονομίεσ ζδωςε ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 

αναβάκμιςθ των ανκρϊπινων πόρων (Lundvall 1992, Lundvall and Borrás 1997, 

Florida 2002).       

  Θ ζμφαςθ που δόκθκε ςτθ γνϊςθ και ςτθν καινοτομία ζςτρεψε το ενδιαφζρον 

πολλϊν ερευνθτϊν ςτισ διαδικαςίεσ παραγωγισ και διάχυςθσ νζασ γνϊςθσ και 

καινοτομιϊν κακϊσ και ςτισ αλλθλεπιδράςεισ των κυριότερων παραγόντων που 

διαμορφϊνουν το ευρφτερο πλαίςιο, μζςα ςτο οποίο ςυντελοφνται αυτζσ οι 

διαδικαςίεσ. Οι προςεγγίςεισ αυτζσ, γνωςτζσ ωσ «ςυςτιματα καινοτομίασ», ζχουν 

αναπτυχκεί τόςο ςε εκνικό επίπεδο (εκνικά ςυςτιματα καινοτομίασ – Freeman 

1987, Nelson, 1988, Lundvall, 1992) όςο ςε περιφερειακό (περιφερειακά ςυςτιματα 

καινοτομίασ –Cooke, 1992 και Howells, 1999) και ςε τεχνολογικό/κλαδικό (κλαδικά 

ςυςτιματα καινοτομίασ –Carlsson and Stankiewicz, 1991 και Breschi and Malerba, 

1997).  

  Ππωσ αναφζρουν τζςςερισ από τουσ βαςικότερουσ εκφραςτζσ των ςυςτθμάτων 

καινοτομίασ ςε μια εργαςία τουσ (Lundvall, Johnson, Andersen και Dalum, 2002), θ 

αποδοχι των προςεγγίςεων των Εκνικϊν Συςτθμάτων Καινοτομίασ  για τθν 

ανάλυςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ υπιρξε αναπάντεχθ και εντυπωςιακι. 

Μζςα ςε μια 20ετία, ο ΟΟΣΑ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ο ΟΘΕ, θ Ακαδθμία 

Επιςτθμϊν των ΘΡΑ, αλλά και αρκετζσ κυβερνιςεισ, ζχουν υιοκετιςει ςε μεγάλο 

βακμό τισ προςεγγίςεισ αυτζσ ςτισ αναλφςεισ τουσ (Lundvall, et al, 2002: 214). Εν 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

139 

τοφτοισ, παρά τθ γενικότερθ αποδοχι τθσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ 

προςζγγιςθ των ΕΣΚ δεν είναι μια ϊριμθ και ενιαία κεωρία που μπορεί να 

ερμθνεφςει κακολικά τθ ςχζςθ τεχνολογίασ, καινοτομίασ και οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ και να εξθγιςει τισ υφιςτάμενεσ διαφορζσ μεταξφ των εκνικϊν 

οικονομιϊν. Αντίκετα, κα μποροφςε να προςδιοριςτεί ακριβζςτερα ωσ μια 

μεκοδολογικι προςζγγιςθ που αποςκοπεί ακριβϊσ ςτο να αποφφγει τισ γενικεφςεισ 

και τισ «οικουμενικζσ» ερμθνείεσ, τονίηοντασ τθν ιδιαιτερότθτα και τισ διαφορζσ 

μεταξφ διαφορετικϊν περιπτϊςεων. 

  Ζντονα επθρεαςμζνθ από τισ εξελικτικζσ κεωρίεσ μεγζκυνςθσ, θ προςζγγιςθ των 

ΕΣΚ δίνει ζμφαςθ ςτθ δυναμικι διάςταςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ (Iammarino, 2005). Υιοκετϊντασ μια ςυςτθμικι προςζγγιςθ (όπωσ 

προφανϊσ υποδθλϊνει και ο όροσ) εντοπίηει ζνα αρικμό παραγόντων /μεταβλθτϊν 

που αλλθλεπιδροφν και κακορίηουν τισ δυνατότθτεσ δθμιουργίασ και διάχυςθσ 

καινοτομιϊν. Τζτοιεσ μεταβλθτζσ είναι για παράδειγμα, θ φπαρξθ και θ ποιότθτα 

επιςτθμονικϊν και ερευνθτικϊν οργανιςμϊν ςε ζνα κράτοσ, θ οργάνωςθ του 

ςυςτιματοσ ζρευνασ και τεχνολογίασ, θ δομι τθσ βιομθχανίασ, θ οργάνωςθ των 

επιχειριςεων, θ διαςφνδεςθ των πανεπιςτθμίων με τθ βιομθχανία, θ φπαρξθ  

κεςμϊν που να διευκολφνουν τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και των καινοτομιϊν, κ.ο.κ. 

Μια ςθμαντικι υπόκεςθ των ΕΣΚ είναι ότι οι μεταβλθτζσ αυτζσ δεν είναι 

απαραίτθτα οι ίδιεσ, δεν ζχουν τθν ίδια ςθμαςία και κυρίωσ δεν ςυνδζονται με τον 

ίδιο τρόπο ςε κάκε περίπτωςθ. Αντίκετα, προςδιορίηονται κατά διαφορετικό τρόπο 

ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξθσ, το επίπεδο τεχνολογικισ εξζλιξθσ και τθν 

ιδιομορφία κεςμικϊν, ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν παραγόντων του κάκε κράτουσ 

(Nelson,1993). Οι διαφορζσ αυτζσ δεν εμφανίηονται μόνον ςε εκνικό επίπεδο, αλλά 

παρατθροφνται –και ενίοτε ζντονεσ- και ςε υπο-εκνικό επίπεδο, περιφερειακό ι και 

ακόμθ μικρότερθσ χωρικισ κλίμακασ. Στο πλαίςιο του παρόντοσ ερευνθτικοφ ζργου 

οι υπο-εκνικζσ χωρικζσ ενότθτεσ παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον, και για αυτό 

ςτθ ςυνζχεια κα παρουςιάςουμε ςυνοπτικά τθν ςυναφι βιβλιογραφία. 
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  Ππωσ αναφζρει θ Iammarino (2005), τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει αναπτυχκεί μια 

αρκετά εκτεταμζνθ βιβλιογραφία που περιλαμβάνει διαφορετικζσ τυπολογίεσ και 

χωρικζσ μονάδεσ, ςχετικά με τοπικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το καινοτομικό 

δυναμικό διαφόρων περιοχϊν. Μεταξφ αυτϊν, διακρίνονται οι προςεγγίςεισ των 

«καινοτόμων περιβαλλόντων» (milieux innovateurs) (Aydalot, 1986), «τεχνολογικϊν 

περιοχϊν» (technological districts) (Storper, 1992), “νζων βιομθχανικϊν περιοχϊν» 

(new industrial districts) (Becattini, 1987), «περιφερειϊν μάκθςθσ» (learning 

regions) (Asheim, 1995, Morgan, 1997), και περιφερειακϊν ςυςτθμάτων 

καινοτομίασ (RSI)  (Cooke, 1992, Howells, 1996, Braszyk et al, 1998).  Ζνα κοινό 

ςθμείο των προςεγγίςεων αυτϊν είναι θ ζμφαςθ ςτισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των 

διαφόρων παραγόντων που παρατθροφνται κατά τθ διαδικαςία παραγωγισ και 

διάχυςθσ νζασ γνϊςθσ και καινοτομίασ, ακριβϊσ όπωσ ςυμβαίνει και ςτα εκνικά 

ςυςτιματα Καινοτομίασ  (Iammarino, 2005).   

  Θ επικζντρωςθ ςε τοπικά ι περιφερειακά ςυςτιματα καινοτομίασ, προζκυψε 

αφενόσ από τθν αναγνϊριςθ τθσ αυξθμζνθσ ςθμαςίασ του ρόλου των περιφερειϊν 

ςτισ οικονομικζσ διαδικαςίεσ ςτο ςφγχρονο διεκνοποιθμζνο περιβάλλον (Storper, 

1995) και αφ’ ετζρου από τθν παρατιρθςθ τθσ φπαρξθσ ςθμαντικϊν περιφερειακϊν 

ανιςοτιτων ςτθν Ε.Ε τόςο ςε οικονομικοφσ όςο και τεχνολογικοφσ όρουσ. Μάλιςτα, 

το τεχνολογικό χάςμα μεταξφ περιφερειϊν φαίνεται να είναι ςθμαντικά μεγαλφτερο 

(διπλάςιο) από αυτό μεταξφ κρατϊν (Landabaso,1997). Αντίςτοιχα, οι Oughton et al. 

(2000), αναφζρουν πωσ οι διαφορζσ ςτισ ερευνθτικζσ και καινοτομικζσ 

δραςτθριότθτεσ μεταξφ περιφερειϊν είναι πολφ μεγαλφτερεσ από ότι μεταξφ 

κρατϊν. Θ άνιςθ κατανομι των καινοτομιϊν ςτον χϊρο ενιςχφει τθν άποψθ ότι οι 

υπο-εκνικζσ χωρικζσ ενότθτεσ είναι πικανϊσ καταλλθλότερο εργαλείο ανάλυςθσ, 

επειδι επιτρζπει τον εντοπιςμό παραγόντων και ςτοιχείων που πικανϊσ να 

χάνονται ςτο ευρφτερο εκνικό επίπεδο (Morgan 2004). Υπάρχουν ςυνεπϊσ αρκετά 

εμπειρικά ςτοιχεία που να ςτθρίηουν τθν υπόκεςθ ότι οι παράγοντεσ που 

κακορίηουν το καινοτομικό δυναμικό και τθν ανταγωνιςτικότθτα των περιφερειϊν, 
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διαφοροποιοφνται (τουλάχιςτον μερικϊσ) ςτισ διάφορεσ περιφζρειεσ. Τζτοιοι 

παράγοντεσ μπορεί να είναι οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι τθσ κάκε περιφζρειασ, θ 

οικονομικι διάρκρωςθ, το επίπεδο των υποδομϊν,  το κεςμικό τουσ πλαίςιο. 

Επίςθσ, θ  γεωγραφικι και πολιτιςτικι γειτνίαςθ φαίνεται να ευνοεί τθ ςυνεργαςία 

μεταξφ των διαφόρων φορζων και να διευκολφνει ςθμαντικά τθ διάχυςθ τθσ 

γνϊςθσ (Howells 1999, Cooke 1996, Storper 1995, 1998).  

  Ο Howells (1999: 72) προςδιορίηει τρία ςτοιχεία που διαφοροποιοφν τισ ςυνκικεσ 

ςτισ περιφζρειεσ και αξίηει να εξεταςτοφν : α) Το περιφερειακό ςφςτθμα 

διακυβζρνθςθσ που περιλαμβάνει τισ διοικθτικζσ δομζσ αλλά και το νομικό και 

κεςμικό πλαίςιο. β) Το πϊσ ζχει διαμορφωκεί ςτο χρόνο θ περιφερειακι 

διάρκρωςθ και κλαδικι εξειδίκευςθ τθσ βιομθχανίασ και γ) Διαφορζσ μεταξφ 

κζντρου και περιφζρειασ ωσ προσ τθ βιομθχανικι διάρκρωςθ και τισ καινοτομικζσ 

επιδόςεισ. Ο ίδιοσ επιςθμαίνει ωσ πρόςκετα χαρακτθριςτικά των περιφερειακϊν 

ςυςτθμάτων καινοτομίασ: 

 Τα τοπικά πρότυπα (patterns) επικοινωνίασ ςε ατομικό και εταιρικό επίπεδο 

που ςχετίηονται με τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ καινοτομιϊν 

 Τα τοπικά πρότυπα εφεφρεςθσ και μάκθςθσ (ατομικά, οργανωτικά, κεςμικά 

και κοινωνικά) 

 Τθν τοπικι διάχυςθ τθσ γνϊςθσ (μεταξφ ατόμων, μεταξφ οργανιςμϊν και 

επιχειριςεων) 

 Τισ τοπικά διαμορφωμζνεσ διαδικαςίεσ ζρευνασ και αναηιτθςθσ 

καινοτομιϊν και νζων τεχνολογιϊν 

 Τθν τοπικι δθμιουργία ι/και ολοκλιρωςθ δικτφων (εντόσ και μεταξφ 

υφιςτάμενων δικτφων, εντόσ και εκτόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ)  

 Τθν ιςτορικι διαδρομι διαμόρφωςθσ των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν 

καινοτομίασ. (Iammarino, 2005). 

  O Cooke (1992) αντίςτοιχα κεωρεί πωσ για να υπάρξει ζνα περιφερειακό ςφςτθμα 

καινοτομίασ, δφο υποςυςτιματα πρζπει να βρίςκονται ςε διαδικαςίεσ αμφίδρομθσ 
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μάκθςθσ (interactive learning): α) Το περιφερειακό ςφςτθμα παραγωγισ (ι όπωσ το 

αναφζρει «το υποςφςτθμα αξιοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ») το οποίο αποτελείται κατά 

μείηονα λόγο από επιχειριςεισ και β) τισ υποςτθρικτικζσ περιφερειακζσ υποδομζσ 

(το «υποςφςτθμα παραγωγισ γνϊςθσ») το οποίο αποτελείται από πανεπιςτιμια, 

ερευνθτικά κζντρα, κλπ. Επιπρόςκετα, θ φπαρξθ άτυπων κεςμϊν (όπωσ π.χ θ 

εμπιςτοςφνθ, θ ςυςτθματικι επικοινωνία, κλπ) κεωρείται ωσ ο καταλφτθσ που 

διευκολφνει τθν επικοινωνία και τθν αμφίδρομθ μάκθςθ μεταξφ των δφο 

υποςυςτθμάτων. (Coenen et al, 2004). 

 

3.6.1.α Αμφύδρομη μϊθηςη και Περιφερειακϊ Δύκτυα Γνώςησ 

 
  Από τθ ςχετικι βιβλιογραφία προκφπτει πωσ κεντρικι κζςθ ςτισ κεωριςεισ των 

περιφερειακϊν ςυςτθμάτων καινοτομίασ (αλλά και ςυναφϊν προςεγγίςεων όπωσ 

οι «περιφζρειεσ μάκθςθσ» και των «καινοτόμων περιβαλλόντων») ζχει θ παραγωγι 

και διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και τα περιφερειακά (ι τοπικά) δίκτυα γνϊςθσ. Αυτό 

προκφπτει από τθν παραδοχι ότι θ τεχνολογικι καινοτομία ςυνίςταται ςτθν 

παραγωγι νζασ γνϊςθσ ι ςτθ δθμιουργία νζων ςυνδυαςμϊν υφιςτάμενθσ γνϊςθσ, 

και ςτθ μετατροπι αυτϊν ςε νζα προϊόντα ι νζεσ μεκόδουσ οργάνωςθσ και 

παραγωγισ. Θ μάκθςθ (που ςυνδζεται άμεςα με τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ) κατά 

ςυνζπεια παίηει ςθμαντικό ρόλο για τθν παραγωγι καινοτομιϊν και όπωσ είναι 

φυςικό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ προςζγγιςθσ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ τόςο 

ςε επίπεδο ατόμων, όςο και ςε επίπεδο οργανιςμϊν, επιχειριςεων και κοινωνιϊν. 

Θα πρζπει να επιςθμανκεί, ότι θ οικονομία τθσ μάκθςθσ δεν ταυτίηεται με τθν 

«οικονομία τεχνολογιϊν αιχμισ». Διαδικαςίεσ μάκθςθσ υπάρχουν ςε όλουσ τουσ 

κλάδουσ τθσ οικονομίασ ακόμθ και ςτουσ παραδοςιακοφσ που χρθςιμοποιοφν 

λιγότερο προωκθμζνθ τεχνολογία. Aκόμθ και ςτισ πιο αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ θ 

μάκθςθ που λαμβάνει χϊρα ςτουσ παραδοςιακοφσ κλάδουσ μπορεί να είναι 

ςθμαντικότερθ για το ςφνολο τθσ οικονομίασ από αυτι που εντοπίηεται ςε λίγουσ 

και απομονωμζνουσ κλάδουσ υψθλισ τεχνολογίασ (Lundvall, 1997 : 35).  
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Θ ςθμαντικότερθ ςυνειςφορά για το ρόλο τθσ μάκθςθσ ςτθ ςφγχρονθ οικονομία 

ζχει προζλκει από τθν ομάδα του ΙΚΕ ςτο πανεπιςτιμιο του Aalborg υπό τθν 

κακοδιγθςθ του Bengt-Ake Lundvall. Το βιβλίο του “National Systems of Innovation: 

Towards a theory of Innovation and Interactive Learning” (1992) ζχει αποτελζςει 

ςτακμό ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ και των μθχανιςμϊν τθσ αμφίδρομθσ 

μάκθςθσ.  

  Θ προςζγγιςθ του ςτθρίηεται ςε δφο βαςικζσ παραδοχζσ. Ρρϊτον ότι θ γνϊςθ είναι 

ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ ανάπτυξθσ ςτισ ςφγχρονεσ οικονομίεσ και αντίςτοιχα 

θ μάκθςθ είναι θ ςθμαντικότερθ διαδικαςία ανάπτυξθσ και δεφτερον, ότι θ μάκθςθ 

είναι μια διαδικαςία που ςτθρίηεται ςε αμφίδρομεσ ςχζςεισ και κατά ςυνζπεια είναι 

άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τα εκάςτοτε κοινωνικά, κεςμικά και πολιτιςτικά πλαίςια. 

(Lundvall, 1992: 1). Χωρίσ να παραγνωρίηει τον πολφ ςθμαντικό ρόλο των 

«επίςθμων» κεςμϊν μάκθςθσ και ζρευνασ, ο Lundvall επιςθμαίνει το ρόλο τθσ 

«άτυπθσ» μάκθςθσ που εντοπίηεται ςε όλα τα επίπεδα τθσ οικονομικισ 

διαδικαςίασ. Θεωρεί επίςθσ τθ διαδικαςία καινοτομίασ ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν 

διαδικαςία αμφίδρομθσ μάκθςθσ μεταξφ παραγωγϊν και χρθςτϊν. Θ διαδικαςία 

αυτι προκφπτει από τισ ςυνεχείσ επαφζσ και αλλθλεπιδράςεισ των παραγωγϊν 

γνϊςθσ και τεχνολογίασ και των επιχειριςεων από τθ μια μεριά, με τουσ χριςτεσ 

και τθν αγορά από τθν άλλθ. Ππωσ αναφζρει ο ίδιοσ, «Τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ 

περιλαμβάνουν: τθ μάκθςθ ςτθν πράξθ (learning-by-doing) που αυξάνει τθν 

αποτελεςματικότθτα των λειτουργιϊν παραγωγισ (Arrow, 1962), τθ μάκθςθ με τθ 

χριςθ (learning-by-using) που αυξάνει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ 

ςφνκετων ςυςτθμάτων (Rosenberg 1982) και τθ μάκθςθ μζςω επαφϊν (learning-by-

interacting) κατά τθν οποία παραγωγοί και χριςτεσ υπόκεινται  ςε 

αλλθλοεπιδράςεισ με αποτζλεςμα τθν παραγωγι νζων προϊόντων (Lundvall 1988). 

(Lundvall, 1992: 9). 

  Αρκετοί ερευνθτζσ, αν και αποδζχονται τθ ςθμαςία τθσ αμφίδρομθσ μάκθςθσ  που 

λαμβάνει χϊρα άτυπα μζςα από τθ ςυνεργαςία και τισ κακθμερινζσ οικονομικζσ 
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λειτουργίεσ, επικεντρϊνονται περιςςότερο ςτθ ςυνειςφορά των κεςμοκετθμζνων 

οργάνων για τθ μάκθςθ και τθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ (εκπαιδευτικό ςφςτθμα, 

ςφςτθμα Ε&Τ). Ο Christopher Freeman τονίηει ότι θ δυνατότθτα των κρατϊν να 

προςαρμόηονται ςε μείηονεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ εξαρτάται από τθν ανάπτυξθ 

ενόσ επαρκοφσ δικτφου επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν ινςτιτοφτων τόςο ςτο 

δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα (Freeman, 1992 : 169). O Pavitt (1991) κεωρεί 

ότι θ ςυνειςφορά τθσ βαςικισ ζρευνασ  ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ ζχει ςυχνά 

υποτιμθκεί γιατί μετριζται ςυνικωσ με δείκτεσ όπωσ οι δθμοςιεφςεισ, τα 

τεχνολογικά επιτεφγματα κλπ. Κατά τον ερευνθτι τθν ίδια ι και μεγαλφτερθ αξία 

ζχει το γεγονόσ ότι μζςω τθσ βαςικισ ζρευνασ οι επιςτιμονεσ αποκτοφν υψθλοφ 

επιπζδου εκπαίδευςθ και ικανότθτεσ, τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν αργότερα για τθν 

εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν ςτθ βιομθχανία ι αλλοφ, και τισ οποίεσ δεν κα 

μποροφςαν να τισ κάνουν εξίςου καλά χωρίσ τθν εμπειρία αυτι. Θ επζνδυςθ ςε 

βαςικι ζρευνα δεν είναι μια πολυτζλεια που αποςκοπεί ςτθν παραγωγι 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ άςχετθσ με οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Είναι απαραίτθτο 

ςτοιχείο εκπαίδευςθσ, ανάπτυξθσ ικανοτιτων και ςυνδζεται άμεςα με τθν 

τεχνολογικι πρόοδο. 

  Θ αμφίδρομθ μάκθςθ (είτε ςτθν «άτυπθ» είτε ςτθν «κεςμοκετθμζνθ» μορφι τθσ) 

είναι πολφ ςθμαντικι για τουσ μελετθτζσ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ και για ζνα 

ακόμθ λόγο. Επιτρζπει – μζςω τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ανκρϊπινθσ επαφισ - τθ 

μετάδοςθ όχι μόνον τθσ κωδικοποιθμζνθσ αλλά και τθσ άρρθτθσ (tacit) γνϊςθσ. 

Μζςω τθσ ςυνεργαςίασ κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ κοινοφ ερευνθτικοφ ςχεδίου – για 

παράδειγμα – οι ςυμμετζχοντεσ δε μοιράηονται μόνον τθ νζα γνϊςθ που παράγεται 

από κοινοφ, αλλά και ζνα μζροσ από τθν ιδθ υπάρχουςα γνϊςθ του κάκε εταίρου 

κακϊσ και από τισ τεχνικζσ, τουσ τρόπουσ εργαςίασ και τισ διαφορετικζσ 

μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιεί ο κακζνασ.  

Ρολλοί ερευνθτζσ (Von Hippel, 1988; Saxenian, 1994; Maskell, 1998; Dahl and 

Pedersen 2003), επιςθμαίνουν τθ ςθμαςία των άτυπων προςωπικϊν επαφϊν για 
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τθν αμφίδρομθ μάκθςθ και τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ μεταξφ των επιχειριςεων μιασ 

περιοχισ ι ενόσ κλάδου. Ππωσ αναφζρουν οι Dahl και Pedersen (2003), θ ςχετικι 

βιβλιογραφία εκτιμά ότι θ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ μεταξφ ςτελεχϊν επιχειριςεων ςτον 

ίδιο κλάδο ι τθν ίδια περιοχι, λαμβάνει ςυχνά τθ μορφι τθσ «ανταλλαγισ 

πλθροφοριϊν» (information trading). Αυτό ζχει τθν ζννοια ότι ςτελζχθ 

επιχειριςεων προςφζρουν τθ γνϊςθ τουσ ςε ςυναδζλφουσ τουσ από άλλεσ 

επιχειριςεισ, με τθν προςδοκία ότι κα μπορζςουν κάποτε και οι ίδιοι να 

προςτρζξουν ςτισ γνϊςεισ των άλλων όταν/αν παραςτεί τζτοια ανάγκθ. Ππωσ 

αναφζρεται επίςθσ ςε ζνα άλλο ςθμείο τθσ πρόςφατθσ εργαςίασ των Dahl και 

Pedersen (2003), ο Maskell (1999) επιςθμαίνει ότι από τισ αρχικζσ άτυπεσ επαφζσ 

μεταξφ δφο ςτελεχϊν επιχειριςεων, μποροφν να δθμιουργθκοφν ςταδιακά, 

ολόκλθρα άτυπα δίκτυα. Αυτό προχποκζτει τθ ςυνζχιςθ –και επζκταςθ- τθσ αρχικισ 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και γνϊςεων και τθν εγκακίδρυςθ κλίματοσ αμοιβαίασ 

εμπιςτοςφνθσ και κατανόθςθσ.  

  Τα δίκτυα γνϊςθσ (και ειδικότερα τα περιφερειακά δίκτυα), ζχουν προςελκφςει το 

αυξθμζνο ενδιαφζρον αρκετϊν ερευνθτϊν τα τελευταία ζτθ. Θ βαςικι υπόκεςθ 

εργαςίασ είναι ότι οι αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτα μζλθ τζτοιων δικτφων γνϊςθσ 

(που ςυμπεριλαμβάνουν επιχειριςεισ, επιςτθμονικοφσ και ερευνθτικοφσ φορείσ, 

και φορείσ που ςυνειςφζρουν ςτθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ) αλλά επίςθσ και μεταξφ 

δικτφων γνϊςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιφζρειασ, παίηουν 

κακοριςτικό ρόλο ςτο καινοτομικό δυναμικό μιασ περιοχισ (Kratke, 2010). Αποτελεί 

μάλλον κοινι αντίλθψθ μεταξφ των ερευνθτϊν, ότι οι καινοτομίεσ (τουλάχιςτον οι 

ςθμαντικζσ) προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα αλλθλεπιδράςεων και αμφίδρομθσ 

μάκθςθσ μεταξφ διαφόρων φορζων γνϊςθσ (Lundvall 1992, 1997, Pavitt, 1991, 

Lo/Schamp, 2003, Todtling et al, 2006). Αυτό που πρζπει να επιςθμανκεί είναι ότι οι 

διαςυνδζςεισ των φορζων γνϊςθσ ςυμβαίνουν παράλλθλα ςε διαφορετικά χωρικά 

επίπεδα, και είναι εξ’ ίςου ςθμαντικζσ. Οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των φορζων 

μιασ περιφζρειασ ι περιοχισ,  όςο ιςχυρζσ κι αν είναι, δεν περιορίηονται 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

146 

αναγκαςτικά μόνον εντόσ τθσ περιοχισ αλλά μπορεί να επεκτείνονται και με φορείσ 

εκτόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χωρικισ ενότθτασ, ι ακόμθ και εκτόσ τθσ χϊρασ. Ρολλά 

πανεπιςτιμια και ερευνθτικά κζντρα, αλλά και επιχειριςεισ (ιδίωσ όςεσ είναι 

εξωςτρεφείσ) αναπτφςςουν ςυνεργαςίεσ με εξωτερικοφσ (τθσ περιοχισ τουσ) αλλά 

και διεκνείσ φορείσ γνϊςθσ για να βελτιϊςουν τθ γνωςτικι τουσ βάςθ (Cooke, 

2002). Οι ςυνεργαςίεσ αυτζσ είναι ςυχνά κακοριςτικζσ για τθν ειςαγωγι ςτθν 

περιφζρεια γνϊςεων που παράγονται ςτο εξωτερικό περιβάλλον, και οι οποίεσ , 

μζςω τθσ λειτουργίασ του περιφερειακοφ δικτφου γνϊςθσ διαχζονται ςτθ ςυνζχεια 

ςτθν περιφζρεια και εμπλουτίηουν τθ γνωςτικι τθσ βάςθ. Αυτι θ διαδικαςία 

αλλθλεπίδραςθσ τθσ γνϊςθσ που παράγεται και χρθςιμοποιείται τοπικά, με γνϊςθ 

που ειςρζει ςτθν περιφζρεια από εξωτερικζσ πθγζσ, περιγράφεται από τουσ Bathelt 

et al (2004), με τον όρο «local buzz and global pipelines” και κεωρείται κακοριςτικι 

γιατί επιτρζπει τθν «ανανζωςθ» και τον εμπλουτιςμό τθσ τοπικά παραγόμενθσ 

γνϊςθσ.  

  Ο τρόποσ και οι μθχανιςμοί με τουσ οποίουσ τα περιφερειακά (ι τοπικά) δίκτυα 

γνϊςθσ διαχζουν τθ γνϊςθ ςτα μζλθ τουσ δεν ζχει ακόμθ αποςαφθνιςτεί. Στισ 

ςχετικζσ ζρευνεσ γίνεται διάκριςθ μεταξφ τυπικϊν ςχζςεων και αλλθλεπιδράςεων 

μεταξφ φορζων (δθλαδι ςχζςεισ που βαςίηονται ςε κάποιου είδουσ ςυναλλαγι και 

ςυμβατικι ςυμφωνία, όπωσ οι ςχζςεισ παραγωγϊν-χρθςτϊν, ι θ κοινι ςυμμετοχι 

ςε κάποιο ερευνθτικό ζργο, κ.ο.κ) και άτυπων ςχζςεων και διαςυνδζςεων, όπωσ 

αυτζσ προκφπτουν μζςα από κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ, επαναλαμβανόμενεσ 

ςυνεργαςίεσ, ςυνευρζςεισ ςε κοινοφσ χϊρουσ, κλπ. (Monica Salazar –Acosta, 2006). 

Οι τυπικζσ ςχζςεισ μπορεί να προςφζρουν ςθμαντικά οφζλθ ωσ προσ τθ διάχυςθ 

τθσ γνϊςθσ ςε όλα τα εμπλεκόμενα μζλθ ενόσ δικτφου, ακόμθ και αν κάποια από 

αυτά βρίςκονται εκτόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ. Αντίκετα, θ γεωγραφικι 

γειτνίαςθ μεταξφ φορζων ενόσ δικτφου γνϊςθσ επιτρζπει ςε αυτοφσ τθ 

διαμόρφωςθ ιςχυρϊν άτυπων ςχζςεων μζςω ςυχνότερων επαφϊν και 

διαςυνδζςεων. Οι άτυπεσ αυτζσ μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ ςυχνά είναι επιπρόςκετεσ 
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των τυπικϊν ςχζςεων και μπορεί να ενιςχφουν ςθμαντικά τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ 

ανάμεςα ςτα μζλθ του δικτφου. Ππωσ αναφζρει θ Salazar-Acosta (2006), ςφμφωνα 

με τουσ Owen-Smith/Powell (2004) μπορεί κανείσ να διακρίνει δφο τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ διακινείται θ γνϊςθ μεταξφ των φορζων ενόσ δικτφου: «μζςω ‘ανοικτϊν’ 

καναλιϊν ι μζςω κλειςτϊν κυκλωμάτων». Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ διακίνθςθ τθσ 

γνϊςθσ προκφπτει ςχετικά ελεφκερα μεταξφ των μελϊν και αυτό διευκολφνει τθ 

διάχυςθ τθσ και ςε φορείσ εκτόσ του δικτφου (knowledge spillovers), ενϊ ςτθ 

δεφτερθ περίπτωςθ, θ διακίνθςθ τθσ γνϊςθσ προςδιορίηεται και περιορίηεται από 

ςυμβατικζσ ςυμφωνίεσ (με τθ μορφι κλειςτϊν κυκλωμάτων ςυνεργαςίασ) και κατά 

ςυνζπεια θ διάχυςθ τθσ εκτόσ του δικτφου είναι ςθμαντικά περιοριςμζνθ. Κατά 

τουσ ίδιουσ, οι επιχειριςεισ και οι κερδοςκοπικοί οργανιςμοί, τείνουν να προτιμοφν 

τον δεφτερο τφπο οργάνωςθσ του δικτφου, ενϊ τα πανεπιςτιμια και τα ερευνθτικά 

κζντρα είναι πιο δεκτικά ςε πιο ανοικτζσ μορφζσ οργάνωςθσ των δικτφων τουσ, με 

αποτζλεςμα να διευκολφνουν τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςτο ςφνολο τθσ περιφζρειασ ι 

τθσ περιοχισ τουσ.  

 

3.6.1.β Κωδικοποιημϋνη και ϊρρητη γνώςη 

 
  Τι είδουσ γνϊςθ διαχζεται όμωσ ςε μια περιφζρεια, και ςτουσ φορείσ – μζλθ των 

περιφερειακϊν δικτφων; Στο ςθμείο αυτό, οι προςεγγίςεισ των Συςτθμάτων 

Καινοτομίασ επανζφεραν ςτο προςκινιο μια ςθμαντικι διάκριςθ μεταξφ δφο 

ςυμπλθρωματικϊν μορφϊν γνϊςθσ, που είχε επιςθμανκεί ιδθ από τα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του ’50 από τον Michael Polanyi (1958, 1966): τθσ άρρθτθσ γνϊςθσ (tacit 

knowledge) και τθσ κωδικοποιθμζνθσ γνϊςθσ, δθλ. του μζρουσ αυτοφ τθσ γνϊςθσ 

που μπορεί να καταγραφεί και να αποτυπωκεί ςε κείμενα, ςφμβολα, βάςεισ 

δεδομζνων, κ.ο.κ.  

  Θ κωδικοποίθςθ τθσ γνϊςθσ είναι ιςοδφναμθ με τθ μετατροπι τθσ ςε 

«πλθροφορία» που μπορεί να μεταδοκεί μζςω των αντίςτοιχων μζςων και 

υποδομϊν (βιβλία, υπολογιςτζσ, κλπ). Θ διαδικαςία αυτι περιζχει ςτοιχεία 
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ςφμπτυξθσ, ομογενοποίθςθσ, ειςαγωγισ κοινϊν ςυμβόλων, κ.ο.κ ϊςτε να μπορεί να 

αποκθκευκεί, αναπαραχκεί και μεταδοκεί εφκολα (David and Foray, 1995).  Θ 

κωδικοποιθμζνθ γνϊςθ παρουςιάηει –ζςτω και με ςθμαντικζσ διαφορζσ- κάποια 

χαρακτθριςτικά «αγακοφ» (δθμόςιου ι ιδιωτικοφ) και μπορεί να μεταφερκεί 

εφκολα από ζνα ςθμείο ςε άλλο, ι από ζναν οργανιςμό ςε άλλον. Θ ανάπτυξθ 

μάλιςτα τθσ πλθροφορικισ τα τελευταία χρόνια ζχει πραγματικά πολλαπλαςιάςει 

τισ δυνατότθτεσ μεταφορά και διάχυςθσ αυτοφ του τφπου γνϊςθσ ακόμθ και πολφ 

μεγάλεσ αποςτάςεισ.  

  Αντίκετα, θ μθ-κωδικοποιθμζνθ, άρρθτθ γνϊςθ παρουςιάηει πολφ περιοριςμζνθ 

κινθτικότθτα. Αυτόσ ο τφποσ γνϊςθσ που αποκτάται μζςω εκπαίδευςθσ, 

κακθμερινισ πρακτικισ, επαναλαμβανόμενων δραςτθριοτιτων, αμφίδρομθσ 

μάκθςθσ και κοινωνικϊν επαφϊν, ςυςςωρεφεται ςταδιακά ςε άτομα ι ςε ομάδεσ 

ατόμων, ςε οργανιςμοφσ και περιοχζσ και δεν μπορεί να μεταδοκεί με τα ίδια μζςα 

που χρθςιμεφουν για τθ διάχυςθ τθσ κωδικοποιθμζνθσ γνϊςθσ. Ζνα τυπικό 

παράδειγμα άρρθτθσ γνϊςθσ είναι αυτό που ςυνικωσ αποκαλοφμε δεξιότθτεσ. Ζνα 

άτομο που ζχει αναπτφξει δεξιότθτεσ ςτθν εκτζλεςθ κάποιασ εργαςίασ (πνευματικισ 

ι χειρωνακτικισ) όταν εργάηεται ακολουκεί άτυπουσ κανόνεσ που μπορεί να μθν 

τουσ ςυνειδθτοποιεί οφτε ο ίδιοσ (Lundvall, 1997: 31). Κοινζσ πεποικιςεισ και 

προςεγγίςεισ και κοινά αποδεκτοί τρόποι επικοινωνίασ είναι επίςθσ ζνα 

παράδειγμα άρρθτθσ γνϊςθσ που είναι απαραίτθτθ για τθν αμοιβαία κατανόθςθ 

μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ. Τζτοιου είδουσ γνϊςθ, δεν μπορεί να μεταδοκεί 

παρά μόνον με τθν άμεςθ κοινωνικι επαφι και ςυνεργαςία και δεν μπορεί να 

καταγραφεί ςε κωδικοποιθμζνθ μορφι και να γίνει αντικείμενο εμπορικισ 

ςυναλλαγισ (idem) 

  Θ ςθμαςία τθσ ςυςςϊρευςθσ τθσ γνϊςθσ (και δθ τθσ άρρθτθσ) ςε μια περιοχι 

αναγνωρίςτθκε από τουσ κεμελιωτζσ των εξελικτικϊν οικονομικϊν (Nelson and 

Winter, 1982, Dosi et al, 1988) ιδθ από τθ δεκαετία του 1980. Τθ δεκαετία του 

1990, ο Lundvall (1997) ζδωςε ακόμθ μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία τθσ 
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άρρθτθσ γνϊςθσ ςυνδζοντασ τθν με τθν αμφίδρομθ μάκθςθ τθν οποία ο ίδιοσ 

κεωρεί ωσ τον ςθμαντικότερο μθχανιςμό παραγωγισ καινοτομιϊν, κακϊσ και με 

τθν ανάγκθ των ατόμων, επιχειριςεων, οργανιςμϊν και περιφερειϊν να επενδφουν 

ςε ςυνεχείσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ λόγω τθσ ολοζνα ταχφτερθσ παραγωγισ νζασ 

γνϊςθσ και απαξίωςθσ του προθγοφμενου γνωςτικοφ κεφαλαίου.  

Ο ίδιοσ (Lundvall, 1994, 2006) προχϊρθςε ςε μια κατθγοριοποίθςθ τθσ γνϊςθσ ςε 4 

υποκατθγορίεσ:  α) τθν γνϊςθ του «τι» (κnow-what)  β) του «γιατί» (κnow-why) γ) 

του «πϊσ» (κnow-how) και δ) του «ποιοσ» (κnow-who).   

  Α) Θ γνώςθ του «τι» αφορά αυτό που λζμε γεγονότα. Ρόςοσ είναι ο πλθκυςμόσ 

τθσ Νζασ Υόρκθσ, ποια είναι τα φάρμακα κατά τθσ γρίπθσ, ποια είναι τα υλικά μιασ 

ςυνταγισ; Αυτοφ του τφπου θ γνϊςθ μπορεί ςχετικά εφκολα να κωδικοποιθκεί, να 

αποκθκευτεί ςε βιβλία, υπολογιςτζσ, κλπ, και να μεταδίδεται με πολφ χαμθλό 

κόςτοσ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. 

  Β) Θ γνώςθ του «γιατί» αναφζρεται κυρίωσ ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ ςχετικά με 

νόμουσ τθσ φυςικισ, τθσ χθμείασ, τθσ ιατρικισ, των κοινωνικϊν επιςτθμϊν κ.ο.κ. 

Είναι ζνα πολφ ςθμαντικό είδοσ οικονομικά χριςιμθσ γνϊςθσ ιδίωσ για τουσ 

κλάδουσ εκείνουσ που εξαρτϊνται πολφ από τθν επιςτθμονικι πρόοδο, όπωσ είναι 

για παράδειγμα θ βιοτεχνολογία, θ ιατρικι, κλπ. Και αυτι θ γνϊςθ μπορεί ςχετικά 

εφκολα να κωδικοποιθκεί και να αποκθκευτεί (π.χ με τθ μορφι επιςτθμονικϊν 

άρκρων, ανακοινϊςεων ςε ςυνζδρια, κλπ) και να είναι προςβάςιμθ ςε μεγάλεσ 

γεωγραφικζσ αποςτάςεισ χωρίσ ιδιαίτερο κόςτοσ.  

  Γ) Θ γνώςθ του «πώσ» (ι αλλιϊσ θ τεχνογνωςία) αναφζρεται κυρίωσ ςε αυτό που 

αποκαλοφμε δεξιότθτεσ, τθ δυνατότθτα του να κάνει κάποιοσ κάτι. Το μζροσ αυτό 

τθσ γνϊςθσ δεν αφορά μόνον ςε καταρτιςμζνο εργατικό προςωπικό, όπωσ ενίοτε 

παρερμθνεφεται, αλλά και ςτο επιςτθμονικό  δυναμικό υψθλισ ζνταςθσ γνϊςθσ. 

Ππωσ αναφζρει ο Lundvall (2006), μια από τισ ςθμαντικζσ ςυνειςφορζσ του Polanyi 

ιταν ακριβϊσ θ ανάλυςθ του για το πϊσ οι προθγμζνοι επιςτιμονεσ κάνουν βαςικι 

ζρευνα βαςιηόμενοι ςτισ δεξιότθτεσ τουσ. Θ τεχνογνωςία είναι μια τυπικι μορφι 
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γνϊςθσ που παραμζνει κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ενςωματωμζνθ ςε 

ανκρϊπουσ και οργανιςμοφσ και δεν μπορεί να κωδικοποιθκεί και να αποκθκευτεί. 

Θ μετάδοςθ τθσ απαιτεί ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ και για αυτόν το λόγο 

παρουςιάηει πολφ μικρι γεωγραφικι κινθτικότθτα. Μια βαςικι υπόκεςθ εργαςίασ 

για τθν ενίςχυςθ βιομθχανικϊν ι τεχνολογικϊν ςυςτάδων είναι ακριβϊσ τα οφζλθ 

που αναμζνεται να προκφψουν από τθν δυνατότθτα διάχυςθσ  τεχνογνωςίασ μζςω 

τθσ ςυνεργαςίασ των γειτνιαηουςϊν επιχειριςεων (ι φορζων).  

  Δ) Θ γνώςθ του «ποιοσ» τζλοσ, είναι το τμιμα τθσ γνϊςθσ που αποκτά ολοζνα και 

μεγαλφτερθ ςθμαςία κατά τον Lundvall (2006). Θ αυξανόμενθ περιπλοκότθτα των 

νζων τεχνολογιϊν, όπου θ καινοτομία ςε κάποιο προϊόν απαιτεί τθ ςυνδρομι 

πολλϊν ειδικοτιτων και επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν κλάδων, μαηί με τθν 

αυξανόμενθ ταχφτθτα τθσ επιςτθμονικισ προόδου, κακιςτοφν ηωτικι τθν πρόςβαςθ 

ςε πολλζσ διαφορετικζσ πθγζσ γνϊςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, θ γνϊςθ του ποιοσ 

γνωρίηει τι και πϊσ μπορεί να το κάνει καλά αποκτά μεγάλθ βαρφτθτα. Επίςθσ, θ 

γνϊςθ αυτι ςυμβαδίηει με τθν ικανότθτα επικοινωνίασ και δικτφωςθσ με 

εξειδικευμζνουσ ανκρϊπουσ ςε μεγάλθ γεωγραφικι κλίμακα. Θ ικανότθτα αυτι 

ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια με τθν εκτεταμζνθ εφαρμογι των 

τεχνολογιϊν πλθροφορικισ που επιτρζπουν τθ δθμιουργία και διατιρθςθ άτυπων 

ανκρϊπινων δικτφων ςε πολφ μακρινζσ αποςτάςεισ. Μια ακόμθ ςθμαντικι 

παρατιρθςθ που κάνει ο Lundvall είναι ότι θ αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ του «ποιοσ» 

εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από κοινωνικοφσ παράγοντεσ και ςυμπεριφορζσ, όπωσ 

είναι θ αίςκθςθ εμπιςτοςφνθσ και αμοιβαιότθτασ. Συνδζεται ςυνεπϊσ άμεςα με 

αυτό που αποκαλείται «κοινωνικό κεφάλαιο» (Lundvall, 2006:  ) 

  Κατά τον Lundvall ςυνεπϊσ, οι πρϊτοι δφο τφποι γνϊςθσ (know-what και know-

why) εμπίπτουν ςε αυτό που αποκαλείται κωδικοποιθμζνθ γνϊςθ , ενϊ οι δφο 

τελευταίοι (know-how και know-who) ςτθν άρρθτθ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο 

διαχωριςμόσ τθσ γνϊςθσ ςε κωδικοποιθμζνθ και μθ, δεν ςθμαίνει ότι τα δφο αυτά 

μζρθ είναι ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ. Για να μπορζςει κάποιοσ να αξιοποιιςει τθν 
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κωδικοποιθμζνθ επιςτθμονικι γνϊςθ, κα πρζπει πρϊτα να ζχει επενδφςει πολφ 

χρόνο ςτο να μάκει τουσ διάφορουσ κϊδικεσ και τισ ερμθνείεσ τουσ. Θα πρζπει με 

άλλα λόγια να ζχει ςωρεφςει και ενςωματϊςει ςθμαντικι επιςτθμονικι γνϊςθ και 

να ζχει αναπτφξει τισ αναγκαίεσ αναλυτικζσ και ςυνκετικζσ ικανότθτεσ. Ππωσ 

αναφζρει χαρακτθριςτικά ο Giovanni Dosi : ”ζνα κείμενο που αναφζρεται ςτο 

τελευταίο κεϊρθμα Fermat ςτα μακθματικά, ενϊ είναι ζνα κατ’ εξοχιν 

κωδικοποιθμζνο μζροσ γνϊςθσ, ζχει αξία μόνον για ζνα πολφ περιοριςμζνο αρικμό 

μακθματικϊν που ζχουν ςυςςωρεφςει τθν προαπαιτοφμενθ γνϊςθ ϊςτε να είναι ςε 

κζςθ να το κατανοιςουν και να το αξιοποιιςουν. Θ πικανότερθ αντίδραςθ ενόσ 

μζςου ανκρϊπου ευριςκόμενου ςε κατάςταςθ πείνασ- όπωσ εξ’ άλλου και ενόσ 

χιμπαντηι-, μπροςτά ςε ζνα τζτοιο κείμενο  γεμάτο με μακθματικά ακατάλθπτα 

ςφμβολα κα ιταν να προςπακιςει να το φάει για να χορτάςει…” ( Dosi, 1996). 

  Θ ζμφαςθ που αποδίδεται ςτθν άρρθτθ γνϊςθ από τουσ ερευνθτζσ των 

ςυςτθμάτων καινοτομίασ, ζχει ωσ άμεςθ ςυνζπεια τθν αυξθμζνθ ςθμαςία που 

αποδίδουν οι προςεγγίςεισ αυτζσ ςτθ ςυςςϊρευςθ τθσ γνϊςθσ ςε ζναν οργανιςμό, 

ζναν κλάδο, μια περιοχι ι μια χϊρα. Θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων καινοτομίασ μόνον 

με τθ μεταφορά και χριςθ κωδικοποιθμζνθσ γνϊςθσ δεν είναι δυνατι αν 

απουςιάηει μια κρίςιμθ μάηα ςυςςωρευμζνθσ γνϊςθσ που να μπορεί να 

αξιοποιιςει τθ νζα πλθροφορία. Θ εξάρτθςθ λοιπόν από το ιδθ υπάρχον 

επιςτθμονικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν 

περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ καινοτομίασ. Οι Bell και Pavitt ςτο 

βιβλίο των Archibugi και Michie (1997 : 138-171) αναλφουν τθν αρνθτικι εμπειρία 

οριςμζνων αναπτυςςόμενων χωρϊν που απζτυχαν να αξιοποιιςουν ικανοποιθτικά 

τθν ειςαγωγι τεχνολογιϊν από αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, ακριβϊσ επειδι το 

υφιςτάμενο γνωςτικό και τεχνολογικό τουσ επίπεδο δεν ιταν επαρκζσ. Θ ικανότθτα 

των χωρϊν (ι περιφερειϊν) να αξιοποιοφν ειςαγόμενθ γνϊςθ αναφζρεται ςυχνά ωσ 

«ικανότθτα αφομοίωςθσ» (absorptive capacity) θ οποία απαιτεί ταυτόχρονα τθν 
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πρόςβαςθ ςε εξωτερικζσ πθγζσ γνϊςθσ και τθν φπαρξθ επαρκοφσ γνωςτικισ βάςθσ 

ςτο εςωτερικό τθσ περιοχισ (Vinding, 2006). 

  Για τουσ ερευνθτζσ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ, ςθμαντικοί παράγοντεσ για τθν 

ανάπτυξθ καινοτομιϊν είναι τόςο θ παραγωγι νζασ γνϊςθσ, όςο και θ ικανότθτα 

του ςυςτιματοσ να διαχζει τθ γνϊςθ μζςα ςε αυτό. Ο Foray κεωρεί ότι θ φπαρξθ 

κεςμϊν και πρακτικϊν που διευκολφνουν τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ, αυξάνουν τθν 

κοινωνικι αξία τθσ γνϊςθσ που παράγεται από οργανωμζνθ ζρευνα ι που 

ειςάγεται από εξωτερικζσ πθγζσ. Θ δυνατότθτα ενόσ ςυςτιματοσ να διαχζει τθ 

γνϊςθ, είναι εξ’ ίςου ςθμαντικι με τθ δυνατότθτα του να παράγει νζα γνϊςθ 

(Foray, 1997 : 64). Ο Smith εξετάηει το ρόλο των «υποδομϊν γνϊςθσ» για τθν 

παραγωγι νζασ γνϊςθσ και το ρόλο των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν που αποςκοποφν 

ςτθ δθμιουργία και ανάπτυξθ τουσ. Θεωρεί ότι θ αποτελεςματικότθτα ενόσ 

ςυςτιματοσ εξαρτάται από δφο είδθ υποδομϊν: υλικζσ υποδομζσ που ςχετίηονται 

κυρίωσ με ενζργεια και τθλεπικοινωνίεσ, και «υποδομζσ γνϊςθσ» όπωσ 

πανεπιςτιμια, τεχνολογικά ινςτιτοφτα, βιβλιοκικεσ και τράπεηεσ πλθροφοριϊν. Οι 

βαςικζσ λειτουργίεσ των τελευταίων είναι : «θ παραγωγι γνϊςθσ, θ δθμιουργία 

ικανοτιτων, οι λειτουργίεσ κανονιςμϊν και προςταςίασ (τθσ γνϊςθσ), θ δθμιουργία 

επιχειριςεων και θ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και θ πρόςβαςθ ς’ αυτιν.» (Smith, 1997a: 

96). Ο Lundvall ςτο ίδιο πνεφμα ςθμειϊνει ότι «οι πιο κατάλλθλοι δείκτεσ εκτίμθςθσ 

τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ εκνικοφ ςυςτιματοσ καινοτομίασ κα πρζπει να 

εκφράηουν τθν ικανότθτα του να παράγει, διαχζει και να αξιοποιεί γνϊςθ που να 

είναι οικονομικά χριςιμθ.» (Lundvall, 1992: 6)  

  Αν και οι περιςςότεροι ερευνθτζσ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ δίνουν τθν 

ζμφαςθ ςτουσ κεςμοφσ και τισ υποδομζσ, οριςμζνοι ερευνθτζσ τονίηουν το ρόλο 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ διαδικαςία αφομοίωςθσ και διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ. 

Ππωσ αναφζρει ο Vinding (2006), οι Mangematin και Nesta (1999) υποςτθρίηουν ότι 

είναι οι υψθλά εκπαιδευμζνοι υπάλλθλοι που μζςα από τθν  κακθμερινι εργαςία 

τουσ αυξάνουν το απόκεμα γνϊςθσ ςε ζναν οργανιςμό (ι επιχείρθςθ). Σφμφωνα με 
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τουσ Rothwell και Dogson (1991) (όπωσ αναφζρει ο Vinding), οι επιςτθμονικά 

καταρτιςμζνοι εργαηόμενοι ενκαρρφνουν τθ ςυνεργαςία με άλλουσ ομοειδείσ τουσ 

εκτόσ του οργανιςμοφ ςτον οποίο απαςχολοφνται, διευκολφνοντασ με τον τρόπο 

αυτόν τθν πρόςβαςθ ςε νζα γνϊςθ, ιδίωσ επιςτθμονικι. Ο Carter (1989) 

υποςτθρίηει πωσ οι εργαηόμενοι με υψθλό επίπεδο μόρφωςθσ είναι αυτοί που 

ςυνειςφζρουν κατά κφριο λόγο ςτθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ ακριβϊσ επειδι 

ζχουν ςθμαντικι γνϊςθ ενςωματωμζνθ και είναι ςε κζςθ να αξιολογιςουν και να 

αξιοποιιςουν γνϊςθ που ζρχεται από εξωτερικζσ πθγζσ (Vinding, 2006). 

  Οι αναλφςεισ τθσ καινοτομίασ ζχουν εςτιαςτεί ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ ςτον 

τομζα των τεχνολογικϊν εξελίξεων και τθσ μεταποίθςθσ. Τθν τελευταία δεκαετία εν 

τοφτοισ, οριςμζνοι ερευνθτζσ, ξεκινϊντασ από τισ κλαδικζσ προςεγγίςεισ των 

ςυςτθμάτων καινοτομίασ, ζχουν ςτρζψει το ενδιαφζρον τουσ ςτθν ανάλυςθ τθσ 

καινοτομίασ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν. Αυτό προχποκζτει κατ’ αρχάσ τθν αποδοχι 

ενόσ ευρφτερου οριςμοφ τθσ καινοτομίασ που περιλαμβάνει πτυχζσ πζραν τθσ 

τεχνολογικισ γνϊςθσ και εξζλιξθσ, και αναφζρεται ςε κζματα αγορϊν, οργάνωςθσ 

και διαδικαςιϊν (Tether and Metcalfe, 2002, ςελ. 2). Οι ερευνθτζσ αυτοί, 

αναγνωρίηουν τισ δυςκολίεσ ανάλυςθσ των διαδικαςιϊν καινοτομίασ ςε ζναν τομζα 

τόςο ευρφ και ανομοιογενι όπωσ είναι οι υπθρεςίεσ, και εκτιμοφν πωσ είναι 

αναγκαίο να αποδζχεται κανείσ τθν φπαρξθ διαφορετικϊν τφπων «ςυςτθμάτων 

καινοτομίασ» ανάλογα με τισ διάφορεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν. 

   Ππωσ αναφζρουν οι Tether και Metcalfe, οι Miozzo και Soete (2001) προχϊρθςαν 

ςε μια ενδιαφζρουςα ταξινόμθςθ των υπθρεςιϊν, κατ’ αναλογία τθσ ταξινόμθςθσ 

του Pavitt (1984) που αφοροφςε κατά κφριο λόγο τθ βιομθχανία. Διακρίνονται 

κατθγορίεσ όπωσ: υπθρεςίεσ που βαςίηονται ςτθ χριςθ δικτφων πλθροφορικισ 

(network services) όπωσ για παράδειγμα τράπεηεσ, αςφάλειεσ και τθλεπικοινωνίεσϋ 

υπθρεςίεσ «κλίμακασ» που βαςίηονται ςε μεγάλεσ φυςικζσ υποδομζσ και δίκτυα 

(μεταφορζσ, ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ, διανομι κλπ)ϋ υπθρεςίεσ ζνταςθσ γνϊςθσ και 

τεχνολογίασ (λογιςμικό, εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ προσ επιχειριςεισ, ερευνθτικά 
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εργαςτιρια, κλπ) και τζλοσ υπθρεςίεσ που είναι απλοί (και ςυχνά κακυςτερθμζνοι) 

χριςτεσ καινοτομιϊν, όπωσ είναι ο τομζασ τθσ εκπαίδευςθσ, θ δθμόςια διοίκθςθ 

και το λιανικό εμπόριο. Ζνα ενδιαφζρον ςυμπζραςμα από τισ μζχρι ςτιγμισ 

προςπάκειεσ ςτο χϊρο των υπθρεςιϊν είναι πωσ αρκετά από τα ςυςτιματα αυτά 

χαρακτθρίηονται από πολφ ζντονεσ διαςυνδζςεισ και αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ των 

επιχειριςεων που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ και τουσ πελάτεσ τουσ. Επιπρόςκετα, ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ οι διαςυνδζςεισ αυτζσ διαπερνοφν ζνα ςυγκεκριμζνο κλάδο 

υπθρεςιϊν και περιλαμβάνουν τόςο άλλουσ τομείσ υπθρεςιϊν όςο και φορείσ από 

το χϊρο τθσ μεταποίθςθσ (Tether and Metcalfe, 2002).  

  Ο τομζασ των υπθρεςιϊν παίηει πια το ρόλο τθσ «ατμομθχανισ» των 

αναπτυγμζνων οικονομιϊν, είτε αυτό ςυμβαίνει αυτόνομα, εκτόσ τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ (π.χ χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ, μεγάλεσ εμπορικζσ αλυςίδεσ 

διανομισ, ερευνθτικά ινςτιτοφτα) είτε ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ (τμιματα 

ςχεδιαςμοφ και marketing, δραςτθριότθτεσ Ε&Τ κλπ). Ππωσ επιςθμαίνει ο Allen 

Scott (2004), ςτισ ςφγχρονεσ αναπτυγμζνεσ κοινωνίεσ πολλά αγακά ζχουν 

αποκτιςει μια «ςυμβολικι» αξία (αξία ωσ ‘ςφμβολα’) που είναι τουλάχιςτον το ίδιο 

ςθμαντικι (ςυχνά δε, πολφ ςθμαντικότερθ) από τθν πρακτικι τουσ αξία (μπορεί 

κανείσ να ανατρζξει ςε πολλά παραδείγματα, π.χ ςτο χϊρο τθσ ζνδυςθσ, των 

αυτοκινιτων, ακόμθ και μικρϊν κακθμερινϊν αντικειμζνων όπωσ ςτυλό, μπρελόκ, 

κλπ). Αυτά τα προϊόντα πρζπει να ενςωματϊνουν και να αντανακλοφν τθ ςυμβολικι 

τουσ αξία (ι τθν αξία των εταιρειϊν τουσ) και αυτό ζχει οδθγιςει ςε μια ραγδαία 

ανάπτυξθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (κυρίωσ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν) που 

αποςκοποφν ακριβϊσ ςτθ διαφοροποίθςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμβολικισ τουσ 

εικόνασ. Χαρακτθριςτικά τζτοια παραδείγματα είναι τα επαγγζλματα των 

ςχεδιαςτϊν, των αρχιτεκτόνων, των καλλιτεχνϊν, των διαφθμιςτϊν, των 

οπτικοακουςτικϊν μζςων (media) κλπ. Αυτζσ οι ταχφτατα αναπτυςςόμενεσ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ περιγράφονται ςυχνά με τον όρο «δθμιουργικοί 

κλάδοι» (creative industries), και προςελκφουν ολοζνα και περιςςότερο το 
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ενδιαφζρον των ερευνθτϊν. Οι προςεγγίςεισ αυτζσ κα παρουςιαςτοφν 

αναλυτικότερα ςτθν επόμενθ ενότθτα. 

3.6.1.γ ύνοψη 

 
  Συμπεραςματικά, οι προςεγγίςεισ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ , όπωσ και άλλεσ 

ςυναφείσ προςεγγίςεισ (π.χ αυτζσ των «νζων βιομθχανικϊν περιοχϊν» ι των 

«περιφερειϊν μάκθςθσ») παρουςιάηουν ζνα ςχετικό παράδοξο: δίνουν μεγάλθ 

ςθμαςία ςτθν ποιότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια περιοχι χωρίσ εν 

τοφτοισ να το εξετάηουν άμεςα. Θ ζμφαςθ ςε αυτό προκφπτει ζμμεςα –αλλά με 

ςαφινεια- από άλλουσ παράγοντεσ που κατζχουν κεντρικι κζςθ ςτισ αναλφςεισ 

τουσ: α) τθν ςθμαςία που δίνουν ςτθ γνϊςθ, και ιδίωσ ςτο άρρθτο κομμάτι τθσ το 

οποίο βρίςκεται ενςωματωμζνο ςτουσ ανκρϊπουσ, β) τθν αμφίδρομθ μάκθςθ που 

κεωρείται θ βαςικι διαδικαςία παραγωγισ νζασ γνϊςθσ και καινοτομίασ ςτισ 

ςφγχρονεσ οικονομίεσ, και γ) τα περιφερειακά δίκτυα γνϊςθσ που είναι ο βαςικόσ 

μθχανιςμόσ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ ςτουσ φορείσ μιασ περιοχισ, τόςο αυτισ που 

παράγεται εντόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, όςο και τθσ αξιοποίθςθσ γνϊςθσ που 

ειςρζει ςτθν περιοχι από ζξω. Το ανκρϊπινο δυναμικό φαίνεται να διαπερνά 

οριηόντια όλουσ αυτοφσ τουσ παράγοντεσ και να αποτελεί τθ βαςικι τουσ «πρϊτθ 

φλθ». Θ ζμφαςθ ςτθ γνϊςθ και τθ μάκθςθ (μζςα από τυπικζσ αλλά και άτυπεσ 

διαδικαςίεσ) είναι κατά μία ζννοια, θ άλλθ όψθ τθσ ανάλυςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, με διαφορετικι κεματικι οργάνωςθ και από άλλθ οπτικι γωνία.   

3.6.2 Οι προςεγγύςεισ για τη Δημιουργικότητα 

 
  Οι διαρκρωτικζσ μεταβολζσ ςτθν οικονομία (ιδίωσ ςτισ αναπτυγμζνεσ δυτικζσ 

οικονομίεσ) που πραγματοποιικθκαν  ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 και οι 

οποίεσ ςχετίηονται με τθν απελευκζρωςθ των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν, τθν 

εμφάνιςθ νζων τεχνολογιϊν και τθσ διαδικτυακισ οικονομίασ και οι οποίεσ 

ςυνδυάηονται με τθ ςτροφι από τθ χειρωνακτικι ςτθν εγκεφαλικι εργαςία και τθν 

αξία που απζκτθςαν οι καινοτομίεσ και τα πνευματικά δικαιϊματα, παράλλθλα με 
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τθ γζννθςθ των προςεγγίςεων των ςυςτθμάτων καινοτομίασ, οδιγθςαν και ςτθν 

εμφάνιςθ τθσ ςυηιτθςθσ για τθ δθμιουργικότθτα. (Landry, 2005). Ο Florida 

χαρακτθρίηει αυτιν τθν αλλαγι του οικονομικοφ προτφπου πολφ ςθμαντικι και τθ 

ςυγκρίνει με τθν κοινωνικοοικονομικι μετάβαςθ του περαςμζνου αιϊνα από τθν 

αγροτικι ςτθ βιομθχανικι εποχι. Τόςο ο Florida όςο και θ Jacobs, ςυμφωνοφν ότι 

βιϊνουμε τθν εμφάνιςθ τθσ δθμιουργικισ εποχισ (Hospers and van Dalm, 2005). 

Μζςα ςε ζνα ευρφτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ, 

τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ νζασ οικονομίασ, ζχουν ορίςει τθ δθμιουργικότθτα 

και τθν καινοτομία ωσ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ ςτθν επίτευξθ βιϊςιμου και 

ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ για τισ πόλεισ (Suciu, 2009). 

  Ραράλλθλα, θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ των πόλεων τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ  

ζςτρεψε εκ νζου το ενδιαφζρον πολλϊν ερευνθτϊν ςτθν αςτικι ανάπτυξθ. 

Σφμφωνα με ςτοιχεία του ΟΘΕ1, το 2008, για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία, 

περιςςότεροι από το μιςό του παγκόςμιου πλθκυςμοφ ιταν ςυγκεντρωμζνοι ςε 

πόλεισ, ενϊ μζχρι το 2030, ο αρικμόσ αυτόσ αναμζνεται να ανζλκει ςε περίπου 5 

διςεκατομμφρια. Ταυτόχρονα, μεταβάλλεται και θ εςωτερικι δομι και διάρκρωςθ 

των πόλεων, ενϊ εμφανίηονται νζεσ παράμετροι τθσ αςτικισ ηωισ. Ππωσ αναφζρει 

θ Κικίδου (2010), οι πόλεισ ζχουν χάςει τον χαρακτιρα τουσ και αποτελοφν 

«εταιροτοπικοφσ» και «παντοπικοφσ» χϊρουσ κακϊσ εκφράηουν και 

αντιπροςωπεφουν ταυτόχρονα τόςο το παγκόςμιο όςο και το τοπικό (Swyngedouw, 

2008). Θ ενοποίθςθ και ολοκλιρωςθ των αγορϊν φζρνει τισ ςφγχρονεσ πόλεισ 

αντιμζτωπεσ με τον παγκόςμιο ανταγωνιςμό (Stevenson, 2003). Κακϊσ όμωσ, με τθν 

παρακμι του φορντιςτικοφ τρόπου παραγωγισ ζχει παρζλκει θ εποχι των 

βιομθχανικϊν και μεταβιομθχανικϊν πόλεων, οι ςφγχρονεσ πόλεισ, ςτθν εποχι τθσ 

οικονομίασ τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ, είναι ςε αναηιτθςθ νζων τρόπων 

ανάδειξθσ τουσ όπωσ θ προςζλκυςθ και διατιρθςθ «εργαηομζνων γνϊςθσ» 

(knowledge workers) (Drucker, 1999) και δραςτθριοτιτων ζνταςθσ γνϊςθσ (Hospers 

                                                           
1
 UNFPA (United Nations Population Fund): http://www.unfpa.org/pds/urbanization.htm 

http://www.unfpa.org/pds/urbanization.htm
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2003). Ταυτόχρονα, άρχιςε να εμφανίηεται θ ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ ςτθ 

ςυηιτθςθ του αςτικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ, και παριγαγε διάφορεσ νζεσ 

ζννοιεσ όπωσ: δθμιουργικι πόλθ, δθμιουργικι τάξθ,  δθμιουργικοί κλάδοι, 

δθμιουργικό περιβάλλον κ.α. (Durmaz et al, 2008).  

  Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, οι προςεγγίςεισ για τθ δθμιουργικότθτα ςυνδζκθκαν 

ςτενά με τθν αςτικι ανάπτυξθ (και πολφ λιγότερο με τθν περιφερειακι) και 

αναπτφχκθκαν ςε τρεισ κυρίωσ τομείσ αλλθλοςυνδεόμενουσ και 

ςυμπλθρωματικοφσ: α) τθν ανάλυςθ των δθμιουργικών πόλεων, β) τουσ 

δθμιουργικοφσ κλάδουσ και γ) τθ δθμιουργικι τάξθ. Στθ ςυνζχεια κα κάνουμε μια 

ςφντομθ αναφορά ςτουσ τομείσ αυτοφσ και ςτα ιδιαίτερα ςτοιχεία των αντίςτοιχων 

προςεγγίςεων.  

3.6.2.α Δημιουργικϋσ πόλεισ 

 
  Ππωσ αναφζρει και θ Κικίδου (2010),  θ ιδζα τθσ δθμιουργικισ πόλθσ προζκυψε 

αρχικά, ωσ μία κεωρία που αποςκοποφςε ςτο  να ερμθνεφςει τουσ λόγουσ για τουσ 

οποίουσ κάποιεσ πόλεισ ιταν οικονομικά και κοινωνικά επιτυχθμζνεσ (Landry, 

2000). Ζχοντασ ωσ «πρότυπο» τισ επιτυχθμζνεσ αυτζσ πόλεισ, θ κεωρία τθσ 

δθμιουργικισ πόλθσ προςπακεί να διαμορφϊςει ζνα πλαίςιο πολιτικϊν, που κα 

μποροφςε να οδθγιςει κάτω από οριςμζνεσ ςυνκικεσ και άλλεσ πόλεισ ςτθν 

ανάπτυξθ. Θ πρϊτθ ςαφισ διατφπωςθ τθσ ιδζασ τθσ δθμιουργικισ πόλθσ 

αποδίδεται ςτουσ Bianchini και Landry (Comunian, 2010). Σφμφωνα με αυτοφσ, θ 

δθμιουργικότθτα και θ δθμιουργικι ςκζψθ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν επίλυςθ 

των αςτικϊν προβλθμάτων, κακϊσ περιλαμβάνουν τθν εκ νζου αντιμετϊπιςθ τουσ 

(Bianchini και Landry, 1995). Οι Costa κ.ά. (2007), κεωροφν πωσ υπάρχουν τρεισ 

τρόποι κεϊρθςθσ των δθμιουργικϊν πόλεων. Σφμφωνα με τον πρϊτο, θ 

δθμιουργικι πόλθ αντιμετωπίηεται ωσ εργαλείο αςτικισ ανάπτυξθσ. Θ δεφτερθ 

κεϊρθςθ αντιλαμβάνεται τθ δθμιουργικι πόλθ ωσ αυτιν που μπορεί να ελκφει 

δθμιουργικό ανκρϊπινο κεφάλαιο και τζλοσ ο τρίτοσ, δίνει ζμφαςθ ςτθν φπαρξθ 
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δραςτθριοτιτων που ανικουν ςτουσ δθμιουργικοφσ κλάδουσ οι οποίοι μποροφν να 

ςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ πόλθσ.  

  Ο Landry είναι ο βαςικόσ κεμελιωτισ τθσ κεϊρθςθσ τθσ δθμιουργικισ πόλθσ ωσ 

εργαλείου αςτικισ ανάπτυξθσ. Κατ’ αυτόν, ςτόχοσ είναι θ διαμόρφωςθ 

περιβάλλοντοσ μζςα ςε μία πόλθ  το οποίο δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για 

τθν καλλιζργεια και τθν ζκφραςθ δθμιουργικότθτασ και ταλζντου ςτουσ κατοίκουσ 

τθσ, με ςκοπό τθν κινθτοποίθςθ και τθ γζνεςθ νζων ιδεϊν. Θ επίτευξθ ενόσ τζτοιου 

περιβάλλοντοσ μπορεί να οδθγιςει τισ πόλεισ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ. Ζτςι, θ 

δθμιουργικι πόλθ αποτελεί μία νζα προςζγγιςθ ςτρατθγικισ του πολεοδομικοφ 

ςχεδιαςμοφ, θ οποία βαςίηεται ςτο ατομικό ταλζντο και δθμιουργικότθτα, ςτον 

πολιτιςτικό ςχεδιαςμό και τθ δθμιουργικι βιομθχανία, χωρίσ όμωσ να αποςκοπεί ςε 

ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα, ι να προδιαγράφει πολιτικζσ. Δίνεται ζμφαςθ κυρίωσ 

ςτθν αλλαγι του υφιςτάμενου τρόπου ςκζψθσ αντιμετϊπιςθσ των αςτικϊν 

προβλθμάτων μζςα από δθμιουργικζσ λφςεισ και τθν αξιοποίθςθ των πολιτιςτικϊν 

πόρων (Landry, 2000). Οι τελευταίοι, περιλαμβάνουν κατά τον Landry: 

α) Τθ δθμιουργικότθτα και εφευρετικότθτα των κατοίκων 

β) Τθν ιςτορικι, αρχαιολογικι, καλλιτεχνικι και ανκρωπολογικι κλθρονομιά, 

τοπικζσ διαλζκτουσ και ιδιωματιςμοφσ 

γ) Τισ διαφορετικζσ κουλτοφρεσ των διαφόρων μειονοτιτων ι πλθκυςμιακϊν 

ομάδων που κατοικοφν ςτθν πόλθ 

δ) Το κτιςμζνο περιβάλλον τθσ πόλθσ, τθν αρχιτεκτονικι τθσ κλθρονομιά, τα αςτικά 

τοπία και ορόςθμα, τθν ελκυςτικότθτα και αναγνωριςιμότθτα των δθμόςιων 

χϊρων, τθν παροχι και ποιότθτα υπθρεςιϊν όπωσ το εμπόριο, θ διαςκζδαςθ και 

γενικότερα οι δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ. 

  Στθ «δθμιουργικι βιομθχανία» ο Landry εντάςςει τα επαγγζλματα που 

περιλαμβάνουν τθ φωτογραφία, τθ διαφιμιςθ, τθν αρχιτεκτονικι, το ντιηάιν, τισ 

εκδόςεισ, τθ μόδα, το ςχεδιαςμό, τα ΜΜΕ, τουσ καλλιτζχνεσ,  κλπ. Ρρζπει ωςτόςο 

να τονιςτεί ότι θ δθμιουργικι πόλθ δεν αφορά αποκλειςτικά επαγγζλματα που 
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ςχετίηονται με τθν ατομικι δθμιουργικότθτα και το ταλζντο, παρόλο που αυτά 

κατζχουν ςθμαντικι κζςθ. Γι’ αυτό το λόγο, ο Landry τονίηει ότι θ δθμιουργικι πόλθ 

δεν μπορεί να επιτευχκεί μόνο με τθν εγκατάςταςθ επιχειριςεων που προωκοφν 

τθν ατομικι δθμιουργικότθτα, τθν ικανότθτα και το ταλζντο. Επιχειριςεισ δθλαδι 

και επαγγζλματα που αναπτφςςονται μζςω τθσ παραγωγισ πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ, όπωσ αυτά που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ «δθμιουργικι βιομθχανία». 

Για τθν επιτυχθμζνθ πορεία μιασ δθμιουργικισ πόλθσ, απαιτοφνται επίςθσ 

επενδυτζσ, επιχειρθματίεσ, καταςκευαςτζσ, προγραμματιςτζσ, ερευνθτζσ, 

επιςκζπτεσ κ.ο.κ. (Landry, 2008). 

  Ενϊ ο Landry προςδιορίηει τθ δθμιουργικι πόλθ ωσ ζνα ςφνολο ςυνκθκϊν και 

χαρακτθριςτικϊν που μποροφν να προκφψουν από τθν εφαρμογι πολεοδομικϊν 

πολιτικϊν, ο Florida ςτθν προςζγγιςθ του προςανατολίηεται κυρίωσ ςτθ ςθμαςία 

που ζχει για μία πόλθ το ανκρϊπινο δυναμικό που κατοικεί ς’ αυτιν (Κουρτζςθσ, 

2008). Σφμφωνα με τθν προςζγγιςθ του υπάρχει μία τάξθ ανκρϊπων, θ 

«δθμιουργικι τάξθ» θ οποία ωκεί τθν οικονομικι ανάπτυξθ μιασ πόλθσ. Ο οριςμόσ 

που δίνει γι’ αυτιν, αναφζρεται ςτο ολοζνα αυξανόμενο μζροσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ που ζχει κάνει ανϊτατεσ ςπουδζσ, ζχει αναπτφξει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

και εργάηεται ςε ανϊτερεσ και υψθλά αμειβόμενεσ κζςεισ. Ραρότι οι άνκρωποι 

αυτοί –όπωσ λζει ο ίδιοσ ο Florida- δεν ζχουν τθν αίςκθςθ ότι ανικουν ςτθν ίδια 

τάξθ, μοιράηονται κοινζσ πεποικιςεισ για τθν αξία τθσ ελευκερίασ, του ατόμου, τθσ 

αξιοκρατίασ, τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ διαφορετικότθτασ, και ζλκονται από 

οριςμζνα κοινά χαρακτθριςτικά για τθν εγκατάςταςθ τουσ ςε ζνα μζροσ. Τα 

χαρακτθριςτικά αυτά τα ςυνοψίηει ςτθν προςζγγιςθ των «4Τ»2 που πρζπει να 

διακζτει μια πόλθ (ι μια περιοχι) προκειμζνου να  μπορεί να εξελιχκεί ςε 

«δθμιουργικι» (Florida, 2011). Αυτά είναι: το ταλζντο, θ τεχνολογία, θ ανεκτικότθτα 

και τα χωρικά πλεονεκτιματα μιασ περιοχισ.  

                                                           
2
 Ζωσ το 2010, θ προςζγγιςθ του Florida αναφερόταν ςτα 3T: Talent, technology, tolerance, ενϊ το 

2011 προςκζτει ςτισ αναλφςεισ του και το territory assets, καταλιγοντασ ζτςι ςτα 4Τ: Talent, 

technology, tolerance, territory assets. 
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1. Ταλζντο: Αναφζρεται ςτα μζλθ τθσ δθμιουργικισ τάξθσ και περιλαμβάνει 

μθχανικοφσ, επιςτιμονεσ, κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων, ςυγγραφείσ, ποιθτζσ, 

καλλιτζχνεσ, θκοποιοφσ, ςχεδιαςτζσ, αρχιτζκτονεσ, ερευνθτζσ, αναλυτζσ, και 

γενικότερα κάκε είδουσ ανκρϊπουσ του πνεφματοσ και τθσ γνϊςθσ. Εκτόσ, 

βζβαια από αυτοφσ, ςτθ δθμιουργικι τάξθ ςυγκαταλζγονται επίςθσ και όλοι 

οι δθμιουργικοί επαγγελματίεσ που εργάηονται ςε διάφορουσ κλάδουσ 

ζνταςθσ γνϊςθσ, όπωσ είναι: νζεσ τεχνολογίεσ, αναπτυγμζνεσ υπθρεςίεσ 

(χρθματοπιςτωτικζσ εταιρείεσ, διοίκθςθ επιχειριςεων, διαφθμιςτικζσ 

επιχειριςεισ κλπ), υγεία (κλινικζσ, νοςοκομεία, φαρμακευτικζσ εταιρείεσ), 

τζχνεσ και πολιτιςμόσ (κινθματογράφοσ, τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, κζατρο, 

πολιτιςτικά δρϊμενα, κλπ).  

 

2. Τεχνολογία: Αποτελεί βαςικό ςτοιχείο μιασ περιοχισ, ενόσ οργανιςμοφ ι 

μιασ επιχείρθςθσ με ςκοπό τθν επίτευξθ οικονομικισ ανάπτυξθσ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ επιτυχίασ-επιβίωςθσ των επιχειριςεων είναι θ 

ικανότθτα μετατροπισ τθσ ζρευνασ, των ιδεϊν ςε εμπορεφςιμα προϊόντα και 

καινοτομίεσ. Αντίςτοιχα, ςθμαντικόσ παράγοντασ προςζλκυςθσ τθσ 

«δθμιουργικισ τάξθσ» κατά τον Florida είναι θ ςυγκζντρωςθ επιχειριςεων 

και οργανιςμϊν ζνταςθσ γνϊςθσ, νζων τεχνολογιϊν και καινοτομίασ ςε μια 

περιοχι.  

 

3. Ανεκτικότθτα: Κατά τον Florida, θ «δθμιουργικι τάξθ» προτιμά να 

εγκακίςταται ςε πόλεισ με διεκνι χαρακτιρα, και αναγνωριςμζνθ 

ανεκτικότθτα ςε εκνικζσ, φυλετικζσ, πολιτιςτικζσ και ερωτικζσ 

διαφοροποιιςεισ. Φαίνεται πωσ οι δθμιουργικοί και ταλαντοφχοι άνκρωποι 

αναηθτοφν περιβάλλοντα πιο φιλελεφκερα και ανεκτικά ςτισ διαφορζσ, που 

επιτρζπουν ςε ανκρϊπουσ ζξω από τον «μζςο όρο» να ενταχκοφν χωρίσ να 

αντιμετωπίηονται με καχυποψία ι ακόμθ και εχκρικά. Θ ςυνφπαρξθ 
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διαφορετικϊν νοοτροπιϊν και πολιτιςμϊν φαίνεται ότι προςελκφει τουσ 

δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ. Εκτιμοφν τθ δυνατότθτα να ακοφν διαφορετικά 

είδθ μουςικισ, να δοκιμάηουν διαφορετικά μενοφ, κακϊσ και να ςυηθτοφν 

και να διαφωνοφν με «ανόμοιοφσ» τουσ.  

 

4. Χωρικά πλεονεκτιματα: Αν και ςτισ αρχικζσ του προςεγγίςεισ, ο Florida 

αναφερόταν ςτα πρϊτα 3 «Τ», το 2011 ειςάγει το τζταρτο T(territory assets) 

το οποίο αναφζρεται ςτθν ςυνολικι ποιότθτα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ 

και όχι τόςο ςτθν παραδοςιακι ζννοια τθσ ποιότθτασ ηωισ, κακϊσ τθν 

αποδίδει ςε ςυγκεκριμζνα και μοναδικά χαρακτθριςτικά (αυκεντικότθτα 

τόπου) που προςδιορίηουν μια τοποκεςία ϊςτε να καταςτεί ελκυςτικι για 

τουσ δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ. Tα χωρικά πλεονεκτιματα μποροφν να 

ςυνοψιςτοφν ςτθν άποψι του ότι θ ποιότθτα μιασ περιοχισ δεν είναι ζνα 

διακοςμθτικό ςτοιχείο, αλλά μια αναγκαιότθτα (Florida, 2012). Εξθγεί ότι θ 

ποιότθτα ενόσ τόπου αποτελεί μια ςυνεχι και δυναμικι διαδικαςία που 

εμπλζκει μια ςειρά από διαφορετικζσ πτυχζσ μιασ περιοχισ, όπωσ: 

 

α) «Τι είναι εκεί;»: Αναφζρεται ςτο ςυνδυαςμό του δομθμζνου και φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ που είναι πολφ πικανό να αποτελζςει ζνα ελκυςτικό ςκθνικό για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ δθμιουργικισ ηωισ. Οι δθμιουργικοί άνκρωποι φαίνεται ότι δίνουν 

μεγάλθ βαρφτθτα ς’ αυτό και ςε οριςμζνα χαρακτθριςτικά του, όπωσ είναι για 

παράδειγμα οι δυνατότθτεσ ιπιων μορφϊν μετακίνθςθσ (ποδθλατόδρομοι, 

πεηόδρομοι, κλπ.) και χϊρων υπαίκριων δραςτθριοτιτων (χϊροι πραςίνου-

άκλθςθσ, πάρκα, πλατείεσ, κλπ.).  

 

β) «Ποιοσ είναι εκεί;»: Αναφζρεται ςτθν παρουςία ανκρϊπων διαφορετικϊν 

εκνικοτιτων, πολιτιςμϊν, κρθςκειϊν, ςεξουαλικϊν προςανατολιςμϊν οι οποίοι 
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αντιλαμβάνονται τθ διαφορετικότθτα και το γεγονόσ ότι μια περιοχι είναι 

«ανοικτι» ςε αυτζσ τισ προκλιςεισ (ανεκτικότθτα). 

 

γ) «Τι ςυμβαίνει;»: Αναφζρεται ςτθ ηωντάνια, τον ιδιαίτερο χαρακτιρα, τθν 

«ταυτότθτα» μιασ περιοχισ. Θ φπαρξθ πολλϊν μικρϊν πολιτιςτικϊν κζντρων που 

αποτελοφν χϊρουσ ςυνεφρεςθσ των ανκρϊπων και δίνουν τθ δυνατότθτα για 

ζντονθ κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ όπωσ για παράδειγμα τα καφζ, μπαρ, κζατρα, 

κινθματογράφοι, μουςικζσ ορχιςτρεσ, τζχνεσ κλπ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα 

επιλογισ του τόπου εγκατάςταςθσ για τθ «δθμιουργικι τάξθ» ςε αντίκεςθ με τθν 

ςτρατθγικι του “επιχειρθςιακοφ μοντζλου” που χαρακτθρίηεται από κεντρικζσ 

πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ, καταςτιματα μεγάλων αλυςίδων, εμπορικά και 

νυκτερινά κζντρα για να προςελκφει τουρίςτεσ. Δθλαδι, όςο πιο ενεργόσ 

πολιτιςτικά (από τθν άποψθ τθσ ποικιλομορφίασ) είναι ζνασ τόποσ τόςο πιο 

ελκυςτικόσ γίνεται για τουσ δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ. Αντίςτοιχθ ζμφαςθ ςτθν 

ποικιλομορφία ωσ ςθμαντικοφ παράγοντα για τθν αςτικι δθμιουργικότθτα δίνουν 

και ο Landry αλλά και άλλοι ερευνθτζσ όπωσ θ Jacobs και ο Hospers οι οποίοι 

αναφζρονται ςτθν ευρεία ζννοια του όρου τθσ αςτικισ ποικιλομορφίασ που 

περιλαμβάνει εκτόσ από τθ διαφορετικότθτα των κατοίκων, των ικανοτιτων και 

γνϊςεων τουσ, και τθν ποικιλία ςτθ ςυνολικι εικόνα τθσ πόλθσ (μίξθ χριςεων) που 

αποδίδεται και από το κτιςμζνο περιβάλλον  (Hospers and van Dalm, 2005).  

   

  Θ τρίτθ κεϊρθςθ τθσ δθμιουργικισ πόλθσ, είναι αυτι που τθν ςυςχετίηει με 

δραςτθριότθτεσ που ανικουν ςτουσ δθμιουργικοφσ κλάδουσ3. Κατά μία ζννοια 

προθγείται χρονολογικά των άλλων δφο κεωριςεων δεδομζνου ότι αναπτφχκθκε 

τισ δεκαετίεσ του 1980 και του 1990, όταν μείηονα αςτικά κζντρα αναπτυγμζνων 

οικονομιϊν (ιδίωσ ςτθ Μ. Βρετανία και τισ ΘΡΑ) βρζκθκαν ςε παρακμι λόγω τθσ 

αποβιομθχάνιςθσ και των ριηικϊν αναδιαρκρϊςεων τθσ οικονομικισ 

                                                           
3
 Για μια ανάλυςθ των δθμιουργικϊν κλάδων βλζπε ςτθν επόμενθ ενότθτα του κειμζνου. 
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δραςτθριότθτασ. Ππωσ αναφζρει θ Κικίδου (2010), ςφμφωνα με τον Tim Hall (1998), 

θ εμφάνιςθ των δθμιουργικϊν κλάδων και θ γενικότερθ ςτροφι προσ τον 

πολιτιςτικό τομζα, ιταν αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ αναηωογόνθςθσ 

παρακμαηουςϊν ενδο-αςτικϊν περιοχϊν. Ο πολιτιςτικόσ τομζασ αποτζλεςε ζναν 

από τουσ βαςικότερουσ τομείσ όπου ςτθρίχκθκε θ προςπάκεια ανάπλαςθσ των 

ςυγκεκριμζνων περιοχϊν. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ, πζρα από τθν οικονομικι και 

πολιτιςτικι αναβάκμιςθ που προορίηονταν να προςφζρουν, ςυνδυάηονταν και με 

διάφορα ζργα ανάπλαςθσ με βάςθ κυρίωσ τισ δθμιουργικζσ τζχνεσ. Οι αναπλάςεισ 

αυτζσ πζτυχαν τόςο τθν ενδυνάμωςθ τθσ αςτικισ οικονομίασ όςο και τθ βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων. Το διάςτθμα εκείνο, αναγνωρίςτθκε γενικότερα θ 

ςθμαςία τθσ φπαρξθσ δραςτιριασ πολιτιςτικισ ηωισ και πολιτιςτικϊν ςτοιχείων ςε 

δθμόςιουσ χϊρουσ με ςκοπό τθν αναγζννθςθ του αςτικοφ χϊρου ιδίωσ ςτα κζντρα 

πόλεων που χαρακτθρίηονταν ςχεδόν αποκλειςτικά από χριςεισ γραφείων και 

καταςτθμάτων (Hall T., 1998).  

  Είναι προφανζσ ότι θ κεϊρθςθ αυτι εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τον οριςμό 

των δθμιουργικϊν κλάδων. Αν και ξεκίνθςε από τισ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, 

ςταδιακά ζχει επεκτακεί ϊςτε να καλφπτει και ευρφτερουσ οριςμοφσ των 

δθμιουργικϊν κλάδων. Σφμφωνα με τον Smith (2007), υπάρχουν 2 διαφορετικοί 

κεμελιϊδεισ οριςμοί τθσ δθμιουργικισ πόλθσ ανάλογα με τον τρόπο που 

προςεγγίηεται κάκε φορά ο ςχεδιαςμόσ για τθν επίτευξθ τθσ.  

  Συγκεκριμζνα, μζςα από τθ μελζτθ κάποιων πόλεων του Καναδά όπου 

χρθςιμοποιικθκαν πολιτικζσ για τθν επίτευξθ δθμιουργικότθτασ ςτισ πόλεισ, 

προςπακεί να προςδιορίςει τθν προζλευςθ αυτϊν των δφο προςεγγίςεων. Ανάλογα 

με τισ δφο αυτζσ προςεγγίςεισ, θ ζννοια τθσ δθμιουργικισ πόλθσ διαφοροποιείται, 

αφοφ κάκε φορά είναι διαφορετικόσ τόςο ο τρόποσ επίτευξθσ και ςχεδιαςμοφ, αλλά 

και τα εκάςτοτε αποτελζςματα. Θ κφρια διαφορά μεταξφ αυτϊν των δφο 

κατευκφνςεων είναι θ διαφορά ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ δθμιουργικότθτασ 

(Smith and Warfield, 2007). Θ πρϊτθ προςζγγιςθ είναι θ πολιτιςμο-κεντρικι και 
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ςφμφωνα με αυτιν, θ δθμιουργικι πόλθ είναι ζνασ χϊροσ που χαρακτθρίηεται από 

ποικιλομορφία, ζντονθ παρουςία των τεχνϊν και του πολιτιςμοφ, δθμιουργικζσ 

εκφράςεισ και φανταςία. Ραράλλθλα, οι αξίεσ που διζπουν τθ δθμιουργικι πόλθ 

είναι θ επίτευξθ ευθμερίασ και ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων, με τθν  οικονομικι 

ανάπτυξθ να αποτελεί δευτερεφοντα ςτόχο, ενϊ θ δθμιουργικότθτα φαίνεται να 

ςχετίηεται με τθν ταυτότθτα, τα δικαιϊματα, και γενικότερα τθν κοινωνικι 

ευθμερία.  

  Θ δεφτερθ προςζγγιςθ είναι θ οικονομικο-κεντρικι, και ςε αυτιν θ οικονομικι 

ανάπτυξθ ζχει πρωτεφουςα ςθμαςία, ενϊ οι καλλιτεχνικζσ αξίεσ είναι 

δευτερεφουςεσ. Ζτςι, δθμιουργικι είναι θ πόλθ όπου αναπτφςςονται ιςχυρζσ 

καινοτόμεσ, ανταγωνιςτικζσ πολιτιςτικζσ αλλά και ευρφτερα δθμιουργικζσ 

επιχειριςεισ και οικονομικά βιϊςιμοι καλλιτεχνικοί οργανιςμοί. Θ δθμιουργικότθτα 

αποτελεί το μζςο για να επιτευχκεί θ τοπικι οικονομικι ανάπτυξθ που αποτελεί 

πρϊτιςτο ςτόχο. Θ οικονομικο-κεντρικι προςζγγιςθ ςυνδζεται με τον τρόπο αυτόν 

με άλλεσ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ όπωσ θ οικονομία τθσ γνϊςθσ, τα ςυςτιματα 

καινοτομίασ, θ δθμιουργικι τάξθ, κλπ. 

3.6.2.β Δημιουργικού κλϊδοι 

 
  Ο όροσ «δθμιουργικοί κλάδοι» πρωτοεμφανίςτθκε ςτθν Αγγλία το 1997 όταν θ 

Αγγλικι κυβζρνθςθ δθμιοφργθςε μία Ομάδα Εργαςίασ για τουσ δθμιουργικοφσ 

κλάδουσ (Creative Industries Task Force) και το Υπουργείο  Ρολιτιςμοφ, Μζςων και 

Ακλθτιςμοφ τθσ Αγγλίασ (DCMS) ανζλαβε τθ χαρτογράφθςθ τθσ τρζχουςασ 

δραςτθριότθτασ ςτουσ δθμιουργικοφσ κλάδουσ, κακϊσ και τθ ςφνταξθ πολιτικϊν 

μζτρων που κα μποροφςαν να προωκιςουν τθν περαιτζρω ανάπτυξι τουσ (Flew, 

2002). 

  Σφμφωνα με το DCMS, «δθμιουργικοί κλάδοι» είναι εκείνεσ οι δραςτθριότθτεσ που 

θ προζλευςθ τουσ ζγκειται ςτθν ατομικι δθμιουργικότθτα, ικανότθτα και ταλζντο 

και οι οποίεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παράγουν πλοφτο και κζςεισ εργαςίασ μζςω 

τθσ γζνεςθσ και τθσ βιομθχανικισ εκμετάλλευςθσ τθσ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ. Για 
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ζνα μεγάλο διάςτθμα υπιρχε ουςιαςτικι ταφτιςθ των δθμιουργικϊν με τουσ 

πολιτιςτικοφσ κλάδουσ, και το  DCMS προςπάκθςε να διαχωρίςει τισ ζννοιεσ αυτζσ 

και να δϊςει ζναν πιο ςαφι οριςμό, ορίηοντασ τουσ πολιτιςτικοφσ κλάδουσ ωσ 

«καλλιτεχνικά προςανατολιςμζνουσ» και τουσ δθμιουργικοφσ κλάδουσ ωσ εκείνουσ 

που βαςίηονται ςτθν τεχνολογικι αναπαραγωγι.  

  Ριο ςυγκεκριμζνα, οι πολιτιςτικοί κλάδοι περιλαμβάνουν τθν πολιτιςτικι 

κλθρονομιά, τισ τζχνεσ, το ντιηάιν, τθν τθλεόραςθ, τον κινθματογράφο και τα 

θλεκτρονικά μζςα, ενϊ οι δθμιουργικοί κλάδοι περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω 

εκτόσ από τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, αλλά περιλαμβάνουν και κλάδουσ όπωσ θ 

πλθροφορικι (Brecknock, 2004). Οι οριςμοί αυτοί δεν ςυμπίπτουν με τον 

μεταγενζςτερο οριςμό που δίνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τουσ πολιτιςτικοφσ 

κλάδουσ, όπου εκτόσ από τουσ παραδοςιακοφσ τομείσ των τεχνϊν (τζχνεσ του 

κεάματοσ, εικαςτικζσ τζχνεσ, πολιτιςτικι κλθρονομιά) περιλαμβάνονται και οι 

κινθματογραφικζσ ταινίεσ, οι ταινίεσ DVD και τα βίντεο, θ τθλεόραςθ και το 

ραδιόφωνο, τα βιντεοπαιχνίδια, τα νζα μζςα επικοινωνίασ, θ μουςικι, τα βιβλία και 

ο Τφποσ (Ευρ. Επιτροπι, 2010).  

  Θ χαρτογράφθςθ των δραςτθριοτιτων των «δθμιουργικϊν κλάδων» εκ μζρουσ τθσ 

αγγλικισ κυβζρνθςθσ το 1997, αποτζλεςε ζνα ςθμαντικό ορόςθμο διεκνϊσ. Ο 

προςδιοριςμόσ και το ςφνολο των κλάδων που είχαν ςυμπεριλθφκεί υιοκετικθκαν 

ςταδιακά και από περιοχζσ τθσ Ανατολικισ Αςίασ. Ενδεικτικά, αναφζρεται ότι ςτο 

Χονγκ Κονγκ, ςτθ Σιγκαποφρθ, τθν Ταϊβάν, τθν Κορζα και τθν Κίνα αναπτφχκθκαν 

αναλφςεισ των «δθμιουργικϊν κλάδων» που βαςίςτθκαν ςε μικρό ι μεγάλο βακμό 

ςτο αγγλικό μοντζλο, ενϊ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, το μοντζλο αυτό ζχει 

προςαρμοςτεί για να ανταποκρίνεται ςτισ τοπικζσ ανάγκεσ. Στθ Σιγκαποφρθ, για 

παράδειγμα, ζχει αναπτυχκεί ζνα πλαίςιο ταξινόμθςθσ κατά το οποίο οι 

«δθμιουργικοί κλάδοι» ομαδοποιοφνται ςε τρεισ κατθγορίεσ: τζχνεσ και πολιτιςμόσ, 

ςχεδιαςμόσ και μζςα ενθμζρωςθσ. Σε άλλεσ περιοχζσ, όπωσ ςτθν Αυςτραλία, τθ Ν. 

Ηθλανδία και τθ Σκανδιναβία υπάρχουν κάποιεσ διαφορζσ όςον αφορά ςτθν 
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ταξινόμθςθ των «δθμιουργικϊν κλάδων». Στθ Σουθδία, για παράδειγμα, γίνεται 

λόγοσ για τθν «οικονομία εμπειρίασ», θ οποία, ςυμπεριλαμβάνει εκτόσ των άλλων 

και τα εςτιατόρια.  

  Ο Caves (2000) ορίηει τουσ δθμιουργικοφσ κλάδουσ ωσ τουσ κλάδουσ που παρζχουν 

αγακά και υπθρεςίεσ που ευρζωσ ςυνδζονται με πολιτιςτικζσ, καλλιτεχνικζσ ι απλά 

ψυχαγωγικζσ αξίεσ. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται επίςθσ, θ δθμοςίευςθ βιβλίων και 

περιοδικϊν, οι πλαςτικζσ τζχνεσ (ηωγραφικι και γλυπτικι), οι εκφραςτικζσ τζχνεσ 

(κζατρο, χορόσ, όπερα), ο κινθματογράφοσ και θ τθλεόραςθ ακόμα και θ μόδα και 

τα θλεκτρονικά παιχνίδια. Οι Rutten et al (2004) ορίηoυν τουσ δθμιουργικοφσ 

κλάδουσ ωσ εκείνουσ τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ τα αγακά και οι υπθρεςίεσ που 

παράγονται είναι αποτζλεςμα δθμιουργικισ εργαςίασ. Θ υλικι και θ ςυμβολικι 

αξία είναι ςθμαντικά ςτοιχεία ςε αυτόν τον οριςμό. Από αυτι τθν άποψθ οι 

δθμιουργικοί κλάδοι διαδραματίηουν ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ και 

διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ ςτθν κοινωνία.  

  Σφμφωνα με οριςμζνουσ ερευνθτζσ, οι δθμιουργικοί κλάδοι μποροφν να 

κατθγοριοποιθκοφν ςε τζςςερισ ιδεατοφσ ομόκεντρουσ κφκλουσ (Jacobs, 2005, Stam 

et al., 2007) που αποτυπϊνονται ςτο κατωτζρω ςχιμα (Ρθγι: Stam E., De Jong J.P.J. 

and Firms P., 2007). Στο κζντρο βρίςκεται ο τομζασ των τεχνϊν που αποτελείται από 

τισ πλαςτικζσ και τισ εκφραςτικζσ τζχνεσ, δθλαδι κλάδοι ςτουσ οποίουσ θ 

δθμιουργικότθτα και θ καινοτομία βρίςκονται ςτθ βάςθ τθσ ίδιασ τθσ δουλειάσ 

(Jacobs, 2005). Στον επόμενο κφκλο βρίςκεται ο τομζασ των μζςων και τθσ 

ψυχαγωγίασ, που περιλαμβάνει τισ εταιρείεσ οπτικοακουςτικϊν μζςων και τισ 
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εκδοτικζσ εταιρείεσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια βρίςκονται οι δθμιουργικζσ επιχειριςεισ 

υπθρεςιϊν, όπωσ τεχνικζσ και διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ. Αυτζσ οι εταιρείεσ 

απαςχολοφν πολλοφσ δθμιουργικοφσ εργαηόμενουσ ςε επαγγζλματα με κακαρά 

δθμιουργικι φφςθ. Στον εξωτερικό κφκλο βρίςκουμε τισ υπθρεςίεσ επιχειριςεων 

ζνταςθσ γνϊςθσ που περιλαμβάνουν τισ ΤΡΕ και τα ερευνθτικά κζντρα, για τισ 

οποίεσ, όμωσ ζχει αςκθκεί κριτικι όςον αφορά ςτο δθμιουργικό περιεχόμενο τουσ 

(Stam et al, 2008). Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τουσ Stam et al., (2008) τα αγακά τα 

οποία παράγονται δεν περιλαμβάνουν κάποια ςυμβολικι αξία, ωςτόςο, 

χρθςιμοποιείται θ νζα τεχνολογία και θ καινοτομία, που ζχουν δθμιουργικό 

χαρακτιρα, και μποροφν να διαδραματίςουν κυρίαρχο ρόλο ςτθν οικονομικι 

ανάπτυξθ μιασ περιοχισ.  

  Θ πρϊτθ «επίςθμθ» ευρωπαϊκι μελζτθ για τουσ «δθμιουργικοφσ κλάδουσ» ζγινε 

το 2006 για τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, με τίτλο «Θ οικονομία του πολιτιςμοφ ςτθν 

Ευρϊπθ». Θ μελζτθ αυτι είναι θ πρϊτθ προςπάκεια να αναλυκοφν οι άμεςεσ και 

ζμμεςεσ κοινωνικο-οικονομικζσ επιπτϊςεισ του πολιτιςτικοφ τομζα ςτθν Ευρϊπθ. 

Ακόμα, προτείνει μια νζα οριοκζτθςθ των πολιτιςτικϊν και δθμιουργικϊν κλάδων, 

με διάκριςθ ςτον πολιτιςτικό και δθμιουργικό τομζα, θ οποία δεν παρουςιάηει 

μεγάλεσ διαφορζσ με τθν ταξινόμθςθ των 4 ομόκεντρων κφκλων που 

παρουςιάςτθκε προθγουμζνωσ. Ζτςι, ςφμφωνα με τθν μελζτθ, υπάρχουν: α) ο 

πυρινασ των τεχνϊν, που περιλαμβάνει τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, τισ τζχνεσ κεάματοσ 

και τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, β) ο κφκλοσ των «πολιτιςτικϊν κλάδων» που 

περιλαμβάνει φιλμ, βίντεο, τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, βιντεο-παιχνίδια, μουςικι και 

εκδόςεισ, γ) ο κφκλοσ των «δθμιουργικϊν κλάδων» που περιλαμβάνει ςχζδιο 

(design) όλων των ειδϊν (βιομθχανικό, εςωτερικϊν χϊρων, προϊόντων, κλπ), 

αρχιτεκτονικι και διαφιμιςθ, και δ) ο κφκλοσ των «ςυναφϊν κλάδων» που 

περιλαμβάνει τισ τεχνολογίεσ ΤΡΕ, και τουσ καταςκευαςτζσ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν 

όπωσ Θ/Υ, κινθτϊν τθλεφϊνων, tablet, MP3, κ.ο.κ  (The economy of culture in 

Europe, 2006). 
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  Σε διεκνζσ επίπεδο, θ ταξινόμθςθ των «δθμιουργικϊν κλάδων» ςφμφωνα με τθν 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) αποτελείται από 

τζςςερισ διαφορετικζσ ομάδεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα διακριτά χαρακτθριςτικά 

τουσ. Αυτζσ είναι: α) θ πολιτιςτικι κλθρονομιά, β) οι τζχνεσ, γ) τα μζςα ενθμζρωςθσ 

και δ) οι «λειτουργικζσ δθμιουργίεσ» ςτισ οποίεσ εντάςςει τον εςωτερικό 

ςχεδιαςμό, το γραφιςτικό ςχζδιο, το ςχζδιο μόδασ, τα κοςμιματα και παιχνίδια, 

κακϊσ και τα νζα μζςα που αναπτφχκθκαν τα τελευταία χρόνια, όπωσ λογιςμικά, 

video games, ψθφιακζσ υπθρεςίεσ βαςιςμζνεσ ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ. Μάλιςτα, 

ςτθν ζκκεςθ που υλοποιικθκε από τθν UNCTAD το 20084, αναφζρεται ότι θ 

«δθμιουργικι οικονομία» ζχει γίνει ζνα επίκαιρο ηιτθμα τθσ διεκνοφσ οικονομικισ 

και αναπτυξιακισ ατηζντασ, δίνοντασ λφςεισ τόςο για τισ αναπτυγμζνεσ όςο και τισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. (Creative Clusters in Low Density Urban Areas – Baseline 

Study, 2008).  

  Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται μία αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των 

δθμιουργικϊν κλάδων ςε πολλζσ χϊρεσ, τόςο ςτθν Ευρϊπθ όςο και ςτθν Αμερικι 

(Stam et al, 2008). Θ ςφνδεςθ των δθμιουργικϊν κλάδων και τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθ δουλειά του Richard Florida (Jarvis et al, 

2008).  

  Σφμφωνα με τον O’Connor (1999), θ χριςθ του όρου «δθμιουργικόσ κλάδοσ» και θ 

ςχζςθ αυτϊν των κλάδων με τθ δθμιουργικότθτα που με κάποιο τρόπο διαδίδεται ι 

ενκαρρφνεται ςε άλλουσ κλάδουσ είναι κάπωσ παραπλανθτικι, εφόςον θ 

δθμιουργικότθτα μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ζνα πλικοσ άλλων δραςτθριοτιτων, 

υπθρεςιϊν, βιομθχανιϊν που δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τον πολιτιςμό ι τθ 

ςυμβολικι γνϊςθ. Ωςτόςο, πολλοί ερευνθτζσ ζχουν επιςθμάνει ότι οι δθμιουργικοί 

κλάδοι αποτελοφν ζναν από τουσ περιςςότερο υποςχόμενουσ οικονομικοφσ τομείσ 

με πολλζσ δυνατότθτεσ να ςυνειςφζρουν ςτθ δθμιουργία πλοφτου και 

                                                           
4
 UNCTAD (United Nations Conference on Trade And Development), (2008), Creative Economy Report 

2008: The challenge of assessing the creative economy: towards informed policy-making, United 
Nations 
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απαςχόλθςθσ, και επομζνωσ να  προωκιςουν τθν οικονομικι ανάπτυξθ ςτισ 

περιοχζσ τισ οποίεσ βρίςκονται (Kimpeler and Georgieff, 2009, Hall, 1998, Atkinson 

και Easthope, 2009, Kunzmann, 2004 ).  

  Υπάρχει θ αντίλθψθ πωσ οι εταιρείεσ που ανικουν ςτουσ δθμιουργικοφσ κλάδουσ 

τείνουν να ζχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, όςον αφορά ςτον τρόπο 

λειτουργίασ τουσ και τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ, που τισ ξεχωρίηουν από το 

ςφνολο των άλλων επιχειριςεων. Είναι κυρίωσ επιχειριςεισ μικρισ κλίμακασ και με 

ευζλικτο εργαςιακό ςχεδιαςμό, κάτι που τουσ επιτρζπει να αποκομίηουν νζεσ ιδζεσ 

και προςεγγίςεισ κυρίωσ μζςω τθσ κινθτικότθτασ των υπαλλιλων. Ππωσ αναφζρουν 

οι Stam et al, ςφμφωνα με τον Canoy (2005), οι δραςτθριότθτεσ που ανικουν ςτουσ 

δθμιουργικοφσ κλάδουσ είναι ςχετικά μικρισ κλίμακασ, κυρίωσ επειδι οι οικονομίεσ 

κλίμακασ είναι δφςκολο να επιτευχκοφν ςτισ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ και 

επειδι αυτζσ είναι ζνταςθσ εργαςίασ (Stam et al, 2008). 

  Σε γενικζσ γραμμζσ, οι επιχειριςεισ των δθμιουργικϊν κλάδων τείνουν να είναι πιο 

καινοτόμεσ και με υψθλότερεσ επενδφςεισ για τθν καινοτομία ςυγκριτικά με 

εταιρείεσ ςε άλλουσ κλάδουσ αλλά επίςθσ μποροφν να ενιςχφςουν τθν καινοτομία 

μεταφζροντασ ιδζεσ και νζεσ προςεγγίςεισ ςε άλλεσ εταιρείεσ, ακόμα και όταν οι 

τελευταίεσ δεν ανικουν ςε δθμιουργικοφσ κλάδουσ (Kimpeler and Georgieff, 2009). 

Τζλοσ, οι εταιρείεσ που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε αςτικζσ περιοχζσ εμφανίηονται να 

είναι ςθμαντικά πιο καινοτόμεσ από τισ αντίςτοιχεσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ, και αυτό 

αποδίδεται ςτθν υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ δθμιουργικϊν κλάδων ςτισ αςτικζσ 

περιοχζσ, γεγονόσ που ευνοεί τθν ανάπτυξθ ςχζςεων μεταξφ τουσ (Stam et al, 2008).  

  Εξετάηοντασ τισ ταξινομιςεισ για τουσ δθμιουργικοφσ κλάδουσ μπορεί κανείσ να 

κάνει οριςμζνεσ παρατθριςεισ και να εντοπίςει κάποιεσ αδυναμίεσ. Κατ’ αρχάσ 

είναι μάλλον προφανζσ ότι όςο ευρφτερο οριςμό των δθμιουργικϊν κλάδων 

υιοκετεί κάποιοσ , τόςο τείνει θ ανάλυςθ περί δθμιουργικότθτασ να προςιδιάηει με 

τισ προςεγγίςεισ τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ, ιδίωσ δε με εκείνεσ 

τισ προςεγγίςεισ που δίνουν μεγάλθ ζμφαςθ ςτισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ, 
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επικοινωνιϊν και του διαδικτφου. Αντίςτοιχα, δεν είναι εφκολο να κατανοιςει 

κανείσ τα κριτιρια με τα οποία, ςφμφωνα με κάποιουσ ερευνθτζσ, εντάςςονται ςτον 

ευρφτερο κφκλο-οριςμό των δθμιουργικϊν κλάδων δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται 

με τισ ΤΡΕ, και όχι αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ γνϊςθσ και καινοτομίασ ςε 

τομείσ επιςτθμονικισ αιχμισ όπωσ για παράδειγμα θ βιοτεχνολογία, θ γονιδιακι 

ζρευνα, κ.ο.κ. Τι είναι αυτό που κάνει π.χ τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ Apple (i-

phone, i-pad, i-tunes, viber, κλπ) να εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των «δθμιουργικϊν» 

κλάδων ενϊ ςθμαντικζσ καινοτομίεσ ςε άλλουσ τομείσ ζνταςθσ γνϊςθσ όχι; Επίςθσ, 

ςτισ αναλφςεισ των δθμιουργικϊν κλάδων φαίνεται να υπάρχει μια άρρθτθ 

παραδοχι ότι αφορά κυρίωσ μικρζσ επιχειριςεισ (ι ακόμθ και ατομικζσ 

προςπάκειεσ) δθμιουργικϊν ανκρϊπων. Τι ςυμβαίνει όταν οι επιχειριςεισ αυτζσ 

πετφχουν και γίνουν μεγάλεσ; Θεωροφνται ακόμθ «δθμιουργικζσ» ι εντάςςονται 

ςτθν «κανονικι» οικονομία ζνταςθσ γνϊςθσ; Τα ςχετικά παραδείγματα που μπορεί 

κανείσ να ςκεφτεί – ιδίωσ ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ και του διαδικτφου- είναι 

αρκετά: το Google, το Facebook, το Skype, κ.ο.κ. Θ άποψθ μασ είναι κατά ςυνζπεια, 

ότι ςτο μοντζλο των ταξινομιςεων των ομόκεντρων κφκλων που με κάποιεσ 

παραλλαγζσ ακολουκείται από τουσ περιςςότερουσ ερευνθτζσ, ο εξωτερικόσ κφκλοσ 

κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ γνϊςθσ και 

ζρευνασ, και κατά ςυνζπεια να προςεγγίηει ωσ προσ το εφροσ του, τισ 

δραςτθριότθτεσ που καλφπτονται από τα ςυςτιματα καινοτομίασ.  

3.6.2.γ Δημιουργικό Σϊξη 

 
  Θ ζννοια τθσ «Δθμιουργικισ Τάξθσ» (creative class) αναπτφχκθκε ςχετικά 

πρόςφατα από τον αμερικανό οικονομολόγο Richard Florida (2002, 2005). Ο Florida 

κεωρεί ότι ςτθ ςφγχρονθ εποχι, άνκρωποι που είναι ςε κζςθ να παράγουν 

πρωτότυπεσ ιδζεσ και να δθμιουργοφν νζα γνϊςθ και αγακά, διαδραματίηουν 

κεντρικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ πόλεων ι και ολόκλθρων περιοχϊν. Ο οριςμόσ που 

δίνει για τθ «δθμιουργικι τάξθ» αναφζρεται ςτο ολοζνα αυξανόμενο μζροσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ που ζχει κάνει ανϊτατεσ ςπουδζσ, ζχει αναπτφξει γνϊςεισ 
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και δεξιότθτεσ και εργάηεται ςε ανϊτερεσ και υψθλά αμειβόμενεσ κζςεισ. Οι 

άνκρωποι αυτοί εργάηονται ςε διάφορουσ κλάδουσ «ζνταςθσ γνϊςθσ»: νζεσ 

τεχνολογίεσ, ανεπτυγμζνεσ υπθρεςίεσ (χρθματοπιςτωτικζσ εταιρείεσ, διοίκθςθ 

επιχειριςεων, διαφθμιςτικζσ επιχειριςεισ, κλπ), υγεία (νοςοκομεία, φαρμακευτικζσ 

εταιρείεσ) τζχνεσ και πολιτιςμό (κινθματογραφικζσ παραγωγζσ, οργάνωςθ 

πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, τθλεόραςθ και ραδιόφωνο, κζατρο, κλπ). 

  Αυτό που κατά τον Florida διακρίνει τα μζλθ τθσ «δθμιουργικισ τάξθσ» είναι ότι θ 

δουλειά τουσ – ι τουλάχιςτον ζνα ςθμαντικό μζροσ αυτισ- είναι να δθμιουργοφν 

καινοφρια πράγματα: ιδζεσ, γνϊςθ, προϊόντα, ςχζδια. Ο κεντρικόσ πυρινασ τθσ 

«δθμιουργικισ τάξθσ» αποτελείται από επιςτιμονεσ, μθχανικοφσ, κακθγθτζσ 

πανεπιςτθμίου, ποιθτζσ, ςυγγραφείσ, καλλιτζχνεσ, αρχιτζκτονεσ, ςχεδιαςτζσ, κ.ο.κ. 

ενϊ και άλλοι επαγγελματίεσ που μποροφν και αντιμετωπίηουν με δθμιουργικό και 

νζο τρόπο προβλιματα και καταςτάςεισ, εντάςςονται ςτθν τάξθ αυτιν. Θ κατθγορία 

αυτι, περιλαμβάνει κυρίωσ ανκρϊπουσ με υψθλό επίπεδο μόρφωςθσ που 

εργάηονται ςε τομείσ ζνταςθσ γνϊςθσ, αλλά επίςθσ και υπαλλθλικό και τεχνικό 

προςωπικό που ζχει μάκει να χρθςιμοποιεί με δθμιουργικό τρόπο τισ γνϊςεισ του 

για να αντιμετωπίςει ςφνκετεσ καταςτάςεισ.  

  Σφμφωνα με τον Florida, θ «δθμιουργικι τάξθ» δεν είναι μια περικωριακι ελίτ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ρεριλαμβάνει 38.3 εκατομμφρια Αμερικανοφσ, δθλαδι 

περίπου το 30% του ανκρϊπινου δυναμικοφ των Θ.Ρ.Α., τρεισ φορζσ περιςςότερουσ 

από ότι ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, και μιάμιςθ φορά περιςςότερουσ από ότι τθ 

δεκαετία του 1980. Ταυτόχρονα, οι αμοιβζσ των ανκρϊπων αυτϊν είναι ςθμαντικά 

υψθλότερεσ από ότι των υπόλοιπων εργαηομζνων. Το μζςο ετιςιο ειςόδθμα ενόσ 

«μζλουσ» τθσ δθμιουργικισ τάξθσ προςεγγίηει τισ 50.000 δολάρια, ζναντι 28.000 

δολαρίων του μζςου εργαηόμενου ςτισ ΘΡΑ. Αντίςτοιχεσ ζρευνεσ ςτθν Ευρϊπθ 

καταλιγουν ςε παραπλιςια ςυμπεράςματα: Μια ζρευνα τθσ Manpower 

(πολυεκνικισ εταιρείασ εφρεςθσ και επιλογισ προςωπικοφ) αναφζρει ότι πολλοί 

εργοδότεσ καταβάλλουν ζωσ και 30% υψθλότερεσ αποδοχζσ ςε ςχζςθ με τθν 
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προθγοφμενθ χρονιά προκειμζνου να προςελκφςουν ι να κρατιςουν ςτο δυναμικό 

τουσ τα λεγόμενα «ςτελζχθ – ταλζντα». Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν ίδια ζρευνα, το 

30% των εργοδοτϊν δθλϊνουν ότι κα είχαν προχωριςει ςε περιςςότερεσ 

προςλιψεισ αν μποροφςαν να βρουν το κατάλλθλο άτομο ςτθν αγορά εργαςίασ5. 

  Εκτόσ από τα παραπάνω, ο Florida ςε πρόςφατθ εργαςία του παρατθρεί κάτι 

ακόμα, διερευνϊντασ τα ποςοςτά ανεργίασ τθσ «δθμιουργικισ τάξθσ» των ΘΡΑ ςε 

τρεισ φάςεισ, πριν τθν ζναρξθ τθσ φφεςθσ του 2008-2010 που προκάλεςε θ 

οικονομικι κρίςθ, κατά τθ διάρκειά τθσ και μετζπειτα. Συμπεραίνει από τισ ζρευνεσ 

που πραγματοποιικθκαν ότι και ςτισ τρεισ περιόδουσ, το ποςοςτό ανεργίασ των 

δθμιουργικϊν ανκρϊπων ιταν χαμθλότερο από το μζςο ποςοςτό ανεργίασ τθσ 

χϊρασ, κακϊσ και από εκείνο ςτον τομζα των υπθρεςιϊν και τθσ εργατικισ τάξθσ. 

Συγκεκριμζνα, πριν τθν επίςθμθ ζναρξθ τθσ φφεςθσ θ ανεργία τθσ «δθμιουργικισ 

τάξθσ» ιταν 1,9% ζναντι 4,7% των ΘΡΑ, κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ 3% ζναντι 6,9% 

και τθν περίοδο μετά τθν φφεςθ 4,1% ζναντι 9,4% αντίςτοιχα. Μάλιςτα, το πρϊτο 

εξάμθνο του 2009, όταν το ποςοςτό ανεργίασ τθσ εργατικισ τάξθσ και του τομζα 

των υπθρεςιϊν άγγιηε το 15,2%, το αντίςτοιχο τθσ «δθμιουργικισ τάξθσ» ιταν μόλισ 

4,4%. (Gabe, Florida,  Mellander, 2012). 

  Ραρότι οι άνκρωποι αυτοί –όπωσ λζει ο Florida- δεν ζχουν τθν αίςκθςθ ότι 

ανικουν ςτθν ίδια τάξθ, μοιράηονται κοινζσ πεποικιςεισ για τθν αξία τθσ 

ελευκερίασ, του ατόμου, τθσ αξιοκρατίασ, τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ 

διαφορετικότθτασ. Αρκετζσ επιχειριςεισ ζχουν προςαρμόςει τισ πολιτικζσ τουσ 

ϊςτε να προςελκφουν ανκρϊπουσ αυτισ τθσ τάξθσ, αναγνωρίηοντασ τισ 

δυνατότθτεσ τουσ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν οικονομικι τουσ ανάπτυξθ. Υιοκετοφν 

χαλαροφσ «κϊδικεσ» ζνδυςθσ και εμφάνιςθσ επιτρζποντασ ςτυλ που κα ιταν 

αδιανόθτα πριν από λίγα μόλισ χρόνια, χαλαρά και ευζλικτα ωράρια, και ζνα 

χαλαρό περιβάλλον εργαςίασ. Επιςθμαίνει δε τθν ανάγκθ του να κατανοιςουν και 

οι τοπικζσ αρχζσ των πόλεων τθ ςθμαςία προςζλκυςθσ (και διατιρθςθσ) αυτϊν των 

                                                           
5
 Ελευκεροτυπία, 19/11/2006, ςελ. 15 
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ανκρϊπων ϊςτε να δθμιουργιςουν το «δθμιουργικό» δυναμικό που είναι 

απαραίτθτο για τθν οικονομικι τουσ ανάπτυξθ ςτθ ςφγχρονθ διεκνοποιθμζνθ 

οικονομία. Οι παράγοντεσ που φαίνεται να επθρεάηουν κακοριςτικά τισ αποφάςεισ 

των μελϊν τθσ «δθμιουργικισ τάξθσ» να εγκαταςτακοφν ςε μια πόλθ/περιοχι 

παρουςιάςτθκαν ςτθν ενότθτα 3.1 ανωτζρω.  

  Θ προςζγγιςθ του Florida για τθ δθμιουργικι τάξθ ζχει αποτελζςει αντικείμενο 

κριτικισ από άλλουσ ερευνθτζσ. Για παράδειγμα, το γεγονόσ ότι περιλαμβάνει ςε 

αυτιν, όλουσ τουσ κατόχουσ πτυχίων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ χωρίσ κάποιο άλλο 

κριτιριο καταδεικνφει τθ ςφγχυςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και του ταλζντου με τθ 

γνϊςθ (Markusen, 2006). Κατά τθ γνϊμθ μασ, αυτό που ο Florida αποκαλεί 

«δθμιουργικι τάξθ», ςυμπίπτει κατά ζνα ςθμαντικό μζροσ με το «εξειδικευμζνο και 

καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό» που αναφζρεται ςτα κείμενα αυτϊν που 

αςχολοφνται με τθν οικονομία τθσ γνϊςθσ και τθν κοινωνία τθσ μάκθςθσ και δεν 

αποτελεί κατ’ ανάγκθν μια χωριςτι κατθγορία ανκρϊπων.  

  Σχετικά με τον ρόλο των δθμιουργικϊν ανκρϊπων ςτθν ανάπτυξθ μιασ πόλθσ ι 

περιοχισ, ο Florida ζχει επίςθσ υποςτεί κριτικι κυρίωσ επειδι θ ζμφαςθ που 

αποδίδει ςτουσ παράγοντεσ προςζλκυςθσ δθμιουργικϊν ανκρϊπων τείνει να 

υποτιμά το ρόλο άλλων ςθμαντικϊν παραγόντων, αλλά και επειδι δεν μπορεί να 

ερμθνεφςει τθν ζναρξθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ ςε μια πόλθ/περιοχι. Ππωσ 

αναφζρουν οι Storper και Scott (2009), παρότι δεν υποτιμοφν τθ ςθμαςία 

παραγόντων όπωσ θ ανεκτικότθτα τθσ κοινωνίασ και θ φυςιογνωμία ενόσ τόπου για 

τθν προςζλκυςθ δθμιουργικϊν ανκρϊπων, τονίηουν πωσ είναι επίςθσ αναγκαίο να 

υποκζςει κανείσ ότι προχπόκεςθ για τθν απόφαςθ μετεγκατάςταςθσ κάποιου είναι 

θ δυνατότθτα εφρεςθσ εργαςίασ αντίςτοιχθσ με τα προςόντα του. Αυτό, όπωσ λζνε 

οι ίδιοι, ιςχφει κατ’ εξοχιν για τα μζλθ τθσ δθμιουργικισ τάξθσ τα οποία ζχουν 

επενδφςει ςθμαντικά ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτεχνιϊν και τα οποία 

ςυνεπϊσ κα διςτάηουν να αφιςουν τθν τρζχουςα απαςχόλθςθ τουσ και να 

μετακινθκοφν προσ άλλο μζροσ παραμονισ και εργαςίασ, παρά μόνον αν ζχουν 
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εξαςφαλίςει (ι ζχουν πολλζσ πικανότθτεσ για) ανάλογθ ι καλφτερθ απαςχόλθςθ 

και αμοιβι ςτο μζροσ αυτό.  Κατά ςυνζπεια, προχπόκεςθ για τθν προςζλκυςθ 

τζτοιων ανκρϊπων με ενςωματωμζνο υψθλό ανκρϊπινο δυναμικό είναι θ φπαρξθ 

δραςτθριοτιτων (και επιχειριςεων) που να τουσ επιτρζπει να βρουν απαςχόλθςθ 

υψθλοφ επιπζδου και αμοιβισ. Κατά ςυνζπεια, κατά τουσ Storper και Scott, υπάρχει 

μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι αλλθλουχία ςτθν ανάπτυξθ μιασ πόλθσ/περιοχισ. 

Ρροθγείται θ εγκατάςταςθ και ανάπτυξθ επιχειριςεων ζνταςθσ γνϊςθσ, και 

ακολουκεί θ προςζλκυςθ του υψθλοφ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

  Εν τοφτοισ, πρζπει κανείσ να επιςθμάνει πωσ οι ίδιοι ερευνθτζσ αναγνωρίηουν ότι θ 

φπαρξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ υψθλισ ποιότθτασ είναι από τουσ βαςικοφσ 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ αποφάςεισ εγκατάςταςθσ επιχειριςεων – και ιδίωσ 

επιχειριςεων ζνταςθσ γνϊςθσ και τεχνολογιϊν- ςε μια πόλθ/περιοχι (Storper 1995, 

Scott 2004; Derudder et al. 2003). Συνεπϊσ φαίνεται πωσ δεν είναι τόςο προφανζσ 

ποιοσ προςελκφει ποιόν: οι επιχειριςεισ τουσ εργαηόμενουσ, ι το αντίςτροφο. Το 

πικανότερο είναι πωσ ςτθ ςφγχρονθ μετα-βιομθχανικι οικονομία δεν υπάρχει 

κάποια γραμμικι προςζγγιςθ αιτίου-αιτιατοφ ςε καμιά από τισ δφο παραπάνω 

κατευκφνςεισ και πϊσ οι παράγοντεσ αυτοί αλλθλεπιδροφν και 

αλλθλοεπθρεάηονται. Θ ςφνκετθ αυτι αλλθλεπίδραςθ (θ οποία ζχει αρκετά κοινά 

ςτοιχεία με τισ ςφνκετεσ διαδικαςίεσ παραγωγισ γνϊςθσ και καινοτομιϊν που 

περιγράφονται ςτισ προςεγγίςεισ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ) είναι δυνατό να 

δθμιουργεί ςε βάκοσ χρόνου μζςα από ιςτορικζσ διαδρομζσ και εξαρτιςεισ (path 

dependencies) τισ ςυνκικεσ για ενάρετουσ ι φαφλουσ κφκλουσ, ςτουσ οποίουσ δεν 

ζχει νόθμα να αναηθτά κανείσ τθν αρχι. Με άλλα λόγια, ςε κάποιεσ περιοχζσ θ 

φπαρξθ επιτυχθμζνων και καινοτόμων επιχειριςεων προςελκφει υψθλισ ποιότθτασ 

ανκρϊπινο δυναμικό, το οποίο με τθ ςειρά του ενιςχφει περαιτζρω τισ επιχειριςεισ 

και προςελκφει κι άλλεσ, οι οποίεσ δθμιουργοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ για 

δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ, κ.ο.κ  ι αντίςτροφα, θ ζλλειψθ επιχειριςεων και 
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ανκρϊπων, μζςω τθσ ίδιασ διαδικαςίασ, μπορεί να οδθγιςουν ςταδιακά ςε 

αποδυνάμωςθ πόλεων και περιοχϊν. 

  Ζνα ενδιαφζρον ςτοιχείο που προκφπτει από μια τζτοια κεϊρθςθ 

αλλθλεπιδράςεων είναι ότι ςτθ μζςθ τθσ διαδρομισ ενόσ κφκλου (ενάρετου ι 

φαφλου), δεν ζχει νόθμα το πϊσ αυτι ξεκίνθςε. Θ αναγνϊριςθ του γεγονότοσ ότι θ 

«προςωπικότθτα» μιασ περιοχισ με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ μπορεί να 

είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ προςζλκυςθσ δθμιουργικϊν ανκρϊπων με 

υψθλό επίπεδο μόρφωςθσ και κατάρτιςθσ, προςκζτει μια νζα δζςμθ εργαλείων για 

τθν περιφερειακι πολιτικι ςτθν προςπάκεια των κυβερνιςεων/ περιφερειϊν για 

τθν ενίςχυςθ ι αντιςτροφι τθσ πορείασ του κφκλου. Ενϊ μζχρι ςιμερα οι πολιτικζσ 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ επικεντρϊνονται αποκλειςτικά ςτθ δθμιουργία 

ςυνκθκϊν για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων και νζων επιχειριςεων (υποδομζσ, 

τθλεπικοινωνίεσ, βιομθχανικζσ περιοχζσ, κλπ), θ αναγνϊριςθ αυτισ τθσ διάςταςθσ 

επιτρζπει ςτισ αρχζσ πόλεων και περιφερειϊν να ενιςχφςουν τθν 

ανταγωνιςτικότθτα τουσ με μζτρα που κα αποβλζπουν ςτθν προςζλκυςθ των 

«κατάλλθλων» ανκρϊπων που κα μπορζςουν να δϊςουν ϊκθςθ ςε αναπτυξιακζσ 

διαδικαςίεσ (Κουρτζςθσ 2008). 

  Ραρά τθν κριτικι που ζχουν υποςτεί οι ιδζεσ του Florida για τθ «δθμιουργικι 

τάξθ» και τθν ςυχνά «αμερικανοκεντρικι» οπτικι τουσ γωνία, εμπεριζχουν μια 

ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Το ότι 

μετατοπίηουν το κζντρο βάρουσ τθσ κεϊρθςθσ από τισ επιχειριςεισ ςτουσ 

ανκρϊπουσ και δθ ςε αυτιν τθ μερίδα ανκρϊπων που ο ίδιοσ αποκαλεί 

«δθμιουργικοφσ». Σε ςυνδυαςμό με άλλεσ ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ εργαςίεσ (όπωσ 

π.χ των Scott, Lundvall, Miles) ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά τθσ κοινωνίασ τθσ 

μάκθςθσ, προκφπτει ότι θ προςζλκυςθ αξιόλογου ανκρϊπινου δυναμικοφ, με 

υψθλό επίπεδο μόρφωςθσ, δθμιουργικότθτασ και δυναμιςμοφ, μπορεί να ζχει 

ευεργετικά αποτελζςματα ςτθν ανάπτυξθ πόλεων και ευρφτερων περιοχϊν ςτισ 

ςθμερινζσ ςυνκικεσ του ςυνεχϊσ εντεινόμενου διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ. 
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3.6.3 Σύνοψη - ςυμπερϊςματα 

 
  Από τθν επιςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ ςχετικά με το πϊσ 

αντιμετωπίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό ςτισ προςεγγίςεισ τθσ γνϊςθσ, τθσ 

καινοτομίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ προκφπτουν οι εξισ παρατθριςεισ: 

Α) Ραρά τισ διαφορζσ τουσ, οι προςεγγίςεισ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ και τθσ 

δθμιουργικότθτασ ζχουν αρκετά κοινά ςθμεία, κυρίωσ όςον αφορά τθ ςθμαςία τθσ 

γνϊςθσ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ κατά τθ διαδικαςία δθμιουργίασ νζων, 

πρωτότυπων πραγμάτων και υπθρεςιϊν (αυτό δθλαδι που αποκαλείται 

δθμιουργικότθτα ςτθ μια περίπτωςθ και καινοτομία ςτθν άλλθ). Στο βακμό που 

υιοκετοφνται περιοριςτικοί οριςμοί των δθμιουργικϊν κλάδων (δθλαδι 

δραςτθριότθτεσ που βρίςκονται κοντά ι πζριξ των πολιτιςτικϊν κλάδων) οι 

διαφορζσ ανάμεςα ςτισ δφο προςεγγίςεισ είναι πιο εμφανείσ τόςο ωσ προσ το εφροσ 

των δραςτθριοτιτων που καλφπτονται, αλλά και ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ και τουσ 

παράγοντεσ που εμπλζκονται. Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ που οι αναλφςεισ περί 

δθμιουργικότθτασ υιοκετοφν τουσ ευρείσ οριςμοφσ των δθμιουργικϊν κλάδων 

(δθλαδι περιλαμβάνουν και πολλοφσ από τουσ κλάδουσ ζνταςθσ γνϊςθσ, όπωσ τισ 

τεχνολογίεσ πλθροφορικισ ι τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ) οι διαφορζσ τουσ με 

τισ προςεγγίςεισ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ περιορίηονται ςθμαντικά, και είναι 

μάλλον αποτζλεςμα διαφορετικισ ζμφαςθσ ςτουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν 

ςτθ δθμιουργία ενόσ καινοτομικοφ (ι δθμιουργικοφ) περιβάλλοντοσ. Τα ςυςτιματα 

καινοτομίασ φαίνεται να υιοκετοφν μια περιςςότερο «ολιςτικι» , ςυςτθμικι λογικι 

με ζμφαςθ ςτο πλικοσ των εμπλεκομζνων παραγόντων (κεςμικοί, οικονομικοί, 

κοινωνικοί, ανκρϊπινο δυναμικό, κλπ) και των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ τουσ, ενϊ 

οι προςεγγίςεισ τθσ δθμιουργικότθτασ φαίνεται να επικεντρϊνονται περιςςότερο ςε 

πόλεισ, ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ (υλικά και άυλα) και ςτο δθμιουργικό 

ανκρϊπινο δυναμικό.  

 Β) Και οι δφο κατθγορίεσ των προςεγγίςεων αυτϊν δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ 

ανκρϊπινουσ πόρουσ και δθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό υψθλοφ επιπζδου. Οι μεν 
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προςεγγίςεισ των ςυςτθμάτων καινοτομίασ με ζναν ςαφι μεν, ζμμεςο δε τρόπο, 

τονίηοντασ ιδιαίτερα άλλουσ παράγοντεσ που κατζχουν κεντρικι κζςθ ςτισ 

αναλφςεισ τουσ: α) τθν ςθμαςία που δίνουν ςτθ γνϊςθ, και ιδίωσ ςτο άρρθτο 

κομμάτι τθσ το οποίο βρίςκεται ενςωματωμζνο ςτουσ ανκρϊπουσ, β) τθν 

αμφίδρομθ μάκθςθ που κεωρείται θ βαςικι διαδικαςία παραγωγισ νζασ γνϊςθσ 

και καινοτομίασ ςτισ ςφγχρονεσ οικονομίεσ, και γ) τα περιφερειακά δίκτυα γνϊςθσ 

που είναι ο βαςικόσ μθχανιςμόσ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ ςτουσ φορείσ μιασ περιοχισ, 

τόςο αυτισ που παράγεται εντόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, όςο και τθσ 

αξιοποίθςθσ γνϊςθσ που ειςρζει ςτθν περιοχι από ζξω. Το ανκρϊπινο δυναμικό 

φαίνεται να διαπερνά οριηόντια όλουσ αυτοφσ τουσ παράγοντεσ και να αποτελεί τθ 

βαςικι τουσ «πρϊτθ φλθ». Θ ζμφαςθ ςτθ γνϊςθ και τθ μάκθςθ (μζςα από τυπικζσ 

αλλά και άτυπεσ διαδικαςίεσ) είναι κατά μία ζννοια, θ άλλθ όψθ τθσ ανάλυςθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, με διαφορετικι κεματικι οργάνωςθ και από άλλθ οπτικι 

γωνία.   

  Οι προςεγγίςεισ τθσ δθμιουργικότθτασ από τθν άλλθ μεριά προςδίδουν άμεςα 

κεντρικι κζςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό, ιδίωσ ςε αυτό που απαςχολείται ςτουσ 

λεγόμενουσ «δθμιουργικοφσ κλάδουσ». Θ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ προςεγγίςεισ 

αυτζσ προκφπτει κυρίωσ από τισ ςυνειςφορζσ του Florida και τθν ζννοια τθσ 

«δθμιουργικισ τάξθσ», θ οποία όμωσ φαίνεται πωσ ςυμπίπτει κατά το μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ με το «εξειδικευμζνο και καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό» που 

αναφζρεται ςτα κείμενα αυτϊν που αςχολοφνται με τθν οικονομία τθσ γνϊςθσ και 

τθν κοινωνία τθσ μάκθςθσ. Θ ζμφαςθ μάλιςτα που προςδίδεται ςτο ανκρϊπινο 

δυναμικό και ςτθν ανάγκθ προςζλκυςθσ του ςε μια περιοχι είναι τόςο ζντονθ, που 

ζχει κατά αρκετοφσ ερευνθτζσ οδθγιςει ςε υποτίμθςθ άλλων ςθμαντικϊν 

παραγόντων για το αναπτυξιακό δυναμικό τθσ περιοχισ. 
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Κεφάλαιο 4 

Περιφερειακή ανάπτυξη και μετανάςτευςη 
 

4.1 Οριςμόσ 
 

Σφμφωνα με το Διεκνι Οργανιςμό Μετανάςτευςθσ, ωσ μετανάςτευςθ ορίηεται «μία 

διαδικαςία μετακίνθςθσ, είτε μεταξφ διεκνϊν ςυνόρων, είτε μζςα ςτθν ίδια περιφζρεια. 

Είναι μία μετακίνθςθ πλθκυςμοφ, θ οποία περιλαμβάνει οποιοδιποτε είδοσ μετακίνθςθσ 

ανκρϊπων, για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα, ςφςταςθ και αιτίεσ. Ρεριλαμβάνει επίςθσ 

μετανάςτευςθ προςφφγων, εκτοπιςμζνα άτομα, ξεριηωμζνουσ ανκρϊπουσ και 

οικονομικοφσ μετανάςτεσ» (Perruchoud 2004). Συνικωσ, ο όροσ «μετανάςτθσ», με βάςθ το 

χρονικό διάςτθμα παραμονισ ςτθν χϊρα προοριςμό, διαφοροποιείται από οργανιςμό ςε 

οργανιςμό. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τα Θνωμζνα Ζκνθ ωσ μακροχρόνιο μετανάςτθ 

κεωροφμε το άτομο που μετακινείται ςε μία χϊρα διαφορετικι από εκεί που βριςκόταν θ 

ςυνικθσ κατοικία του, για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ, ζτςι ϊςτε θ χϊρα προοριςμοφ να 

γίνει ςτο τζλοσ θ χϊρα τθσ ςυνικουσ κατοικίασ του (Anderson and Blinder 2011). 

 

4.2 Θεωρίεσ Μετανάςτευςησ 
 
 

Με το πζραςμα των ετϊν αναπτφχκθκε μία πλθκϊρα κεωριϊν που προςπακοφν να 

ερμθνεφςουν τόςο τα βαςικά αίτια, όςο και τισ επιπτϊςεισ τθσ μετανάςτευςθσ.  

 

4.2.1 Αρχικϋσ θεωρύεσ 
 

Ζνασ από τουσ πρϊτουσ επιςτιμονεσ που προςπάκθςαν να δϊςουν ςε ζνα πρϊτο ςτάδιο 

κάποιεσ εξθγιςεισ ςχετικά με τθ μετανάςτευςθ, όςον αφορά ςτα διάφορα είδθ που 

ςυναντάμε και ςτουσ νόμουσ, οι οποίοι διζπουν τισ μεταναςτευτικζσ κινιςεισ των 

ανκρϊπων, ιταν ο Ravenstein με το άρκρο του “The Laws of Migration” (Ravenstein 1885).  

Στο άρκρο του αυτό, το οποίο ςτισ μζρεσ μασ ζχει κυρίωσ μία ιςτορικι αξία, αφοφ πρϊτα 

αναλφει με αρικμθτικά δεδομζνα τισ μεταναςτευτικζσ κινιςεισ που παρατθρικθκαν 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

179 

εςωτερικά ςτο Hνωμζνο Βαςίλειο ςφμφωνα με τισ απογραφζσ του 1871 και του 1881, κάνει 

μία πρϊτθ κατθγοριοποίθςθ των μεταναςτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, τουσ ξεχωρίηει ςε:  

  τοπικοφσ μετανάςτεσ (local migrants), των οποίων θ εμβζλεια μετακίνθςθσ 

περιορίηεται ςε επίπεδο πόλθσ ι κοινότθτασ,   

 μετανάςτεσ που μετακινοφνται ςε μικρζσ αποςτάςεισ (short-journey migrants), οι 

οποίοι ταξιδεφουν ςε επίπεδο επαρχίασ, 

 ςταδιακοφσ μετανάςτεσ (migration by stages),  οι οποίοι ζχουν ςαν βαςικό κίνθτρο 

τθν αναηιτθςθ εργαςίασ και για αυτό το λόγο αλλάηουν αρκετά ςυχνά μζροσ 

διαμονισ, 

 μακροχρόνιουσ μετανάςτεσ (long-term migrants), οι οποίοι εγκαταλείπουν τον τόπο 

καταγωγισ τουσ για να εγκαταςτακοφν ςε μακρινά μζρθ και αποτελοφν τθν 

εξαίρεςθ και όχι τον κανόνα, 

 προςωρινοφσ μετανάςτεσ, οι οποίοι αποτελοφν το κυμαινόμενο ςτοιχείο του 

πλθκυςμοφ.   

  Μετά από μία αρκετά λεπτομερι ανάλυςθ των μετακινιςεων που παρατθρικθκαν τθν 

περίοδο εκείνθ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, ο Ravenstein καταλιγει ςτο βαςικό ςυμπζραςμα, 

ότι θ αυξθμζνθ ηιτθςθ για ανκρϊπινο δυναμικό τόςο ςτα μεγάλα βιομθχανικά κζντρα, όςο 

και ςτα κζντρα του εμπορίου είναι αυτι που μπορεί να κεωρθκεί ωσ θ κφρια αιτία που 

προκαλεί τθ μετανάςτευςθ των κατοίκων (pull factors). Οι «νόμοι τθσ μετανάςτευςθσ» που 

ςυνκζτει ςτο κείμενό του, ςτθν ουςία αποτελοφν τουσ τρόπουσ μετακίνθςθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ από περιοχζσ που αυτό βρίςκεται ςε περίςςεια, προσ περιοχζσ 

όπου παρατθρείται ζλλειψι του. Επίςθσ, υπονοεί και τθν φπαρξθ κάποιων παραγόντων που 

διϊχνουν και ζλκουν (push and pull factors) τουσ μετανάςτεσ από και προσ μία περιοχι 

αντίςτοιχα, χωρίσ όμωσ να προςδιορίηει ποιοι είναι αυτοί. Ζτςι, λοιπόν το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ δεν αποτζλεςε αντικείμενο μελζτθσ ςε αυτι τθν πρωτόλεια φάςθ τθσ 

ερμθνείασ αυτοφ του φαινομζνου. 

 

4.2.2 Νεοκλαςικό θεωρύα  
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Ενϊ οι πρϊτεσ προςπάκειεσ περιγραφισ του φαινομζνου τθσ μετανάςτευςθσ ξεκίνθςαν 

πάρα πολφ νωρίσ, δεν είχαν ςτθριχκεί ςε κάποιο κεωρθτικό υπόβακρο. Θ νεοκλαςικι 

προςζγγιςθ για τθν ερμθνεία των μεταναςτευτικϊν ροϊν αποτζλεςε τθν πρϊτθ 

ολοκλθρωμζνθ κεωρία, θ οποία όμωσ βαςίςτθκε ςτα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ του 

Ravenstein για τθν φπαρξθ παραγόντων που διϊχνουν και ζλκουν τουσ μετανάςτεσ από και 

προσ μία περιοχι αντίςτοιχα.  

Μία πρϊτθ κεωρθτικι ερμθνεία, θ οποία ζκανε μεγάλα βιματα ιταν αυτι που 

διατυπϊκθκε από τον A. Lewis και βαςίςτθκε πάνω ςτισ κεωρίεσ του διεκνοφσ εμπορίου 

(Lewis 1954). Στο άρκρο του αυτό ο Lewis δομεί ζνα μοντζλο μιασ οικονομίασ, ςτθν οποία 

ςθμαντικό ρόλο παίηει τόςο θ φπαρξθ απεριόριςτθσ προςφοράσ εργαςίασ, όςο και θ 

μετανάςτευςθ.  

Ειδικότερα, τονίηει ότι ςε περιπτϊςεισ παραδοςιακϊν τομζων τθσ οικονομίασ, όπου 

ςυνικωσ παρατθρείται πολφ μεγάλθ προςφορά εργαςίασ, θ οριακι παραγωγικότθτα τθσ 

εργαςίασ τείνει ςτο μθδζν και κατά ςυνζπεια οι μιςκοί είναι πάρα πολφ χαμθλοί. Αυτό ζχει 

ςαν αποτζλεςμα να πραγματοποιοφνται εςωτερικζσ μετακινιςεισ εργατικοφ δυναμικοφ 

προσ τουσ νζουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, κακϊσ αυτοί επεκτείνονται. Αυτζσ οι μετακινιςεισ 

είναι βοθκθτικζσ τόςο για τουσ παραδοςιακοφσ τομείσ, όπου μειϊνεται θ υπερπροςφορά 

εργαςίασ και άρα μπορεί να υπάρξει περεταίρω ανάπτυξθ, όςο και για τουσ νζουσ τομείσ 

τθσ οικονομίασ, εφόςον οδθγοφμαςτε ςε αφξθςθ των μιςκϊν εκεί.  

Επίςθσ, ζνασ αντίςτοιχοσ μθχανιςμόσ μετανάςτευςθσ μπορεί να λειτουργιςει και ςε 

επίπεδο χωρϊν. Κατ’ αντιςτοιχία με τθν παραπάνω περιγραφι ενόσ μοντζλου δφο τομζων 

δραςτθριότθτασ μζςα ςτθν ίδια χϊρα-οικονομία, μποροφμε να υποκζςουμε και τθν φπαρξθ 

δφο γειτονικϊν χωρϊν, ανάμεςα ςτισ οποίεσ παρατθρείται εμπόριο.  

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, υποκζτουμε ότι θ χϊρα Α ζχει περιοριςμζνθ προςφορά 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε οριςμζνο τομζα δραςτθριότθτασ, ενϊ ςτθ χϊρα Β ςτον 

αντίςτοιχο τομζα υπάρχει πλεόναςμα. Πταν αρχίςουν να αυξάνονται οι μιςκοί ςτθ χϊρα Α, 

φςτερα από μία διαδικαςία εςωτερικϊν μετακινιςεων, για να μπορζςει να εξιςορροπθκεί 

αυτι θ άνοδοσ των μιςκϊν, κα πρζπει να υπάρξει είτε μετακίνθςθ κεφαλαίου προσ τθ χϊρα 

Β, είτε μεταναςτευτικά κφματα από τθ χϊρα Β προσ τθ χϊρα Α. Ζτςι, βλζπουμε ότι θ 

μετανάςτευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν πολφ ουςιαςτικό μθχανιςμό ανάπτυξθσ τθσ 
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οικονομίασ, ο οποίοσ μακροχρόνια τείνει να εξουδετερϊςει τισ ανιςότθτεσ που πικανόν να 

υπάρχουν μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν. 

Ραρολ’ αυτά, ο Lewis δεν μπόρεςε να δϊςει παρά μόνο μία περιγραφι του μθχανιςμοφ, 

που πικανϊσ προκαλεί τθ μετανάςτευςθ και όχι μία ολοκλθρωμζνθ κεωρία που τθν 

ερμθνεφει πλιρωσ.  

Τα επόμενα χρόνια, πάνω ςε αυτι τθ βαςικι ιδζα τθσ διαφοροποίθςθσ των μιςκϊν που 

παρατθρείται οριςμζνεσ φορζσ μεταξφ περιοχϊν, ςτθρίχκθκε όλθ θ νεοκλαςικι κεωρία τθσ 

μετανάςτευςθσ. Θ κεωρία αυτι αποτελείται από δφο τμιματα, το πρϊτο προςπακεί να 

ερμθνεφςει το φαινόμενο μζςα από μία μακροοικονομικι διάςταςθ, ενϊ το δεφτερο μζςα 

από μία μικροοικονομικι ςκοπιά. 

Ξεκινϊντασ από το μακρο-επίπεδο, θ πολφ ςθμαντικι μελζτθ που ζγινε από τουσ Ranis & 

Fei (Ranis and Fei 1961) και ςτθρίχτθκε πάνω ςτο μοντζλο τθσ διπλισ οικονομίασ του Lewis, 

περιγράφει και εξθγεί με ακρίβεια τθ μεταναςτευτικι κίνθςθ που παρατθρείται ςε 

περιπτϊςεισ όπου υπάρχουν μεγάλεσ ανιςότθτεσ ςτα αρχικά αποκζματα εργατικοφ 

δυναμικοφ και κεφαλαίου ςε διάφορεσ περιοχζσ.  

Μζςα από μία μακροςκελι ανάλυςθ, παρατθροφν ότι ςε περιπτϊςεισ όπου μία χϊρα (ι 

μία περιοχι) δζχεται ζντονεσ πλθκυςμιακζσ πιζςεισ, δθλαδι τα αποκζματα εργατικοφ 

δυναμικοφ είναι πολφ μεγαλφτερα από τουσ φυςικοφσ πόρουσ που υπάρχουν εκεί, θ 

μετακίνθςθ εργατικοφ δυναμικοφ προσ πιο βιομθχανικοφσ τομείσ παραγωγισ είναι μεγάλθ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςε περιοχζσ με περίςςεια εργατικοφ δυναμικοφ παρατθροφμε ότι είναι 

χαμθλι και θ τιμι του, δθλαδι ο μιςκόσ του, εφόςον το αντιμετωπίηουμε ωσ παράγοντα 

τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Ζτςι, λοιπόν, υπάρχει τάςθ των εργατϊν να μεταναςτεφουν 

από περιοχζσ με χαμθλοφσ μιςκοφσ, δθλαδι με περίςςεια εργατικοφ δυναμικοφ, προσ 

περιοχζσ με υψθλότερουσ μιςκοφσ, δθλαδι με ζλλειψθ.  

Κατ’ αντιςτοιχία με τθν παραπάνω προςζγγιςθ, ο Samers (Samers 2009) ςτθριηόμενοσ 

ςτθν ανάλυςθ των Μassey et al. (Massey et al. 1993), αναφζρει ότι υπάρχει και θ άλλθ 

περίπτωςθ όπου θ αρχικι ζλλειψθ κεφαλαίου ςτισ πιο φτωχζσ χϊρεσ γίνεται πόλοσ ζλξθσ 

ξζνων επενδφςεων προσ αυτζσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, μαηί με το νζο κεφάλαιο που κα 

ειςρεφςει ςτισ χϊρεσ αυτζσ, κα ζρκει και νζο εργατικό δυναμικό, υψθλότερθσ εξειδίκευςθσ 

ςε ςχζςθ με τουσ γθγενείσ κατοίκουσ, περιλαμβάνοντασ κυρίωσ διοικθτικά ςτελζχθ και 

μθχανικοφσ, το οποίο κα ζχει ςαν βαςικό κίνθτρο να αποκομίςει τισ υψθλζσ αποδόςεισ των 
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ικανοτιτων του. Ραρατθροφμε λοιπόν, ότι μζςα ςτθ νεοκλαςικι κεωρία το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ, μζςω των αποδόςεων τθσ επζνδυςθσ ςε εκπαίδευςθ, αρχίηει ςταδιακά να 

αποκτάει ςθμαςία και να γίνεται προςδιοριςτικόσ παράγοντασ για τθ διαμόρφωςθ των 

μεταναςτευτικϊν ροϊν. 

Σαν ςυνζχεια τθσ παραπάνω κεωρίασ, ο Todaro (M. Todaro 1980) κζλθςε να ξεπεράςει το 

ςτάδιο τθσ αναηιτθςθσ των πρωταρχικϊν αιτιϊν που οδθγοφν τουσ εργαηόμενουσ να 

μεταναςτεφςουν και προςπάκθςε  να εξετάςει τισ επιπτϊςεισ που εμφανίηονται ςτθν 

ανάπτυξθ των διάφορων περιοχϊν, λόγω αυτοφ του φαινομζνου.  

Αρχικά, από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ εργαςίασ, τόνιςε τισ ζντονεσ ανιςότθτεσ που 

δθμιουργοφνται από τθν εςωτερικι μετανάςτευςθ ςε μία χϊρα, εφόςον ο ρυκμόσ με τον 

οποίο ειςρζουν ςτισ πόλεισ άνεργοι που ψάχνουν να βρουν εργαςία, ξεπερνάει κατά πολφ 

τον αντίςτοιχο ρυκμό με τον οποίο αυξάνεται ο αρικμόσ των κατοίκων εκεί. Επιπλζον, το 

γεγονόσ ότι οι εςωτερικοί μετανάςτεσ είναι ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ νζοι με υψθλοφ 

επιπζδου εκπαίδευςθ, οδθγεί ςε μία απογφμνωςθ των περιοχϊν τθσ υπαίκρου από ικανό 

ανκρϊπινο κεφάλαιο. Πςον αφορά ςτθ ηιτθςθ εργαςίασ από τισ επιχειριςεισ, αυτι 

δυςτυχϊσ τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν μπορεί να ακολουκιςει τουσ αντίςτοιχουσ ρυκμοφσ 

αφξθςθσ τθσ προςφοράσ, με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται ζντονεσ ανιςότθτεσ 

μακροχρόνια και ςυςςϊρευςθ εργατικοφ δυναμικοφ ςτα αςτικά κζντρα. 

Θζλοντασ όμωσ ο Todaro να δϊςει και μία άλλθ διάςταςθ ςτο φαινόμενο τθσ 

μετανάςτευςθσ, πζρα από τθν απλι μετακίνθςθ μζρουσ του πλθκυςμοφ, προςπάκθςε να 

το αναλφςει ακόμα πιο βακιά και να προςδιορίςει τισ επιπτϊςεισ που αυτό επιφζρει, όπωσ 

αναφζρκθκε και παραπάνω, ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ των διάφορων περιοχϊν και κυρίωσ 

ςτο «χαρακτιρα» τθσ. Θεϊρθςε πωσ ο προςδιοριςμόσ αυτοφ του «χαρακτιρα», μζςα από 

τισ αιτίεσ, τισ ςυνιςτϊςεσ και τισ ςυνζπειεσ τθσ μετανάςτευςθσ, κα μποροφςε να είναι ζνα 

πολφ χριςιμο εργαλείο για τον μετζπειτα προςδιοριςμό των αναγκαίων πολιτικϊν, που κα 

επθρζαηαν και κα κατεφκυναν εν μζρει το φαινόμενο αυτό, προσ όφελοσ του κοινωνικοφ 

ςυνόλου. (M. Todaro 1980) 

Επίςθσ, αναπτφςςει ζνα βαςικό μοντζλο (M. P. Todaro 1969), με το οποίο προςπακεί να 

ερμθνεφςει μζςα από ζνα μίκρο-επίπεδο τθ μετανάςτευςθ. Βαςικι διαφοροποίθςθ του 

μοντζλου αυτοφ ςε ςχζςθ με το μοντζλο τθσ διπλισ οικονομίασ του Lewis, είναι ότι κάποιο 

άτομο παίρνει τθν απόφαςθ να μεταναςτεφςει, μεγιςτοποιϊντασ τα προςδοκϊμενα και όχι 
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τα πραγματικά κζρδθ από τθ μετανάςτευςθ. Αυτά τα προςδοκϊμενα κζρδθ, είναι ςτθν 

ουςία θ διαφορά μεταξφ των πραγματικϊν μιςκϊν που υπάρχουν ςτισ επαρχιακζσ και 

αςτικζσ περιοχζσ, ςτακμιςμζνα με τθν πικανότθτα το άτομο να βρει μία δουλειάςε αςτικι 

περιοχι. Με τθ ςειρά τθσ, αυτι θ πικανότθτα εφρεςθσ εργαςίασ ςχετίηεται με το ρυκμό 

ανεργίασ του αςτικοφ κζντρου. Ζτςι, λοιπόν, εφόςον θ διαφορά των προςδοκϊμενων 

μιςκϊν μεταξφ των αςτικϊν και μθ περιοχϊν δεν είναι μόνο πικανι, αλλά πολφ λογικό να 

υπάρχει, λόγω τθσ διαφοροποίθςθσ ςτισ επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ που αυτζσ προςφζρουν, 

οι αυξανόμενοι ρυκμοί αςτικισ ανεργίασ κα είναι θ μακροχρόνια ςυνζπεια του 

μεταναςτευτικοφ φαινομζνου.  

Σαν επζκταςθ αυτοφ του μοντζλου, ζχουν προτακεί κατά καιροφσ διάφορεσ παραλλαγζσ 

του για να μελετιςουν και να ερμθνεφςουν ποικίλα φαινόμενα ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιπτϊςεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, δίνοντασ ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτισ ςυνζπειεσ τθσ 

μετανάςτευςθσ ςτα αγροτικά ειςοδιματα, ςτθν αςτικι και αγροτικι παραγωγι και ςτθ 

ςυνολικι κοινωνικι ευθμερία (Harris and Todaro 1970). Επίςθσ, οι Corden & Findlay (1975) 

ειςιγαγαν ςτο μοντζλο τουσ και τθν κινθτικότθτα του κεφαλαίου μεταξφ των αςτικϊν και 

αγροτικϊν περιοχϊν (?), ωσ αντίδραςθ ςτισ διαφορζσ τθσ απόδοςθσ του κεφαλαίου (Corden 

and Findlay 1975).  

Ρροχωρϊντασ,  ςε άρκρο του ο Sjaastad (Sjaastad 1962) βλζπει από μία άλλθ ςκοπιά τθ 

μετανάςτευςθ και αποφαςίηει να τθν αντιμετωπίςει ωσ μία επζνδυςθ που ςκοπό ζχει να 

αυξιςει τθν παραγωγικότθτα του ανκρϊπινου κεφαλαίου. Ειδικότερα, ςτθ αρχι τονίηει ότι 

οι μεταναςτευτικζσ ροζσ γενικά κινοφνται προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, αλλά αυτό που είναι 

αναγκαίο, είναι να αναπτυχκοφν οι ςυνκικεσ και τα κατάλλθλα εργαλεία, για να μπορζςει 

να ρυκμιςτεί ο όγκοσ τουσ, ϊςτε να γίνουν και αποτελεςματικζσ.  

Θ ανάλυςι του επικεντρϊνεται γφρω από τον προςδιοριςμό του ιδιωτικοφ κόςτουσ και 

των ιδιωτικϊν αποδόςεων τθσ μετανάςτευςθσ, τα οποία και ςυγκρίνει ςτο τζλοσ με τα 

αντίςτοιχα κοινωνικά. Στόχοσ του είναι να προςδιορίςει ςε ζνα βακμό τισ αποκλίςεισ των 

ιδιωτικϊν από τα κοινωνικά κόςτθ και τισ αποδόςεισ τθσ μετανάςτευςθσ. Τελικά, καταλιγει 

ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ςχζςθ αυτϊν των δφο εξαρτάται κυρίωσ από τθ δομι των αγορϊν, 

τθν κινθτικότθτα των πόρων γενικά κακϊσ και από τισ ειςοδθματικζσ πολιτικζσ τθσ 

πολιτείασ και των τοπικϊν κυβερνιςεων.  
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Θζλοντασ να αποτιμιςουμε τθ νεοκλαςικι κεωρία τθσ μετανάςτευςθσ, μποροφμε ςε 

πρϊτο ςτάδιο να προςδιορίςουμε κάποιεσ αδυναμίεσ που πικανϊσ να υπάρχουν. Σφμφωνα 

με τον Arango (Arango 2000), δφο βαςικά ερωτιματα ςτα οποία δεν μπορεί να δϊςει 

επαρκείσ εξθγιςεισ θ νεοκλαςικι κεωρία είναι:  

1. Γιατί τόςο λίγοι άνκρωποι μετακινοφνται δεδομζνων των πολφ μεγάλων 

διαφοροποιιςεων ςτα ειςοδιματα, ςτουσ μιςκοφσ και ςτα επίπεδα ευθμερίασ που 

παρατθροφνται ςτισ διάφορεσ χϊρεσ; 

2. Γιατί χϊρεσ με παρόμοιεσ δομζσ εμφανίηουν διαφορετικοφσ ρυκμοφσ μετανάςτευςθσ; 

  Συνεχίηοντασ τθν ανάλυςι του, τονίηει ότι θ βαςικι αιτία για τθν ζλλειψθ απαντιςεων ςε 

αυτά τα δφο ερωτιματα είναι ο μονοδιάςτατοσ χαρακτιρασ τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ. 

Συγκεκριμζνα, το γεγονόσ ότι αυτι δε λαμβάνει πουκενά υπ’ όψιν τθσ τισ πολιτικζσ που 

πικανϊσ να εφαρμόηονται από τα διάφορα κράτθ, οι οποίεσ μπορεί να αποτελοφν 

φράγματα ειςόδου για τουσ μετανάςτεσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ αυτζσ επθρεάηουν ςε 

μεγάλο βακμό τισ αποφάςεισ του κάκε ατόμου, εφόςον αυτό τισ αντιμετωπίηει ωσ κόςτοσ 

ςτθ διαδικαςία μεγιςτοποίθςθσ του κζρδουσ που κα λάβει από τθ μετανάςτευςθ. Συνεπϊσ, 

μπορεί ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να λειτουργοφν αναςταλτικά προσ τουσ υποψιφιουσ 

μετανάςτεσ.  

  Τζλοσ, ζνα ακόμα ςθμείο κριτικισ τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ είναι και το γεγονόσ ότι 

αντιμετωπίηει όλουσ τουσ μετανάςτεσ ωσ εργαηόμενουσ και δεν λαμβάνει κακόλου υπ’ όψιν 

τισ περιπτϊςεισ όπου παρατθρείται μετανάςτευςθ θ οποία δεν ςχετίηεται με τθν εργαςία.  

 

4.2.3 Στρουκτουραλιςτικϋσ θεωρύεσ  
 
  Οι ςτρουκτουραλιςτικζσ προςεγγίςεισ τθσ μετανάςτευςθσ, προςπακοφν να ερμθνεφςουν 

το φαινόμενο μζςα από μία μακροοικονομικι ςκοπιά. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ζχοντασ 

ξεπεράςει το επίπεδο των ατομικϊν επιλογϊν και πράξεων θ μετανάςτευςθ προκφπτει ωσ 

αποτζλεςμα των κοινωνικϊν και χωρικϊν δομϊν των κοινωνιϊν μζςα ςτισ οποίεσ 

λειτουργοφν τα άτομα (Goss and Lindquist 1995).  
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4.2.3.α Θεωρύα τησ διττόσ αγορϊσ εργαςύασ (Dual Labor Market Theory) 

  Θ κεωρία αυτι αποτελεί μία προςπάκεια ερμθνείασ των μεταναςτευτικϊν ροϊν ςε μία 

βάςθ λίγο διαφορετικι από τθ νεοκλαςικι κεωρία. Τρεισ είναι οι βαςικζσ παραδοχζσ που 

γίνονται για τθ βαςικι δομι του μοντζλου (Wachter et al. 1974): 

 Θ οικονομία περιζχει δφο βαςικοφσ τομείσ εργαςίασ. Ο πρωτεφων είναι αυτόσ που 

περιλαμβάνει δουλειζσ με ςχετικά υψθλοφσ μιςκοφσ, καλζσ ςυνκικεσ εργαςίασ και 

ευκαιρίεσ επιτυχίασ. Αντίκετα, ο δευτερεφων τομζασ περιλαμβάνει δουλειζσ με 

χαμθλοφσ μιςκοφσ, όχι πολφ καλζσ ςυνκικεσ εργαςίασ και μικρζσ ευκαιρίεσ 

επιτυχίασ. 

 Θ διαφοροποίθςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό γίνεται ςτθ βάςθ του αν εργάηεται ςτον 

πρωτεφοντα ι τον δευτερεφοντα τομζα. Αυτό ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ 

περιςςότερεσ κεωρίεσ που διαχωρίηουν το ανκρϊπινο δυναμικό ςε 

εξειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ. 

 Επιπλζον, οι ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο δευτερεφοντα τομζα εργαςίασ, 

δθμιουργοφν μία αςτάκεια ςτθν απαςχόλθςθ, γεγονόσ που ζρχεται ςε αντίκεςθ με 

τθ ςτακερότθτα που επικρατεί ςτον πρωτεφοντα τομζα εργαςίασ. 

  Ξεκινϊντασ με αυτό το κεωρθτικό πλαίςιο, ο βαςικόσ κεμελιωτισ αυτισ τθσ κεωρίασ, ο Μ. 

Piore (Piore 1975; Piore 1979) καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι λόγω αυτισ τθσ ζντονθσ 

διαφοροποίθςθσ των εργαςιακϊν τομζων, ςε πολλζσ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ το μεγαλφτερο 

ποςοςτό του εργατικοφ δυναμικοφ τουσ δουλεφει ςτον πρωτεφοντα τομζα, με αποτζλεςμα 

να παρουςιάηονται ελλείψεισ ςε εργατικό δυναμικό που κα ικελε να καλφψει κζςεισ 

εργαςίασ του δευτερεφοντοσ τομζα. Ζτςι, λοιπόν, μζςω τθσ μετανάςτευςθσ, από χϊρεσ με 

χαμθλότερουσ μιςκοφσ, καλφπτεται αυτό το κενό ςε κζςεισ εργαςίασ. Μάλιςτα ο Piore 

τονίηει ότι θ ηιτθςθ αυτι για εργαηόμενουσ ςτο δευτερεφοντα τομζα ςτισ ανεπτυγμζνεσ 

χϊρεσ τείνει να είναι ςχεδόν μόνιμθ.  

  Θ βαςικότερθ ίςωσ ςυνειςφορά τθσ  κεωρίασ αυτισ, ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι μπορεί να 

ερμθνεφςει ωσ ζνα βακμό τθ δομικι ςφνκεςθ τθσ ηιτθςθσ εργαηομζνων ςε μία 

ανεπτυγμζνθ κοινωνία. Επίςθσ, αναφζρει ότι οι μετανάςτεσ που ζρχονται από άλλεσ χϊρεσ 

δεν ςυναγωνίηονται τουσ ντόπιουσ εργαηόμενουσ, εφόςον αποςκοποφν ςε διαφορετικι 
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αγορά εργαςίασ, ςε αυτι του δευτερεφοντοσ τομζα, και άρα δεν επθρεάηουν το επίπεδο 

των μιςκϊν τουσ και τθσ προςφοράσ εργαςίασ του πρωτογενοφσ. 

  Μία ςυςτθματικι κριτικι τθσ κεωρίασ τθσ διττισ αγοράσ εργαςίασ, ζγινε από τουσ Hodson 

& Kaufman (Hodson and Kaufman 1982), οι οποίοι εντοπίηουν κάποιεσ βαςικζσ τθσ 

αδυναμίεσ. Αρχικά, τονίηουν ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι δεν ζχει αναπτυχκεί κανζνα 

ςυςτθματικό μοντζλο που να μπορεί να τθν ενςωματϊνει με ακρίβεια, γεγονόσ που 

οφείλεται κυρίωσ ςτο ότι οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ κεωρίασ δεν ορίηονται ξεκάκαρα. Αυτό 

αναφζρουν, ότι προκφπτει κυρίωσ από τον περιγραφικό χαρακτιρα τθσ, πρόβλθμα το οποίο 

ζχει εντοπιςκεί και από άλλουσ ερευνθτζσ (Wachter et al. 1974; Kalleberg and Sorensen 

1979; Kaufman, Hodson, and Fligstein 1981). Τζλοσ, ωσ ςθμαντικότερο ςθμείο κριτικισ 

παρουςιάηουν τθν υπόκεςθ τθσ ςυνεποφσ ευκυγράμμιςθσ οριςμζνων χαρακτθριςτικϊν τθσ 

δομισ τθσ οικονομίασ.  

 

4.2.3.β Θεωρύα Παγκόςμιου υςτόματοσ 
 
  Σφμφωνα με αυτι τθ κεωρία, θ μετανάςτευςθ μπορεί να κεωρθκεί ςαν ζνα φαινόμενο 

που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό του παγκόςμιου ςυςτιματοσ.  

  Αρχικά, τθν ζννοια του παγκόςμιου ςυςτιματοσ τθν ειςιγαγε ο Wallerstein (Wallerstein 

1974), ο οποίοσ προζτρεψε να δοφμε τθν ανάπτυξθ όχι ςτο πλαίςιο των επιμζρουσ εκνικϊν 

μεγεκφνςεων, αλλά ςτο πλαίςιο ενόσ παγκόςμιου ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, κεϊρθςε ωσ 

προςδιοριςτικό χαρακτθριςτικό ενόσ κοινωνικοφ ςυςτιματοσ τθν φπαρξθ καταμεριςμοφ 

τθσ εργαςίασ, ζτςι ϊςτε οι διάφοροι τομείσ ι περιοχζσ που βρίςκονται μζςα ςε αυτό να 

εξαρτϊνται από τισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ με άλλουσ, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν ομαλι 

κάλυψθ των αναγκϊν τθσ περιοχισ. Κατζλθξε, λοιπόν, ςτο ςυμπζραςμα ότι τζτοιου είδουσ 

οικονομικζσ ςυναλλαγζσ μποροφν να υπάρξουν, χωρίσ να υπάρχει απαραίτθτα κοινι 

πολιτικι δομι ι κουλτοφρα μεταξφ των περιοχϊν. Επιπλζον, τονίηει ότι το μοναδικό είδοσ 

κοινωνικοφ ςυςτιματοσ που μπορεί να υπάρξει είναι ζνα παγκόςμιο ςφςτθμα, το οποίο 

μποροφμε να ορίςουμε ωσ μία μονάδα όπου υπάρχει κοινόσ καταμεριςμόσ εργαςίασ και 

πλθκϊρα πολιτιςμικϊν ςυςτθμάτων. Τζλοσ, ανάλογα με το αν ζχουν κοινό πολιτικό 

ςφςτθμα ι όχι, διαχωρίηει τα παγκόςμια ςυςτιματα ςε παγκόςμιεσ αυτοκρατορίεσ και 

παγκόςμιεσ οικονομίεσ, όπωσ θ καπιταλιςτικι.  
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  Θζλοντασ να βαςιςτοφν ςτθ κεωρία του παγκόςμιου ςυςτιματοσ για να ερμθνεφςουν το 

φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ, οι Portes & Böröcz (Portes and Böröcz 1989; Portes and 

Walton 1981) αναφζρουν ότι αρχικά, πριν τθ δθμιουργία του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ, 

οποιεςδιποτε διαφοροποιιςεισ ςτουσ μιςκοφσ μεταξφ δφο περιοχϊν, δεν ςιμαιναν κάτι 

ιδιαίτερο για τουσ κατοίκουσ απομονωμζνων περιοχϊν. Οπότε, ςε περιπτϊςεισ όπου 

υπιρχε αυξθμζνθ ηιτθςθ εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, κα ζπρεπε αυτό 

να μεταφερκεί με εξαναγκαςμό από τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ. Καταλιγει λοιπόν, ςτο 

ςυμπζραςμα ότι για να δθμιουργθκοφν μεταναςτευτικζσ ροζσ, εκελοντικά και όχι 

εξαναγκαςμζνα, κα πρζπει πρϊτα να υπάρξει ζνα κοινό οικονομικό ςφςτθμα μεταξφ των 

περιοχϊν. Συγκεκριμζνα, αναφζρει ότι πρζπει να προθγθκεί θ διείςδυςθ κεςμϊν από τισ 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ, θ οποία κα επιφζρει μεταβολζσ ςτισ πολιτικζσ 

και οικονομικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν εκεί. Ζτςι, κα οδθγθκοφμε ςταδιακά ςε ζνα 

ςθμείο όπου θ μετανάςτευςθ προσ το «θγεμονικό» κζντρο κα προκφψει φυςικά, ςαν μία 

εφλογθ επιλογι του «υποταγμζνου» πλθκυςμοφ. Τον πολφ ςθμαντικό ρόλο του 

καπιταλιςμοφ για τθ δθμιουργία μεταναςτευτικϊν ροϊν, αναλφουν ςτο ζργο τουσ και οι 

Petras (Petras 1979) και Sassen (Sassen 1990; Sassen 2001).   

  Ραρόλο που θ κεωρία του παγκόςμιου ςυςτιματοσ ρίχνει φωσ ςε οριςμζνα ςθμεία τθσ 

μετανάςτευςθσ, όπωσ οι ζντονοι δεςμοί που παρουςιάηονται ανάμεςα ςε χϊρεσ και ςε 

παλιζσ τουσ αποικίεσ, παρουςιάηει και οριςμζνα προβλιματα. Ρρϊτον, θ ανάλυςι τθσ 

παραμζνει ςε ζνα μάκρο επίπεδο και δε λαμβάνει κακόλου υπ’ όψιν τθσ τι μπορεί να 

ςυμβαίνει ςε επίπεδο μικροοικονομίασ, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ λιψθσ των αποφάςεων 

των ατόμων (Massey et al. 1993; Massey et al. 1994). Δεφτερον, είναι εφαρμόςιμθ μόνο ςε 

παγκόςμιο επίπεδο και οι μεγάλεσ δυνάμεισ μζςω παγκόςμιων διεργαςιϊν είναι αυτζσ που 

κινοφν τα νιματα του «παιχνιδιοφ» (Papademetriou and Martin 1991). Τζλοσ, αποτελεί μία 

εξιγθςθ τθσ μετανάςτευςθσ, θ οποία δίνεται ςτθν ουςία ex ante, αφοφ ζχουν ςυμβεί και 

παρατθρθκεί τα φαινόμενα, και δεν μπορεί να ερμθνεφςει τθν τάςθ που παρουςιάηεται 

τελευταία για διαφοροποίθςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, κακϊσ και διαδρομϊν (Arango 

2000).  

 

4.2.4 Ολοκληρωμϋνεσ προςεγγύςεισ 
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  Σε πολλζσ περιπτϊςεισ είχε τονιςκεί θ ζλλειψθ ενόσ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου μζςα ςτο 

οποίο κα μποροφςε να γίνει μία ικανοποιθτικι ανάλυςθ του φαινομζνου τθσ 

μετανάςτευςθσ. Για το λόγο αυτό, κρίκθκε αναγκαία θ ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων 

προςεγγίςεων, οι οποίεσ προςπακοφν να ςυνδυάςουν τα διάφορα επίπεδα ανάλυςθσ, 

δθλαδι τόςο τισ κοινωνικο-οικονομικζσ δομζσ μιασ περιοχισ, όςο και τθ ςυμπεριφορά των 

κοινωνικϊν μονάδων που θ κακεμία χρθςιμοποιεί, ςχετικά με τθ λιψθ αποφάςεων (Goss 

and Lindquist 1995; Massey 1990; Fawcett and Arnold 1987). 

4.2.4.α Σα νϋα οικονομικϊ τησ μετανϊςτευςησ  
 
  Κςωσ αποτελοφν τθ ςθμαντικότερθ από τισ μετα-νεοκλαςικζσ κεωρίεσ, ζχοντασ ωσ 

κεμελιωτι και κφριο εκφραςτι τον Stark, ο οποίοσ ςτο βιβλίο του “The Migration of Labour” 

κάνει μία διεξοδικι παρουςίαςι τθσ (Oded Stark 1991). Από τθν αρχι του βιβλίου κζτει τισ 

βαςικζσ γραμμζσ διαφοροποίθςισ του από τθ νεοκλαςικι κεωρία, οι οποίεσ είναι οι εξισ: 

 Ραρόλο που οι μετανάςτεσ είναι μεμονωμζνα άτομα, ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ οι αποφάςεισ που αυτοί καλοφνται να πάρουν, δεν είναι αποτζλεςμα 

μιασ απλισ μεγιςτοποίθςθσ του ιδιωτικοφ τουσ κζρδουσ, αλλά επθρεάηονται ςε 

μεγάλο βακμό και από τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με άλλα άτομα που είναι 

ςθμαντικά για αυτοφσ, όπωσ θ οικογζνειά τουσ.  

 Θ μετανάςτευςθ δεν είναι αποτζλεςμα μόνο μιασ απλισ διαφοροποίθςθσ μιςκϊν 

μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν. Γι’ αυτό το λόγο κα πρζπει να προςδιοριςτοφν και 

να λθφκοφν ςοβαρά υπ’ όψιν και νζοι παράγοντεσ που πικανότατα παίηουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςι τθσ.  

 Ρολλζσ φορζσ τα χαρακτθριςτικά των αγορϊν, οι οποίεσ ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ είναι ατελείσ και παρουςιάηουν αρκετζσ εξωτερικότθτεσ, είναι αυτά 

που ενιςχφουν μεταναςτευτικά φαινόμενα τα οποία δεν κα είχανε αναπτυχκεί εάν 

οι αγορζσ αυτζσ λειτουργοφςαν τζλεια και ολοκλθρωμζνα.  

  Ορίηοντασ ςαν βαςικι μονάδα τθν οικογζνεια, οι Stark & Taylor (Oded Stark and Taylor 

1989) λαμβάνουν υπ’ όψιν τουσ τθν ζννοια τθσ ςχετικισ ςτζρθςθσ (relative deprivation) και 

τονίηουν ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ θ απόφαςθ για μετανάςτευςθ προκφπτει ωσ 

αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ κάκε νοικοκυριοφ να μεγιςτοποιιςει όχι απαραίτθτα το 
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ειςόδθμά του ςε απόλυτεσ τιμζσ, αλλά ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα νοικοκυριά που υπάρχουν 

γφρω του. Γι’ αυτό το λόγο, ςε κοινωνίεσ με μεγάλεσ ειςοδθματικζσ ανιςότθτεσ, εφόςον κα 

είναι πιο ζντονο το φαινόμενο τθσ ςχετικισ ςτζρθςθσ, κα υπάρχουν και περιςςότερα 

κίνθτρα για μετανάςτευςθ. Επιπλζον, αναφζρουν ςτο άρκρο τουσ ότι παρατθρείται μία 

τάςθ ςτα νοικοκυριά να ςτζλνουν ωσ μετανάςτεσ εκείνα τα μζλθ τουσ που ζχουν και τισ 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ να αυξιςουν ςε μεγαλφτερο βακμό το οικογενειακό ειςόδθμα.  

  Τα νζα οικονομικά τθσ μετανάςτευςθσ παρουςιάηουν οριςμζνεσ βελτιϊςεισ ςε ςχζςθ με 

τθν αρχικι νεοκλαςικι κεωρία. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ διαφοροποίθςθ των μιςκϊν μεταξφ 

διαφορετικϊν περιοχϊν, λαμβάνει ζναν υποδεζςτερο ρόλο αυτι τθ φορά, εφόςον δεν 

αντιμετωπίηεται οφτε ωσ ικανι, αλλά οφτε και ωσ αναγκαία ςυνκικθ για να υπάρξει 

μετανάςτευςθ. Επίςθσ, ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ ςτισ αποφάςεισ για μετανάςτευςθ είναι 

πλζον ςθμαντικόσ παράγοντασ, όπωσ επίςθσ και το κοινωνικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 

δρουν και κατοικοφν οι υποψιφιοι μετανάςτεσ.   

  Τον πολφ ςθμαντικό διαχωριςμό ανάμεςα ςτθν οικογζνεια και το μεμονωμζνο άτομο, 

τόνιςε μζςα από τθν ζρευνά του και ο Mincer (Mincer 1977), ο οποίοσ επικεντρϊνεται 

κυρίωσ ςτθν οικογζνεια. Συγκεκριμζνα, τονίηει τουσ δεςμοφσ που προκφπτουν μζςα από 

αυτό το κεςμό και προςπακεί να δει πϊσ αυτοί επθρεάηουν τισ αποφάςεισ για 

μετανάςτευςθ, δθλαδι τθν πικανότθτα να μεταναςτεφςει μία οικογζνεια ςε ςχζςθ με τισ 

αλλαγζσ που κα προκφψουν ςτθν απαςχόλθςθ και ςτα ειςοδιματα των μελϊν τθσ ι ακόμα 

και ςτο ςφνολό τθσ. 

  Ραρόλα αυτά τα κετικά βιματα που ζγιναν προσ τθν ενςωμάτωςθ και νζων παραγόντων 

που ςυμμετζχουν ςτθ δθμιουργία και τθ διαμόρφωςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, θ 

κεωρία των νζων οικονομικϊν τθσ μετανάςτευςθσ παρουςιάηει και αυτι με τθ ςειρά τθσ 

οριςμζνεσ βαςικζσ ατζλειεσ. Ππωσ υποςτθρίηει και ο Arango (Arango 2000), πζρα από τισ 

αμφιβολίεσ μερικϊν, για το κατά πόςο μπορεί αυτι να αντιμετωπιςτεί ωσ μία 

ολοκλθρωμζνθ κεωρία και όχι ωσ μία επιμζρουσ ςυνιςτϊςα τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ, θ 

δυςκολία ςτθν εφαρμογι τθσ είναι το βαςικότερό τθσ μειονζκτθμα. Ζχει προκφψει ωσ 

αποτζλεςμα εφαρμογισ ςε οριςμζνεσ αγροτικζσ περιοχζσ του Μεξικοφ και δεν γνωρίηουμε 

εάν είναι εφαρμόςιμθ ςε άλλεσ αντίςτοιχεσ περιπτϊςεισ. Επιπροςκζτωσ, θ κεωρία αυτι 

αςχολείται μόνο με τθν πλευρά τθσ περιοχισ που λειτουργεί ωσ αποςτολζασ μεταναςτϊν, 

γεγονόσ που αποτελεί μία μθ εφκολα παραβλζψιμθ ατζλειά τθσ.  
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4.2.4.β Μεταναςτευτικϊ Δύκτυα 
 
  Ενϊ όλεσ οι προθγοφμενεσ κεωρίεσ δθμιουργικθκαν με ςτόχο τθ διερεφνθςθ των αιτιϊν 

που οδθγοφν ςτθ μετανάςτευςθ, επικεντρϊνοντασ ςτισ απαρχζσ τθσ, θ ανάπτυξθ των 

κεωριϊν που αναφζρονται ςε μεταναςτευτικά δίκτυα είχε ςαν βαςικό τθσ ςτόχο τθν 

ερμθνεία τθσ διάρκειασ του φαινομζνου. 

  Οι δφο βαςικότερεσ κεωρίεσ που ζχουν ςαν κεμζλιό τουσ τα μεταναςτευτικά δίκτυα είναι 

θ κεωρία του κοινωνικοφ κεφαλαίου (social capital theory) και θ κεωρία τθσ ςωρευτικισ 

αιτιότθτασ (theory of cumulative causation)  (Massey et al. 1999).  

  Θ πρϊτθ, ζχει ςαν βάςθ τθσ τθν υπόκεςθ ότι τα κοινωνικά δίκτυα που δθμιουργοφνται 

μεταξφ των ατόμων που μεταναςτεφουν και των ςυγγενϊν τουσ που μζνουν πίςω ςτθ χϊρα 

προζλευςθσ είναι ςτθν ουςία ζνα είδοσ κοινωνικοφ κεφαλαίου, το οποίο τουσ επιτρζπει 

πρόςβαςθ ςε νζα αγακά (Massey et al. 1999; Taylor 1984). Επικεντρϊνεται κυρίωσ, ςε ζνα 

μικροοικονομικό επίπεδο ανάλυςθσ, το οποίο ςχετίηεται με τθ ςυμπεριφορά των ατόμων. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το μεταναςτευτικό φαινόμενο ςυντθρείται εφόςον οι πικανοί 

μετανάςτεσ διατθροφν καλζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ με ςυγγενείσ τουσ που βρίςκονται ςτθ 

χϊρα που κζλουνε να πάνε, μειϊνοντασ ζτςι το κόςτοσ και το ρίςκο τθσ μετανάςτευςθσ.  

  Μία ςθμαντικι βιβλιογραφικι ζρευνα που ζχει γίνει, με ςκοπό να αποδείξει τθ ςθμαςία 

των κοινωνικϊν ςχζςεων ςτισ μεταναςτευτικζσ ροζσ, είναι αυτι τθσ Monica Boyd (Boyd 

1989). Τονίηει το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει κάποια απόλυτα ςωςτι μζκοδοσ προςδιοριςμοφ 

των οικογενειακϊν, φιλικϊν ι κοινωνικϊν δεςμϊν, ωσ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ 

μετανάςτευςθσ και για αυτό το λόγο μποροφν να διαμορφωκοφν πολλζσ διαφορετικζσ 

προςεγγίςεισ. Επίςθσ, αναφζρει ότι αυτοί οι δεςμοί ςυνδζουν τισ χϊρεσ προζλευςθσ με τισ 

χϊρεσ προοριςμοφ αρκετά ιςχυρά και αποτελοφν τθ βαςικι αιτία που ςυντθρεί το 

φαινόμενο αυτό, ακόμα και αν ζχουν απαλειφκεί ςε μεγάλο βακμό οι αρχικζσ αιτίεσ που το 

προκάλεςαν.  

  Ρροχωρϊντασ ςτθ δεφτερθ κεωρία, αυτι τονίηει τθν υπόκεςθ ότι κακϊσ περνάει ο χρόνοσ 

θ μετανάςτευςθ τείνει να διατθρείται. Ειδικότερα, κάκε μετακίνθςθ ατόμου ςτθν ουςία 

αλλάηει το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο τα υπόλοιπα μζλθ τθσ κοινωνίασ καλοφνται να 

λάβουν αποφάςεισ ςχετικά με τθ μετανάςτευςθ λειτουργϊντασ ςωρευτικά. Επιπλζον, λόγω 

αυτοφ του ςωρευτικοφ χαρακτιρα και τθσ εξάπλωςθσ των μεταναςτευτικϊν δικτφων, 
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δθμιουργείται ζνα είδοσ κουλτοφρασ ςτισ κοινωνίεσ. Αυτι, ζχει ςαν βάςθ τθσ το γεγονόσ ότι 

θ μετανάςτευςθ αποτελεί ζνα μζςο κατάκτθςθσ του οικονομικοφ και κοινωνικοφ επιπζδου 

διαβίωςθσ που κάποιοσ επικυμεί. Ζτςι, λοιπόν, θ ιδζα τθσ μετανάςτευςθσ αποτελεί πλζον 

μία πολφ λογικι και ςυνθκιςμζνθ απόφαςθ, πράγμα που αποτελεί και το κφριο αίτιο τθσ 

διαιϊνιςισ τθσ (Massey et al. 1999).  

  Μία προςπάκεια ςυνδυαςμοφ τθσ ανάλυςθσ ςε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό 

επίπεδο ζκανε με το ζργο του ο Faist (Faist 2000) . Αρχικά, κεωρεί τθν μετανάςτευςθ όχι 

ςαν μία απλι χωρικι μετακίνθςθ από μία περιοχι ςε μια άλλθ, αλλά από μία κοινωνικι 

μονάδα με οριςμζνα χαρακτθριςτικά ςε μία άλλθ, θ οποία μπορεί να είναι διαφορετικι. 

Ζχοντασ ςαν αναφορά αυτι τθν κεντρικι ιδζα, ορίηει τρία διακριτά επίπεδα κοινωνικισ 

ανάλυςθσ τθσ μετανάςτευςθσ: 

1. Τισ πολιτικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ δομζσ ςε παγκόςμιο επίπεδο, τθσ χϊρασ 

προζλευςθσ και τθσ χϊρασ προοριςμοφ (δομικό επίπεδο). 

2. Τθν πυκνότθτα, τθν ιςχφ και το περιεχόμενο των κοινωνικϊν ςχζςεων μεταξφ αυτϊν 

που μζνουν και αυτϊν που μεταναςτεφουν, μζςα ςε μονάδεσ ςτισ περιοχζσ 

προζλευςθσ και προοριςμοφ (επίπεδο ςχζςεων). 

3. Το βακμό ελευκερίασ και ανεξαρτθςίασ ενόσ πικανοφ μετανάςτθ (ατομικό 

επίπεδο). 

  Άρα, λοιπόν, μποροφμε να δοφμε ότι τοποκζτθςε τθν φπαρξθ μεταναςτευτικϊν δικτφων 

ςτθ μζςθ περίπου τθσ μικρο- και μακρο-οικονομικισ ανάλυςθσ (meso-level approach), 

γεγονόσ που ιταν πολφ ςθμαντικό εφόςον αυτό το κενό μεταξφ των δφο αυτϊν τρόπων 

ςκζψθσ δθμιουργεί πολλά προβλιματα και περιοριςμοφσ ςτθ μελζτθ των μεταναςτευτικϊν 

ροϊν.  

  Μζχρι ςτιγμισ ζχουν γίνει λίγεσ προςπάκειεσ για να αποδειχκοφν και εμπειρικά αυτζσ οι 

κεωρίεσ των μεταναςτευτικϊν δικτφων. Σε μία από αυτζσ, ο Munshi (Munshi 2003) 

χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα που αφοροφν μεταναςτευτικζσ ροζσ από το Μεξικό προσ τισ 

ΘΡΑ, ζδειξε ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι τα μεταναςτευτικά δίκτυα παίηουν αρκετά ςθμαντικό 

ρόλο. Θ μικρι εμπειρικι ανάλυςθ ςτον τομζα αυτό, οφείλεται κυρίωσ ςτισ δυςκολίεσ που 

υπάρχουν ςτθ μοντελοποίθςθ των παραπάνω κεωριϊν, κακϊσ και ςτθν ζλλειψθ 

δεδομζνων για τισ μεταναςτευτικζσ κινιςεισ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ του κόςμου. 
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4.2.4.γ Μεταναςτευτικϊ ςυςτόματα 
 
  Ο πρϊτοσ που ζκανε λόγο για μεταναςτευτικά ςυςτιματα, ιταν ο Mabogunje (Mabogunje 

1970), ο οποίοσ ζκεςε μία νζα βάςθ ςτθν ανάλυςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν. Ειδικότερα, 

κεϊρθςε ότι μποροφμε να δοφμε ζνα ςφνολο μεταβλθτϊν που αφοροφν τθ μετανάςτευςθ 

ωσ ζνα ςφςτθμα, τθ δυναμικι και τθ δομι του οποίου κζλουμε να εξετάςουμε.  

  Ριο ςυγκεκριμζνα, μζςα ςτα πλαίςια του ςυςτιματοσ προςοχι δίνεται όχι μόνο ςτο άτομο 

που είναι εν δυνάμει μετανάςτθσ, αλλά και ςτουσ διάφορουσ κεςμοφσ (υποςυςτιματα), 

όπωσ επίςθσ και ςτισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και άλλου τφπου ςχζςεισ (μθχανιςμοί 

προςαρμογισ), οι οποίεσ ςυνιςτοφν πολφ ςθμαντικό μζροσ τθσ μεταναςτευτικισ 

διαδικαςίασ. Επιπλζον, εάν αποδεχτοφμε τθν φπαρξθ υποςυςτθμάτων ελζγχου, τα οποία 

ρυκμίηουν τισ ροζσ, τότε ο βαςικόσ ςτόχοσ είναι να βροφμε τουσ κεςμοφσ εκείνουσ που τα 

αποτελοφν και τον τρόπο με τον οποίο αυτά λειτουργοφν. Τζλοσ, ςε μία αντίςτοιχθ 

ανάλυςθ προζβθςαν με το ζργο τουσ και οι Kanaraglou et al. (Kanaroglou, Liaw, and 

Papageorgiou 1986). 

  Συγκρίνοντασ τθ κεωρία των μεταναςτευτικϊν ςυςτθμάτων ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ που 

ζχουν χρθςιμοποιθκεί για να ερμθνεφςουν το φαινόμενο, οι Fawcett & Arnold (Fawcett and 

Arnold 1987) παρουςιάηουν τα εξισ ςτοιχεία ωσ πλεονεκτιματά τθσ: 

 Δίνει προςοχι και ςτα δφο άκρα τθσ μετανάςτευςθσ, προςπακϊντασ να 

προςδιορίςει τισ ςυνκικεσ ςτακερότθτασ ςε κακζνα από αυτά. 

 Εξετάηει μία ροι ςτο πλαίςιο τθσ φπαρξθσ και υπόλοιπων ροϊν, κάνοντασ το ίδιο 

και για τουσ προοριςμοφσ τθσ μετανάςτευςθσ. 

 Υπογραμμίηει τθν ποικιλία των ροϊν μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, 

περιλαμβάνοντασ ροζσ πλθροφοριϊν, αγακϊν, υπθρεςιϊν, ιδεϊν και ανκρϊπων. 

 Ρροςφζρεται για ςυγκρίςεισ μεταξφ περιοχϊν, τονίηοντασ ζτςι τισ διαφορζσ και τισ 

ανιςότθτεσ, που ςτθν ουςία τροφοδοτοφν με ενζργεια το ςφςτθμα. 

 Φζρνει ςτο φωσ τισ διαςυνδζςεισ που υπάρχουν μεταξφ των κόμβων του 

ςυςτιματοσ, δείχνοντασ ζτςι ότι αλλαγζσ ςε ζνα ςθμείο του μπορεί να επθρεάςουν 

κάποιο άλλο. 

 Εμπλουτίηει τθ μζχρι τϊρα εικόνα τθσ μετανάςτευςθσ, παρουςιάηοντάσ τθν ςαν μία 

δυναμικι διαδικαςία. 
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  Επίςθσ, ςε άρκρο του ο Fawcett (Fawcett 1989)παρουςιάηει τον Ρίνακα 1, ςτον οποίο 

φαίνονται με κωδικοποιθμζνο τρόπο οι τφποι και οι κατθγορίεσ των διαςυνδζςεων, που 

αυτόσ ορίηει ότι ςυνκζτουν ζνα μεταναςτευτικό ςφςτθμα.  

 

 

Πίνακασ 1: Τφποι και κατθγορίεσ διαςυνδζςεων ενόσ μεταναςτευτικοφ ςυςτιματοσ.  

Πθγι: Fawcett 1989 

 

  Πμωσ, θ παραπάνω κεωρθτικι προςζγγιςθ παραμζνει ακόμα ςτα πλαίςια τθσ ανάλυςθσ. 

Δεν ζχουν βρεκεί τρόποι εφαρμογισ τθσ ςε πραγματικά δεδομζνα, τα οποία κα τθν 

επαλικευαν κιόλασ. 
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4.3 Οικονομικά τησ μετανάςτευςησ 
 
  Μζχρι ςτιγμισ παρουςιάςτθκαν ςτισ παραπάνω παραγράφουσ, διάφορεσ κεωρίεσ που 

ζχουν αναπτυχκεί κατά τθ διάρκεια όλων αυτϊν των χρόνων και ςχετίηονται κυρίωσ με τισ 

αιτίεσ που προκαλοφν τθ μετανάςτευςθ. Εκτόσ, όμωσ, από τον προςδιοριςμό των 

μθχανιςμϊν αυτοφ του φαινομζνου, ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν και τα 

αποτελζςματα που επιφζρει αυτό ςτισ διάφορεσ κοινωνίεσ.  

  Τα οικονομικά τθσ μετανάςτευςθσ ςαν κλάδοσ καλοφνται να απαντιςουν ςε τζτοιου 

είδουσ ερωτιματα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Borjas (G. J. Borjas 1989) ςε άρκρο του αναφζρει 

ότι τα τρία βαςικά ερωτιματα με τα οποία αςχολείται θ ςφγχρονθ βιβλιογραφία των 

οικονομικϊν τθσ μετανάςτευςθσ: 

 Ροιοι παράγοντεσ προςδιορίηουν το μζγεκοσ και τθ ςφνκεςθ των μεταναςτευτικϊν 

ροϊν προσ τισ χϊρεσ προοριςμοφ; 

 Ρϊσ ενςωματϊνονται οι μετανάςτεσ ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ που τουσ φιλοξενεί; 

 Ροια είναι θ επίδραςθ των μεταναςτϊν ςτισ οικονομίεσ τόςο τθσ χϊρασ που τουσ 

φιλοξενεί, όςο και τθσ χϊρασ αποςτολζα; 

  Επίςθσ, τονίηει ότι για να μπορεί να κεωρθκεί ολοκλθρωμζνθ μία οικονομικι κεωρία, που 

ςτόχο τθσ ζχει να περιγράψει αυτό το φαινόμενο, κα πρζπει να απαντάει ξεκάκαρα και ςτα 

τρία αυτά βαςικά ερωτιματα. Ραρόλ’ αυτά, όμωσ, δεν ζχει βρεκεί ακόμα μία κεωρία που 

να δίνει απαντιςεισ και ςτα τρία αυτά ερωτιματα. Συνεπϊσ, μζςα από τισ διάφορεσ 

ζρευνεσ που ζχουν γίνει, ςε κάκε περίπτωςθ γίνεται προςπάκεια να απαντθκεί 

τουλάχιςτον κάποιο από τα παραπάνω ερωτιματα.  

 

4.3.1 Μεταναςτευτικϋσ ροϋσ 
 
  Στθν περίπτωςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, αυτό που ενδιαφζρει ςε πολφ μεγάλο βακμό 

είναι να προςδιοριςτοφν οι παράγοντεσ που τισ επθρεάηουν τόςο ωσ προσ το μζγεκοσ, όςο 

και ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ που αυτζσ πραγματοποιοφνται.  

  Ο Sjaastad (Sjaastad 1962) ςε άρκρο του αναφζρει ότι οι μετακινιςεισ γίνονται ςυνικωσ 

προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, αλλά αυτό που δθμιουργεί τα προβλιματα τισ περιςςότερεσ 

φορζσ είναι οι αρικμοί, οι οποίοι δεν είναι επαρκείσ για να αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

195 

το φαινόμενο των ειςοδθματικϊν ανιςοτιτων. Στθν ουςία, λοιπόν, αντιμετωπίηει τθ 

μετανάςτευςθ ςαν ζνα μζςο αποτελεςματικισ κατανομισ των πόρων μεταξφ των διάφορων 

χωρϊν, ζχοντασ μζςα ςε αυτό το πλαίςιο ςαν κφριο ςτόχο τον προςδιοριςμό τθσ απόδοςθσ 

τθσ επζνδυςθσ ςτθ μετανάςτευςθ. Ενϊ ςτο άρκρο του παρουςιάηει κυρίωσ μία νζα 

προςζγγιςθ τθσ μετανάςτευςθσ μζςα από ιδιωτικά και δθμόςια κόςτθ, καταλιγει και ςε 

κάποια πολφ χριςιμα ςυμπεράςματα για αυτιν, όπωσ: 

 Θ ακακάριςτθ και όχι θ κακαρι μετανάςτευςθ αποτελεί καλφτερο πλαίςιο μελζτθσ 

των αποδόςεων και των επιδράςεων ςτισ ειςοδθματικζσ ανιςότθτεσ του 

φαινομζνου. 

 Οι ρυκμοί μετανάςτευςθσ δεν είναι κατάλλθλο μζτρο μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ 

τθσ μετανάςτευςθσ. 

 Θ θλικία είναι αρκετά ςθμαντικι μεταβλθτι που επθρεάηει τθ μετανάςτευςθ. 

 Θ ςχζςθ μεταξφ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου κόςτουσ και απόδοςθσ, εξαρτάται από 

τθ δομι τθσ αγοράσ, τθ μετακίνθςθ των πόρων γενικά, κακϊσ και από τισ 

ειςοδθματικζσ πολιτικζσ που ακολουκοφνται από τισ κεντρικζσ και τοπικζσ 

κυβερνιςεισ.  

  Ρερνϊντασ ςε μία πιο εμπειρικι ζρευνα, οι Chiswick & Hatton (B. Chiswick and Hatton 

2002) προςπάκθςαν να προςδιορίςουν τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ 

μεταναςτευτικζσ ροζσ. Τονίηουν ότι ενϊ θ απόφαςθ να γίνει κάποιοσ μετανάςτθσ ςτθρίηεται 

πάνω ςε μακροχρόνιεσ διαφορζσ μεταξφ χωρϊν, για παράδειγμα το επίπεδο των μιςκϊν, θ 

χρονικι ςτιγμι ςτθν οποία αποφαςίηει να φφγει ςχετίηεται κυρίωσ με βραχυχρόνιεσ 

κυκλικζσ μεταβολζσ, κυρίωσ ςτουσ δείκτεσ ανεργίασ, ςτισ δφο πλευρζσ. Επιπλζον, ζνασ 

ακόμα ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι και το απόκεμα ςε μετανάςτεσ που ιδθ ηουν ςτθ χϊρα 

προοριςμοφ. Τζλοσ, χωρίηουν το χρόνο ςε επιμζρουσ χρονικζσ περιόδουσ και παρατθροφν τι 

ςυμβαίνει ςε κακεμία από αυτζσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν και τα ςθμαντικά ιςτορικά 

γεγονότα που μπορεί να τισ επθρζαςαν. 

  Ραραμζνοντασ ςε αυτόν το χρονικό διαχωριςμό ςε περιόδουσ, ο Chiswick  (B. R. Chiswick 

1986) ζδειξε ότι δεν μεταβάλλεται μόνο το μζγεκοσ των μεταναςτευτικϊν ροϊν, αλλά και θ 

ςφςταςι τουσ. Αρχικά, αναφζρει ότι θ διαδικαςία επιλογισ των μεταναςτϊν μπορεί να 

γίνεται ςτθ βάςθ τριϊν διαφορετικϊν παραγόντων: των κινιτρων για μετανάςτευςθ του 
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ίδιου του ατόμου, των κριτθρίων ειςαγωγισ ςτθ χϊρα προοριςμοφ, κακϊσ και ςτθ βάςθ 

των κεςμικϊν περιοριςμϊν μζςα ςτουσ οποίουσ λαμβάνει χϊρα το φαινόμενο. 

  Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο αρχίηει να γίνεται λόγοσ ςτθ δουλειά του Chiswick και για τθ 

ςθμαςία που ζχει θ εξειδίκευςθ, ςτθ ςφςταςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν. Γενικά, αν 

δοφμε τι ςυμβαίνει από τθ μεριά τθσ προςφοράσ, θ διαδικαςία τθσ ατομικισ επιλογισ ςτθ 

μετανάςτευςθ ςχετίηεται με τα διαφορετικά κίνθτρα που ζχουν άτομα διαφορετικοφ 

επιπζδου εξειδίκευςθσ. Συνεπϊσ, ςε άλλεσ χρονικζσ περιόδουσ, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ 

που επικρατοφν, τα κίνθτρα αυτά κα μεταβάλλονται ςε ζνταςθ και κατά ςυνζπεια κα 

αλλάηει και θ ςφςταςθ των ροϊν. Επίςθσ, είναι χριςιμο να αναφζρουμε και τον οριςμό που 

δίνεται από τον ΟΟΣΑ (Chaloff and Lemaître 2009), ςχετικά με τον όρο μετανάςτεσ υψθλισ 

εξειδίκευςθσ. Ειδικότερα, από τθν πλευρά τθσ εκπαίδευςθσ, κα ορίηονται από εδϊ και πζρα 

ωσ εκείνοι οι μετανάςτεσ οι οποίοι ζχουν τελειϊςει τουλάχιςτον τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Ραρόλ’ αυτά, πρζπει να αναφερκεί ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, το εκπαιδευτικό επίπεδο 

δεν αποτελεί το μοναδικό κριτιριο για τον προςδιοριςμό αυτοφ του όρου και για αυτό ςτθν 

ευρφτερθ βιβλιογραφία δίνονται και άλλοι οριςμοί. Άρα, λοιπόν οι ζννοιεσ εξειδικευμζνοι 

και εκπαιδευμζνοι μετανάςτεσ κα είναι ιςοδφναμεσ μζςα ςτο κείμενο.  

  Ρροχωρϊντασ ςτθ μεριά τθσ ηιτθςθσ, μποροφμε να ποφμε ότι αυτι ςχετίηεται κυρίωσ με 

τουσ μεταναςτευτικοφσ νόμουσ που επικρατοφν και το πόςο αποτελεςματικά αυτοί 

εφαρμόηονται ςτισ διάφορεσ περιόδουσ. Ειδικότερα, ςε φάςεισ που υπάρχει ζξαρςθ των 

κινιτρων για μετανάςτευςθ, τείνουν να επιβάλλονται και αυςτθρότεροι νόμοι, με ςκοπό να 

τθν περιορίςουν. Σε περιπτϊςεισ όμωσ, που δεν υπάρχουν αρκετοί οικονομικοί πόροι, για 

να εφαρμοςτοφν ςωςτά αυτοί οι κανόνεσ αυξάνονται οι παράνομοι μετανάςτεσ, οι οποίοι 

τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι και χαμθλισ εξειδίκευςθσ.  

  Με βάςθ τα παραπάνω, ότι δθλαδι υπάρχουν διακριτζσ περίοδοι ςτισ μεταναςτευτικζσ 

ροζσ με διαφορετικά χαρακτθριςτικά, μποροφμε να αναφζρουμε το άρκρο των Williams et 

al. (Williams, Baláž, and Wallace 2004), το οποίο αναφζρει τρεισ μεταναςτευτικζσ περιόδουσ 

για τθν περιοχι τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ για τα χρόνια μετά το 1945. Θ πρϊτθ διαρκεί μζχρι τισ 

αρχζσ του 1970 και αναφζρεται ωσ θ μαηικι φάςθ μετανάςτευςθσ. Χαρακτθρίηεται από 

ζντονεσ μεταναςτευτικζσ ροζσ από το Νότο προσ το Βορρά, ςτισ οποίεσ κυριαρχοφν οι 

ανειδίκευτοι εργάτεσ (King 1993). Στθ δεφτερθ φάςθ, θ οποία λαμβάνει χϊρα από τισ αρχζσ 

του 1970, όπου επικρατεί οικονομικι φφεςθ και αβεβαιότθτα, παρουςιάηεται μείωςθ των 
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ροϊν. Κφριο χαρακτθριςτικό τουσ τϊρα πλζον, είναι θ επανζνωςθ των οικογενειϊν και θ 

επιςτροφι των μεταναςτϊν ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ, γεγονόσ που ςυνιςτά ζντονο ςτοιχείο 

διαφοροποίθςθσ με τθν προθγοφμενθ φάςθ. Τζλοσ, μετά το 1990 αρχίηει να παρουςιάηεται 

θ τάςθ τθσ επιλεκτικισ και κατευκυνόμενθσ μετανάςτευςθσ. 

  Αυτι τθν τελευταία περίοδο ανζδειξε με τθ δουλειά του ο Mahroum (Mahroum 2001), ο 

οποίοσ μελζτθςε τισ πολιτικζσ, τα κεςμικά πλαίςια και τισ επιμζρουσ διαδικαςίεσ που 

εφαρμόςτθκαν τα τελευταία χρόνια ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ςυγκρίνοντάσ τα ςε ζνα 

δεφτερο επίπεδο με τα αντίςτοιχα που εφαρμόςτθκαν ςε άλλεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. 

Ειδικότερα, αναφζρει ότι κυριαρχεί ευρζωσ θ άποψθ ότι ο ανταγωνιςμόσ ςε οικονομικοφσ 

όρουσ ςχετίηεται άμεςα με τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα των αποκεμάτων ςε 

εξειδικευμζνουσ εργάτεσ ςε μία χϊρα. Ζτςι, λοιπόν, οι πολιτικζσ που ακολουκοφνται ςε 

κάκε περίπτωςθ κα οδθγοφν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, προωκϊντασ και ενιςχφοντασ τθ 

μετανάςτευςθ των περιςςότερο εξειδικευμζνων.  

  Βλζπουμε λοιπόν, το πζραςμα από τθν απλι μελζτθ των παραγόντων που επθρεάηουν τισ 

μεταναςτευτικζσ ροζσ, ςτθ μελζτθ τθσ δυναμικισ τουσ ςυμπεριφοράσ παρουςιάηει 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Ρολλζσ μελζτεσ ζχουν γίνει τα τελευταία χρόνια γφρω από αυτόν τον 

τομζα, επικεντρϊνοντασ το ενδιαφζρον τουσ γφρω από τουσ εξειδικευμζνουσ εργάτεσ. Ζνα 

βαςικό ςυμπζραςμα που ζχει προκφψει, είναι ότι θ δυναμικι τθσ μετανάςτευςθσ των 

εξειδικευμζνων ατόμων ποικίλει όχι μόνο ωσ προσ το είδοσ τθσ εξειδίκευςθσ, αλλά και ωσ 

προσ το είδοσ τθσ δουλειάσ. Αυτό, ο Mahroum (Mahroum 2000) αναφζρει ότι οφείλεται 

κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι διαφορετικά κίνθτρα μπορεί να ωκοφν ζναν επιςτιμονα να φφγει 

από τθ χϊρα του, όπωσ θ περιζργεια για να ανακαλφψει κάτι καινοτόμο, ενϊ αντίςτοιχα 

ζνασ μθχανικόσ ενδζχεται να ζχει ςαν βαςικό του γνϊμονα το μιςκό και άλλεσ ςυνκικεσ 

που μπορεί να επικρατοφν εκεί. Βεβαίωσ, ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ αυτϊν των 

κινιτρων παίηουν και οι εκάςτοτε πολιτικζσ των κυβερνιςεων.  

4.3.2 Ενςωμϊτωςη των μεταναςτών 
 
  Το δεφτερο βαςικό ερϊτθμα που είχε τεκεί ςτθν αρχι αυτοφ του κεφαλαίου, ζχει να κάνει 

με τον τρόπο με τον οποίο ενςωματϊνονται οι μετανάςτεσ μζςα ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ 

που τουσ υποδζχεται.  
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  Με αυτό το ηιτθμα αςχολικθκαν ενεργά οι Chiswick (B. R. Chiswick 1978) και Carliner 

(Carliner 1980), οι οποίοι κζλθςαν να δοφνε πϊσ ενςωματϊνονται οι μετανάςτεσ ςτισ χϊρεσ 

προοριςμοφ ανάλογα με τισ ικανότθτζσ τουσ. Αυτό το κατάφεραν αντιπαρακζτοντασ τα 

ειςοδιματα των μεταναςτϊν και των γθγενϊν κατοίκων, που δουλεφουν ςε αντίςτοιχεσ 

κζςεισ και βλζποντασ πϊσ αυτά εξελίςςονται.  

  Αρχικά, ο Chiswick αναφζρει ότι το ειςόδθμα γενικά ςχετίηεται με διάφορα 

χαρακτθριςτικά που ζχουν να κάνουν τόςο με τθν παραγωγικότθτα, όςο και με τισ 

διαφορζσ που μπορεί να υπάρχουν από χϊρα ςε χϊρα. Κατά ςυνζπεια, οι μετανάςτεσ όταν 

φτάνουν αρχικά ςτθ χϊρα προοριςμοφ ζχουν ελάχιςτα χαρακτθριςτικά από εκείνα που κα 

τουσ βοθκιςουν να λάβουν υψθλά ειςοδιματα. Κακϊσ όμωσ περνάει ο καιρόσ και οι 

μετανάςτεσ προςαρμόηονται όλο και περιςςότερο ςτα ζκιμα, τθ γλϊςςα και τθ φφςθ των 

αγορϊν που υπάρχουν εκεί, αρχίηουν να μειϊνονται και οι διαφορζσ ςτα ειςοδιματα. 

Επιπλζον, τονίηει ότι μία ςθμαντικι μεταβλθτι που επθρεάηει αρκετά το χάςμα ανάμεςα 

ςτο αρχικό και τελικό ειςόδθμα για ζναν μετανάςτθ, είναι οι διαφορζσ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ 

προοριςμοφ και προζλευςθσ. 

  Σφμφωνα με τα παραπάνω, μποροφμε να δοφμε ότι περιςςότερο εξειδικευμζνοι 

μετανάςτεσ μποροφν και ενςωματϊνονται ευκολότερα ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ 

προοριςμοφ και να ανελίςςονται πιο γριγορα ςτθν ειςοδθματικι κλίμακα. Επίςθσ, εάν το 

γενικότερο επίπεδο εκπαίδευςθσ μιασ χϊρασ είναι ςχετικά υψθλό, τότε κα είναι και 

μικρότερθ θ διαφοροποίθςι τθσ από τθν χϊρα προοριςμοφ με αποτζλεςμα να είναι 

ευκολότερθ και γρθγορότερθ θ προςαρμογι των μεταναςτϊν ςε εκείνθ.  

 

4.3.3 Επιδρϊςεισ τησ μετανϊςτευςησ ςτην οικονομύα τησ χώρασ προοριςμού 
 
  Μεγάλο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι ζρευνεσ που ζχουν γίνει ςχετικά με τισ επιδράςεισ 

που ζχει θ μετανάςτευςθ ςτθ χϊρα προοριςμοφ, όςον αφορά ςτθν οικονομία τθσ και 

ειδικότερα ςτουσ ρυκμοφσ απαςχόλθςθσ, τουσ μιςκοφσ των γθγενϊν κατοίκων τθσ και το 

ςφςτθμα πρόνοιασ.  

4.3.3.α Ρυθμού απαςχόληςησ και ειςοδόματα 
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  Ππωσ και παραπάνω, όπου είδαμε ότι το επίπεδο εκπαίδευςθσ των μεταναςτϊν παίηει 

ζναν αρκετά ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία ζνταξισ τουσ ςτθ χϊρα που τουσ φιλοξενεί, 

ζτςι και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, θ εκπαίδευςθ είναι ο βαςικόσ ρυκμιςτικόσ παράγοντασ.  

  Ειδικότερα, ςε άρκρο του ο Borjas (G. J. Borjas 1994) κάνει μία ολόκλθρθ ανάλυςθ ςχετικά 

με τθν επίδραςθ του επιπζδου εκπαίδευςθσ τόςο ςτθν εφρεςθ εργαςίασ των γθγενϊν 

πλθκυςμϊν, όςο και ςτο επίπεδο των μιςκϊν τουσ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, κάνοντασ μία 

αναφορά ςτθν υπάρχουςα βιβλιογραφία, καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι το φαινόμενο τθσ 

μετανάςτευςθσ ζχει μία αςκενι επίδραςθ ςτο ρυκμό απαςχόλθςθσ των ντόπιων κατοίκων. 

Επίςθσ, αναφερόμενοσ ςτο επίπεδο των μιςκϊν, τονίηει ότι ενδζχεται να κρφβονται ςτο 

παραςκινιο κάποιεσ μακροοικονομικζσ ςυμπεριφορζσ των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ. 

Ενδεικτικά είναι τα ςυμπεράςματα των Borjas, Freeman & Katz (G. Borjas, Freeman, and 

Katz 1992), οι οποίοι ενςωματϊνοντασ και τθν εκπαίδευςθ ςτθν ζρευνά τουσ, αναφζρουν 

ότι ςτθ δεκαετία του 1980 το μεγάλο χάςμα που δθμιουργικθκε ςτουσ μιςκοφσ μεταξφ των 

εργαηόμενων που είχαν τελειϊςει το πανεπιςτιμιο και εκείνων με χαμθλότερο επίπεδο 

μόρφωςθσ, οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ τθσ ειςόδου μεταναςτϊν χαμθλισ εξειδίκευςθσ.  

  Σε αντίςτοιχα ςυμπεράςματα, καταλιγει και ο Topel (Topel 1994), οποίοσ μελετϊντασ τισ 

ειςοδθματικζσ ανιςότθτεσ ςε διάφορεσ περιοχζσ των ΘΡΑ, ςυμπεραίνει ότι αυτζσ 

επθρεάηονται αντιςτρόφωσ ανάλογα με τθν ποιότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ, δθλαδι 

αυτζσ μειϊνονται κακϊσ αυξάνεται θ ποιότθτά του. Τζλοσ, αναφζρει ότι ςτθ Δφςθ θ 

μετανάςτευςθ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν προςφορά εργατϊν χαμθλισ εξειδίκευςθσ. 

4.3.3.β Πρόνοια 
 
  Με το κζμα τθσ ςυμμετοχισ των μεταναςτϊν ςτθν ευθμερία τθσ χϊρασ προοριςμοφ 

αςχολικθκαν οι Borjas & Trejo (G. J. Borjas and Trejo 1991). Συγκεκριμζνα, 

χρθςιμοποιϊντασ τισ απογραφζσ των ΘΡΑ για τα ζτθ 1970, 1980 και 1990 κατζγραψε τθ 

ςυμμετοχι νοικοκυριϊν μεταναςτϊν ςε προγράμματα πρόνοιασ με χρθματικά επιδόματα. 

Τελικά, κατζλθξε ςτα εξισ ςυμπεράςματα: 

 Το γεγονόσ ότι οι πιο πρόςφατεσ μεταναςτευτικζσ ομάδεσ αποτελοφνται κυρίωσ 

από άτομα με χαμθλι εξειδίκευςθ, ςυντελεί ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

νοικοκυριϊν των μεταναςτϊν ςτα προγράμματα πρόνοιασ. 
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 Πςο περιςςότερα χρόνια παραμονισ ςτθ χϊρα προοριςμοφ ζχει ζνασ μετανάςτθσ, 

τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ ςυμμετοχι του ςτθν πρόνοια. 

 Οι αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν κατά τθ διάρκεια των ετϊν, ωσ 

προσ τθ χϊρα προζλευςθσ και το επίπεδο εξειδίκευςθσ, οδιγθςαν ςε αντίςτοιχθ 

διαφοροποίθςθ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςτθν πρόνοια με βάςθ τθν εκνικότθτα. 

  Συνεπϊσ, τόςο ςτθν προθγοφμενθ όςο και ςε αυτι τθν περίπτωςθ μποροφμε να δοφμε το 

ςθμαντικό ρόλο που διαδραματίηει το επίπεδο εκπαίδευςθσ ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ που 

φιλοξενεί τουσ μετανάςτεσ, μζςω τθσ διαμόρφωςθσ τθσ ςφςταςθσ του ανκρϊπινου 

κεφαλαίου ςτισ διάφορεσ περιοχζσ. 

 

4.3.4 Στατιςτικϊ ςτοιχεύα τησ μετανϊςτευςησ 
 
  Για τον προςδιοριςμό των μεταναςτευτικϊν ροϊν μεταξφ των χωρϊν ςε παγκόςμιο 

επίπεδο ςφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Μετανάςτευςθσ (ΙΟΜ), χρθςιμοποιείται 

ςυνικωσ θ κατθγοριοποίθςι τουσ ςε «Βορρά» και «Νότο». Θ κατθγοριοποίθςθ αυτι 

μπορεί να πάρει τρεισ διαφορετικζσ μορφζσ ανάλογα με τον οριςμό που τθσ δίνει κάκε 

οργανιςμόσ. Ριο ςυγκεκριμζνα:  

 το τμιμα Οικονομικϊν και κοινωνικϊν υποκζςεων των Θνωμζνων Εκνϊν κάνει τθν 

κατθγοριοποίθςθ με βάςθ τον οριςμό των ανεπτυγμζνων και αναπτυςςόμενων 

χωρϊν, 

 θ Ραγκόςμια Τράπεηα ζχει ςαν βάςθ το κατά κεφαλιν ειςόδθμα τθσ κάκε χϊρασ, 

 υπάρχει και ό διαχωριςμόσ με βάςθ το HDI (Human Development Index). 

  Ππωσ μπορεί να φανταςτεί κάποιοσ, ανάλογα με τον οριςμό που χρθςιμοποιοφμε κάκε 

φορά ο διαχωριςμόσ των χωρϊν ςε «Βορρά» και «Νότο» μπορεί να διαφζρει ςε οριςμζνα 

ςθμεία. Μια απεικόνιςθ των παραπάνω διαχωριςμϊν δίνεται από τθν Εικόνα 1, όπου 

μποροφμε να δοφμε τισ διαφορζσ μεταξφ τουσ.  
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Εικόνα 3.1: Απεικόνιςθ των χωρϊν «Βορρά» και «Νότου» με βάςθ του τρεισ διαφορετικοφσ 

οριςμοφσ. (Πθγι: World Migration Report 2013 – Migrant Well-being and Development, IOM) 

  Με βάςθ αυτό το διαχωριςμό μποροφν να προςδιοριςτοφν τζςςερα μονοπάτια μζςω των 

οποίων πραγματοποιοφνται οι μεταναςτευτικζσ κινιςεισ. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ του ΙΟΜ 

για το 2013, οι κυριότερεσ μεταναςτευτικζσ ροζσ είναι οι εξισ: 

 «Βορράσ-Βορράσ»: από τθ Γερμανία ςτισ ΘΡΑ, από το Θνωμζνο Βαςίλειο ςτθν 

Αυςτραλία, τον Καναδά και τισ ΘΡΑ. 

 «Νότοσ-Νότοσ»: από τθν Ουκρανία ςτθ ωςία, από τθ ωςία ςτθν Ουκρανία, από 

το Μπαγκλαντζσ ςτο Μπουτάν και από το Καηακςτάν προσ τθ ωςία, και το 

Αφγανιςτάν.  

 «Νότοσ-Βορράσ»: από το Μεξικό ςτισ ΘΡΑ, από τθν Τουρκία ςτθ Γερμανία και από 

τθν Κίνα, τισ Φιλιππίνεσ και τθν Ινδία προσ τισ ΘΡΑ. 

 «Βορράσ-Νότοσ»: από τισ ΘΡΑ προσ το Μεξικό και τθ Νότια Αφρικι, από τθ 

Γερμανία ςτθν Τουρκία, τθν Ρορτογαλία προσ τθ Βραηιλία και τθν Ιταλία προσ τθν 

Αργεντινι. 
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Μιλϊντασ με αρικμοφσ οι ςυνολικζσ παγκόςμιεσ μετακινιςεισ φαίνονται ςτο παρακάτω 

διάγραμμα, όπου τα νοφμερα αναφζρονται ςε εκατομμφρια μεταναςτϊν που ακολουκοφν 

τισ τζςςερισ διαδρομζσ (IOM 2013).  

 

 

Διάγραμμα 3.1: Στοκ διεκνοφσ μετανάςτευςθσ ςτισ τζςςερισ διαδρομζσ ςφμφωνα με τουσ τρεισ 

διαφορετικοφσ οριςμοφσ. (Πθγι: World Migration Report 2013 – Migrant Well-being and 

Development, IOM) 

 

  Επίςθσ ενδιαφζρον ζχει και θ διαχρονικι εξζλιξθ των κινιτρων με βάςθ τα οποία 

μεταναςτεφουν τα άτομα. Στο παρακάτω Διάγραμμα 2 φαίνονται οι βαςικζσ αιτίεσ με βάςθ 

τισ οποίεσ μεταναςτεφουν τα άτομα προσ τισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ, ςφμφωνα με ζρευνα που 

πραγματοποιικθκε από τον οργανιςμό (OECD 2013).  
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Διάγραμμα 3.2: Μόνιμθ μετανάςτευςθ ςτισ χϊρεσ του ΟΟΣΑ κατά κατθγορία ειςόδου, εξαιροφνται θ 

Τςεχία και όποιεσ χϊρεσ δεν διακζτουν κανονικοποιθμζνα δεδομζνα.  

(Πθγι: OECD 2013) 

4.4. Ο ρόλοσ τησ εκπαίδευςησ ςτη μετανάςτευςη 
 
  Εάν κάποιοσ κζλει να κάνει μία ολοκλθρωμζνθ επιςκόπθςθ του φαινομζνου τθσ 

μετανάςτευςθσ, ο τρόποσ με τον οποίο θ εκπαίδευςθ τθν επθρεάηει, αποτελεί ζνα κομβικό 

ςθμείο ςτο οποίο κα πρζπει να γίνει μία ιδιαίτερθ μνεία. Ζτςι, λοιπόν, μποροφμε να ποφμε 

ότι μία ειδικι περίπτωςθ τθσ μετανάςτευςθσ είναι αυτι που αναφζρεται ςτα άτομα με 

αυξθμζνο επίπεδο μόρφωςθσ, θ οποία χαρακτθρίηεται ωσ διαρροι εγκεφάλων (brain 

drain).  

  Επικεντρϊνοντασ τθν ανάλυςι μασ ςε αυτι τθν πτυχι του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου, 

είναι ςθμαντικό να παρουςιάςουμε τισ κεωρίεσ που ζχουν κατά καιροφσ αναπτυχκεί και 

προςπακοφν να ερμθνεφςουν τισ επιδράςεισ τθσ, ςτισ χϊρεσ αποςτολισ και ςτισ χϊρεσ 

προοριςμοφ.  

  Αρχικά, όπωσ αναφζρκθκε και ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, θ μετανάςτευςθ αποτελεί 

ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ διαμόρφωςθσ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτθ 

χϊρα προοριςμοφ. Αντίςτοιχα, για να υπάρχει μία ολοκλθρωμζνθ εικόνα, ζχουν γίνει 

πολλζσ μελζτεσ και για τθ χϊρα αποςτολζα, θ οποία αποτελεί το άλλο μιςό τθσ διαδικαςίασ 

και παρουςιάηει μεγάλο ενδιαφζρον.  
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  Αυτζσ δείχνουν ότι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε μία 

ενίςχυςθ τόςο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ, όςο και του ρυκμοφ ανάπτυξισ τθσ 

(Mountford 1997; Oded Stark, Helmenstein, and Prskawetz 1998; Vidal 1997; Beine, 

Docquier, and Rapoport 2001). Το παραπάνω ςυμπζραςμα βαςίηεται ςε ζναν πολφ απλό 

ςυλλογιςμό. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Διεκνισ Οργανιςμόσ για τθ Μετανάςτευςθ αναφζρει ότι 

«οι προοπτικζσ για να δουλζψει κάποιοσ ςτο εξωτερικό, ζχουν αυξιςει τθν αναμενόμενθ 

απόδοςθ των επιπρόςκετων ετϊν εκπαίδευςθσ, οδθγϊντασ πολλοφσ ανκρϊπουσ να 

επενδφςουν περιςςότερο ςε αυτι, ιδιαίτερα ςε ειδικότθτεσ με αυξθμζνθ ηιτθςθ ςτο 

εξωτερικό» (IOM 2003).  

4.4.1 Διαρροό εγκεφϊλων 
 
  Ο όροσ διαρροι εγκεφάλων αναφζρεται, ςφμφωνα με τον οριςμό που δίνει ο Ραγκόςμιοσ 

Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ, ςτθ μετανάςτευςθ εκπαιδευμζνων και χαριςματικϊν ατόμων 

από τθ χϊρα προζλευςθσ ςε μία άλλθ χϊρα, εξαιτίασ πικανϊν ςυγκροφςεων που μπορεί να 

υπάρχουν εκεί ι ζλλειψθσ ευκαιριϊν (Perruchoud 2004).  

  Τα τελευταία χρόνια γίνονται προςπάκειεσ μζτρθςθσ του μεγζκουσ τθσ διαρροισ 

εγκεφάλων ςτισ διάφορεσ χϊρεσ του κόςμου, όμωσ θ ζλλειψθ δεδομζνων και θ 

δυςαρμονία που υπάρχει ςε όςα μποροφν να ςυγκεντρωκοφν, αποτελοφν βαςικά 

προβλιματα που εμποδίηουν αυτι τθ διαδικαςία. Μία ςυςτθματικι προςπάκεια, ζγινε από 

τουσ Carrington & Detragiache (W. Carrington and Detragiache 1998; W. J. Carrington and 

Detragiache 1999), οι οποίοι προχϊρθςαν ςε κάποιεσ εκτιμιςεισ των ρυκμϊν 

μετανάςτευςθσ εργατϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ  για 61 χϊρεσ. Για να το κάνουν αυτό, 

βαςίςτθκαν ςτα εξισ: 

 ςτατιςτικά ςτοιχεία απογραφϊν των ΘΡΑ, για τθ δομι τθσ μετανάςτευςθσ ωσ προσ 

το επίπεδο εξειδίκευςθσ, 

 δεδομζνα του ΟΟΣΑ για τθ μετανάςτευςθ ςε κάκε χϊρα, 

 βάςεισ δεδομζνων που καταςκεφαςαν οι Barro & Lee (Barro and Lee 2000), ςτισ 

οποίεσ περιγράφουν τθ δομι των χωρϊν αποςτολισ , ωσ προσ το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
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  Ράνω ςε αυτι τθ βάςθ που δθμιουργικθκε, ςτθρίχτθκαν οι περιςςότερεσ ζρευνεσ που 

ακολοφκθςαν και προςπακοφν να ερμθνεφςουν τισ διάφορεσ πτυχζσ του φαινομζνου τθσ 

διαρροισ εγκεφάλων. Επίςθσ, μία ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ αυτισ ζγινε από τον Adams το 

2003 ςχετικά με τουσ ρυκμοφσ μετανάςτευςθσ ςε 24 χϊρεσ (Adams 2003).  

  Μία εξίςου ςθμαντικι βάςθ δεδομζνων, θ οποία βαςίςτθκε ςε αυτά τα προγενζςτερα 

ζργα, είναι αυτι των Docquier & Marfouk (Frederic Docquier and Marfouk 2004). Σκοπό είχε 

τθ μζτρθςθ τθσ μετανάςτευςθσ διεκνϊσ, τόςο ςε αποκζματα, όςο και ςε ρυκμοφσ, με 

βαςικό κριτιριο το εκπαιδευτικό επίπεδο. Επιπλζον, προχϊρθςαν και ςε δεφτερθ ζκδοςθ 

τθσ βάςθσ που δθμιοφργθςαν, όπου ιδιαίτερθ προςοχι ζδωςαν ςτθν ποιότθτα των 

δεδομζνων τουσ, κάνοντάσ τα περιςςότερο ομοιογενι και ςυγκρίςιμα (Frédéric Docquier 

and Marfouk 2005).   

  Πςον αφορά τθ διερεφνθςθ των πτυχϊν των επιπτϊςεων, θ βιβλιογραφία ξεκινάει από τθ 

δεκαετία του ’60 (Grubel and Scott 1966; H. G. Johnson 1967), με μελζτεσ 

προςανατολιηόμενεσ κυρίωσ ςτθν άποψθ ότι το brain drain είναι επιβλαβζσ για τθ χϊρα 

αποςτολισ. Κατά τθ διάρκεια τθσ επόμενθσ δεκαετίασ, θ διεκνισ κινθτικότθτα των 

εξειδικευμζνων ατόμων παρουςιαηόταν ςαν μία διαδικαςία ςτθν οποία οι μετανάςτεσ 

είχαν κζρδοσ από τθ μετακίνθςι τουσ, ςε βάροσ των υπόλοιπων ατόμων που ζμεναν πίςω 

ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ. Ζτςι, λοιπόν, θ βαςικι διαμάχθ μεταξφ των οικονομολόγων 

εκείνθσ τθσ εποχισ ιταν το αν κα ζπρεπε ι όχι να εφαρμοςτεί κάποιου είδουσ φόροσ (“tax 

on brains” ι “Bhagwati tax”), με ςκοπό να αντιςτακμίςουν οι χϊρεσ αποςτολείσ τισ 

απϊλειεσ λόγω τθσ διαρροισ εγκεφάλων.  

  Ραρόλ’ αυτά, όμωσ, τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ ζχει βρεκεί 

πολλζσ φορζσ ςτο επίκεντρο των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων, με αποτζλεςμα να ζχει 

αλλάξει ριηικά ο τρόποσ προςζγγιςθσ των ςυνεπειϊν του από τθν πλευρά τθσ διαρροισ 

εγκεφάλων.  

  Ριο ςυγκεκριμζνα, οι νζεσ προςεγγίςεισ τείνουν να κεωροφν ότι θ μετανάςτευςθ 

εκπαιδευμζνων ατόμων, πλζον παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του 

ανκρϊπινου κεφαλαίου και ςτθν ανάπτυξθ των χωρϊν προζλευςθσ, μζςα από κάποιουσ 

μθχανιςμοφσ ανάδραςθσ. Θ εγκυρότθτα αυτοφ του επιχειριματοσ βαςίηεται ςτο ότι εάν οι 

αποδόςεισ τθσ εκπαίδευςθσ είναι αρκετά υψθλζσ ςτο εξωτερικό ςε ςχζςθ με το εςωτερικό 

μιασ χϊρασ, θ πικανότθτα μετανάςτευςθσ αυξάνει με τθ ςειρά τθσ, τθν αναμενόμενθ 
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απόδοςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου, με αποτζλεςμα να ενιςχφεται το εγχϊριο επίπεδο 

εκπαίδευςθσ (Frédéric Docquier and Marfouk 2005).  

 

4.4.2 Μηχανιςμού ανϊδραςησ του brain drain 
 
  Γενικά, οι μθχανιςμοί ανάδραςθσ, όπωσ ζχει φανεί μζςα από τθ διεκνι βιβλιογραφία, 

μπορεί να ζχουν τθ μορφι εμβαςμάτων, επιςτροφισ μεταναςτϊν αφότου απζκτθςαν 

επιπρόςκετεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ ςτο εξωτερικό και εξωτερικοτιτων διαςποράσ, μζςα 

από τθ δθμιουργία επαγγελματικϊν και εμπορικϊν δικτφων. Επίςθσ, ςε κάκε περίπτωςθ, θ 

μελζτθ οποιουδιποτε από τουσ παραπάνω μθχανιςμοφσ ανάδραςθσ, γίνεται ςε ςυνδυαςμό 

με τισ πικανζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει θ διαρροι εγκεφάλων ςτο εςωτερικό τθσ 

χϊρασ αποςτολζα.  

  Ξεκινϊντασ με τθν επίδραςθ που ζχουν τα εμβάςματα ςτθ χϊρα αποςτολισ, ςε άρκρο 

τουσ οι Cinar και Docquier (2004) αναφζρουν ότι ζχοντασ ςαν κεμζλιο δφο βαςικζσ 

υποκζςεισ: 

1. ότι οι περιοριςμοί ςτθ ρευςτότθτα εμποδίηουν τισ χαμθλότερεσ ειςοδθματικά τάξεισ 

να επενδφςουν ςτθν εκπαίδευςθ και  

2. ότι οι μετανάςτεσ ςυμπεριφζρονται αλτρουιςτικά ςτζλνοντασ μζροσ των 

ειςοδθμάτων τουσ πίςω ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, 

καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχουν δφο αντικρουόμενα αποτελζςματα ςτθν 

περίπτωςθ τθσ διαρροισ εγκεφάλων. Ρρϊτον, οι περιςςότερο εκπαιδευμζνοι, που ζχουν 

τθν οικονομικι άνεςθ να καλφψουν τα ζξοδα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ μετανάςτευςθσ, 

επιλζγουν να φφγουν ςτο εξωτερικό, μειϊνοντασ ζτςι το μζςο επίπεδο του ανκρϊπινου 

κεφαλαίου ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ αποςτολισ, ςε βάροσ αυτϊν που μζνουν πίςω. 

Δεφτερον, τα διεκνι εμβάςματα που ςτζλνονται πίςω ςτθ χϊρα καταγωγισ, δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςε κάποια άτομα που μζχρι τότε δεν είχαν τθν οικονομικι ρευςτότθτα, να 

καλφψουν τα ζξοδα εκπαίδευςισ τουσ, αυξάνοντασ ζτςι το ποςοςτό των ατόμων που 

ςυμμετζχουν ςτθν εκπαίδευςθ (Cinar and Docquier 2004). Συνεπϊσ, το brain drain μπορεί 

να κεωρθκεί επωφελζσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου το δεφτερο αποτζλεςμα επικρατεί του 

πρϊτου. 
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  Ρροχωρϊντασ, ζνασ δεφτεροσ μθχανιςμόσ ανάδραςθσ που είναι απαραίτθτο να 

αναφερκεί, είναι εκείνοσ όπου παρατθρείται κζρδοσ για τθν οικονομία τθσ χϊρασ 

αποςτολισ, μζςω τθσ επιςτροφισ μεταναςτϊν, αφότου αυτοί ζχουν αποκτιςει πολφτιμθ 

εμπειρία και αξιόλογεσ ικανότθτεσ κατά τθν παραμονι τουσ ςτο εξωτερικό. Ο μθχανιςμόσ 

αυτόσ αποτζλεςε αντικείμενο μελζτθσ των Stark, Helmenstein και Prskawetz (1997), οι 

οποίοι καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ αντίδραςθ τθσ διαμόρφωςθσ του ανκρϊπινου 

κεφαλαίου ςτισ επιπτϊςεισ τθσ διαρροισ εγκεφάλων, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό και από 

τθ ςυχνότθτα και τθν ζκταςθ τθσ επιςτροφισ μεταναςτϊν χαμθλισ εξειδίκευςθσ ςτθ χϊρα 

καταγωγισ.  

  Σε αντίςτοιχο ςυμπζραςμα, καταλιγουν με τθν ζρευνά τουσ και οι Dos Santos, και Postel-

Vinay (2003), οι οποίοι μελετοφν τθ δυναμικι ςυμπεριφορά του μεταναςτευτικοφ 

φαινομζνου, ςτθν περίπτωςθ όπου οι εργάτεσ μποροφν να επιλζξουν ελεφκερα το αν και 

ποφ κα μετακινθκοφν. Ειδικότερα, μζςα από το μοντζλο τουσ ιςχυρίηονται ότι μερικοί από 

αυτοφσ επιλζγουν ορκολογικά να επιςτρζψουν ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, κουβαλϊντασ 

μαηί τουσ και όλθ τθν εμπειρία και τισ γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει, ενϊ κάποιοι άλλοι 

προτιμοφν να μείνουν ςτο εξωτερικό. Πλθ αυτι θ νζα γνϊςθ που μεταφζρεται μζςω των 

μεταναςτϊν που επιςτρζφουν διαχζεται μζςα ςτθ χϊρα αποςτολισ, με αποτζλεςμα να 

επάγεται ςε αυτι μία αφξθςθ των αποκεμάτων γνϊςθσ, οδθγϊντασ ζτςι ςε μία ςταδιακι 

αφξθςθ του κατά κεφαλι προϊόντοσ και τθσ αποηθμίωςθσ τθσ εργαςίασ. Τελικά, ςτθ 

μακροχρόνια ιςορροπία καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι λιγότεροι κα επιλζγουν να 

μεταναςτεφςουν και περιςςότεροι κα επιςτρζφουν πίςω ςτθ χϊρα τουσ. 

  Ο τελευταίοσ αλλά με ιδιαίτερθ ςθμαςία μθχανιςμόσ, είναι αυτόσ των εξωτερικοτιτων τθσ 

διαςποράσ, οι οποίεσ αποτελοφν πολφ ςθμαντικό παράγοντα ςφμφωνα με τουσ 

κοινωνιολόγουσ και τουσ οικονομολόγουσ ςτο πεδίο του διεκνοφσ εμπορίου. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ μετανάςτευςθ τείνει να κεωρείται ςυμπλθρωματικό αγακό ςε ςχζςθ με το 

εμπόριο και τισ ξζνεσ άμεςεσ επενδφςεισ, εφόςον θ ςυμμετοχι των μεταναςτϊν ςτα 

εμπορικά δίκτυα μειϊνει τόςο το κόςτοσ των ςυναλλαγϊν, όςο και τα κόςτθ 

πλθροφόρθςθσ, διευκολφνοντασ ζτςι τισ μεταφορζσ όλων των μορφϊν, μεταξφ τθσ χϊρασ 

προοριςμοφ και τθσ χϊρασ προζλευςθσ (Frédéric Docquier and Rapoport 2006; Frédéric 

Docquier and Lodigiani 2010). 
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  Στθ διεκνι βιβλιογραφία, πολλζσ ζρευνεσ ζχουν γίνει, για να επιβεβαιϊςουν τθ ςθμαςία 

και το ρόλο των δικτφων διαςποράσ ςτθν ανάπτυξθ του εμπορίου, των άμεςων ξζνων 

επενδφςεων και τθ μεταφορά τεχνολογίασ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ (Casella and Rauch 1997; 

Rauch 2001; Lucas 2004; Lowell and Gerova 2004; World Bank Conference on Development 

Economics--Europe et al. 2005; B. Johnson and Sedaca 2004). Σε ζνα επόμενο επίπεδο, 

παρατιρθςαν ότι ο μθχανιςμόσ αυτόσ εμφανίηεται και λειτουργεί κυρίωσ ςτθν περίπτωςθ 

όπου ζχουμε μετανάςτεσ υψθλισ ειδίκευςθσ, γεγονόσ που φάνθκε μζςα από διάφορεσ 

εφαρμογζσ ςε επιμζρουσ κλάδουσ επαγγελμάτων, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ τθσ 

βιομθχανίασ λογιςμικοφ για υπολογιςτζσ (Arora and Gambardella 2006; Arora and 

Gambardella 2004; Saxenian 2000). Ιδιαίτερα αξιόλογθ ζρευνα, είναι αυτι των Kugler και 

Rapoport (Kugler and Rapoport 2005), οι οποίοι δείχνουν μζςα από εμπειρικά ςτοιχεία ότι θ 

διαρροι εγκεφάλων και οι άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ςχετίηονται αρνθτικά όταν 

αναφζρονται ςτθν ίδια χρονικι περίοδο, εφόςον μποροφν να κεωρθκοφν ωσ υποκατάςτατα 

μεταξφ τουσ με ςκοπό τθν αντιςτοίχιςθ των εργαηομζνων με τισ κζςεισ εργαςίασ. Αντικζτωσ, 

θ μετανάςτευςθ εξειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ μακροχρόνια αυξάνει τισ ειςροζσ 

άμεςων ξζνων επενδφςεων προσ τθ χϊρα καταγωγισ, γεγονόσ που οφείλεται ςτα 

επαγγελματικά δίκτυα που δθμιουργοφνται με το πζραςμα του χρόνου και λειτουργοφν ωσ 

παράγοντασ προςζλκυςισ τουσ. Άρα, καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι δφο αυτοί 

παράγοντεσ ζχουν τόςο μία ςχζςθ υποκατάςταςθσ, αποτελϊντασ ζνα μθχανιςμό μζςα από 

τον οποίο ενιςχφεται θ ςωςτι αντιςτοίχθςθ των εργατϊν με τουσ εργοδότεσ που 

βρίςκονται ςε διαφορετικζσ περιοχζσ, άλλα και μία δυναμικι ςυμπλθρωματικότθτα κυρίωσ 

ςτισ περιπτϊςεισ μεταναςτϊν με υψθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ. 

4.4.3 Συνιςτώςεσ τησ διαρροόσ εγκεφϊλων 
 
  Πςον αφορά τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ του φαινομζνου τθσ διαρροισ εγκεφάλων, αυτζσ 

μποροφν να είναι ποικίλεσ. Στθ βιβλιογραφία ζχουν γίνει πολλζσ προςπάκειεσ τα τελευταία 

χρόνια για να προςδιοριςτοφν οι βαςικότεροι παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάηουν αυτό 

το φαινόμενο.  

  Σε μία πρόςφατθ ζρευνά τουσ οι Docquier, Lohest και Marfouk (Frédéric Docquier, Lohest, 

and Marfouk 2007), ιςχυρίηονται ότι θ διαρροι εκπαιδευμζνου προςωπικοφ εξαρτάται από 

δφο βαςικοφσ παράγοντεσ: το πόςο ανοιχτι είναι μια χϊρα και το χάςμα που υπάρχει 
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ανάμεςα ςτο εκπαιδευτικό επίπεδο τθσ χϊρασ προζλευςθσ και τισ υπόλοιπεσ. Στοχεφοντασ 

να κάνουν μία πλιρθ ανάλυςθ, προςπακοφν να βρουν τισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ αυτϊν των 

δφο κεντρικϊν παραγόντων. Για το λόγο αυτό, χρθςιμοποίθςαν τζςςερισ διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ, κακεμία από τισ οποίεσ περιείχε επιμζρουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ και 

είδαν ο κακζνασ από αυτοφσ πϊσ επιδρά ςτο πόςο ανοιχτι είναι μια χϊρα και ςτο επίπεδο 

εκπαίδευςισ τθσ.  

  Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ομαδοποίθςι τουσ δίνεται ςτον παρακάτω Ρίνακα 2. Ππωσ φαίνεται, 

οι ομάδεσ καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα ςυντελεςτϊν, που ςχετίηεται τόςο με τθ χϊρα 

προζλευςθσ, όςο και με τθ χϊρα προοριςμοφ.  

Ομάδα 1: Μζγεκοσ χώρασ προζλευςθσ 
Λογάρικμοσ του γθγενοφσ πλθκυςμοφ (κάτοικοι + όςοι ζχουν φφγει μετανάςτεσ, μειϊνεται ζτςι θ 
πικανότθτα φπαρξθσ ενδογζνειασ) 
Dummy μεταβλθτι για τισ μικρζσ νθςιωτικζσ αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ 

Ομάδα 2: Επίπεδο ανάπτυξθσ τθσ χώρασ αποςτολζα 
Λογάρικμοσ του ποςοςτοφ του γθγενοφσ πλθκυςμοφ που ζχει μζτα-δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Λογάρικμοσ του κατά κεφαλι Ακακάριςτου Εκνικοφ Ειςοδιματοσ  
Dummy μεταβλθτι για τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ 
Dummy μεταβλθτι για τισ χϊρεσ που είναι εξαγωγείσ πετρελαίου 

Ομάδα 3: Κοινωνικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ ςτθ χώρα αποςτολζα 
Μεταβλθτι τθσ πολιτικισ ςτακερότθτασ και τθσ απουςίασ βίασ *Kaufmann, Kraay & Mastruzzi (2003)] 

Μεταβλθτι τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κυβζρνθςθσ *Kaufmann, Kraay & Mastruzzi (2003)] 

Μεταβλθτι τθσ κρθςκευτικισ ανεξαρτθςίασ (δίνει τθν πικανότθτα που υπάρχει εάν επιλεγοφν δφο 
άτομα από τθν ίδια χϊρα να μοιράηονται τθν ίδια κρθςκεία) *Alesina et al. (2003)] 

Πίνακασ 2(α): Ομαδοποίθςθ παραγόντων που επθρεάηουν το φαινόμενο τθσ διαρροισ εγκεφάλων. 
(Πθγι: Docquier, Lohest και Marfouk (2007)) 

Ομάδα 4: Γεωγραφικι και πολιτιςμικι εγγφτθτα 
Μεταβλθτι τθσ απόςταςθσ από χϊρεσ με επιλεκτικι πολιτικι για τουσ μετανάςτεσ (Αυςτραλία, 
Καναδάσ και ΘΡΑ) 
Μεταβλθτι τθσ απόςταςθσ από τα μζλθ τθσ EU15 
Dummy μεταβλθτι για θπειρωτικζσ (landlocked) αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ 
Dummy μεταβλθτι για τισ χϊρεσ που είναι πρϊθν αποικίεσ χωρϊν του ΟΟΣΑ ι ζχουν τθν ίδια 
επίςθμθ γλϊςςα με κάποια από τισ με επιλεκτικι πολιτικι για τουσ μετανάςτεσ *Clair et al. (2004)] 
Dummy μεταβλθτι για τθν περίπτωςθ όπου θ χϊρα προοριςμοφ είναι χϊρα με επιλεκτικι πολιτικι 
για τουσ μετανάςτεσ ι μζλοσ τθσ EU15 

Πίνακασ 2(β): Ομαδοποίθςθ παραγόντων που επθρεάηουν το φαινόμενο τθσ διαρροισ εγκεφάλων. 
(Πθγι: Docquier, Lohest και Marfouk (2007)) 

  Από τθν εμπειρικι ανάλυςθ των παραπάνω ςτοιχείων, προκφπτουν τα εξισ 
ςυμπεράςματα ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ διαρροι εγκεφάλων: 
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 το μζγεκοσ τθσ χϊρασ προζλευςθσ αποτελεί βαςικι ςυνιςτϊςα του πόςο ανοιχτι 

είναι θ χϊρα ςτθ μετανάςτευςθ, αλλά δεν φαίνεται να ζχει κάποια επίδραςθ ςτθ 

διαφοροποίθςθ του εκπαιδευτικοφ επιπζδου μεταξφ των χωρϊν. Επίςθσ, ο μζςοσ 

ρυκμόσ μετανάςτευςθσ μειϊνεται με το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ και είναι 

ςθμαντικά αυξθμζνοσ ςτισ περιπτϊςεισ των μικρϊν νθςιωτικϊν αναπτυςςόμενων 

χωρϊν. 

  Πςον αφορά τισ μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιικθκαν για να προςδιορίςουν το επίπεδο 

ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ αποςτολζα: 

 το ποςοςτό των γθγενϊν ατόμων με μετα-δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, φαίνεται να 

είναι θ πιο ιςχυρι και ακριβισ μεταβλθτι για τθν πρόβλεψθ του βακμοφ ςτον 

οποίο θ χϊρα είναι επιρρεπισ ςτθ μετανάςτευςθ. Γενικά, όςο υψθλότερο είναι το 

εκπαιδευτικό επίπεδο τθσ χϊρασ, τόςο μεγαλφτεροι ρυκμοί μετανάςτευςθσ κα 

εμφανίηονται, γεγονόσ το οποίο ςτθρίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι οι περιςςότερο 

μορφωμζνοι άνκρωποι είναι πιο πικανό να μποροφν να επωμιςτοφν τα κόςτθ τθσ 

μετανάςτευςθσ και γίνονται πιο εφκολα δεκτοί από τισ χϊρεσ που εφαρμόηουν 

ειδικζσ πολιτικζσ. Επιπλζον, θ μεταβλθτι αυτι κακορίηει και το χάςμα εκπαίδευςθσ 

μεταξφ τθσ χϊρασ προζλευςθσ και των υπόλοιπων χωρϊν, το οποίο είναι ανάλογο 

τθσ διαρροισ εγκεφάλων. 

 ςε μερικζσ περιπτϊςεισ παρατθρείται ότι το κατά κεφαλι ακακάριςτο εκνικό 

ειςόδθμα ζχει αρνθτικι επίδραςθ ςτο χάςμα του εκπαιδευτικοφ επιπζδου. 

 οι χϊρεσ που είναι εξαγωγείσ πετρελαίου εμφανίηουν χαμθλότερα ποςοςτά 

μετανάςτευςθσ. 

 θ dummy μεταβλθτι για τισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ που χρθςιμοποιικθκε 

δεν είναι ποτζ ςτατιςτικά ςθμαντικι. 

  Με βάςθ τισ κοινωνικο-πολιτικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε κάκε περίπτωςθ ιςχφουν τα 

εξισ: 

 θ μεταβλθτι τθσ κρθςκευτικισ ανεξαρτθςίασ ζχει μία κετικι και ςτατιςτικά 

ςθμαντικι επίδραςθ ςτο εκπαιδευτικό επίπεδο τθσ χϊρασ και κατ’ επζκταςθ ςτο 
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brain drain, εφόςον οι εξειδικευμζνοι μετανάςτεσ είναι ςυνικωσ περιςςότερο 

δεκτικοί ςε διαφορετικζσ εκνικζσ και κρθςκευτικζσ τάςεισ.  

 θ μεταβλθτι τθσ πολιτικισ αςτάκειασ τθσ χϊρασ επίςθσ είναι ανάλογθ τθσ 

μετανάςτευςθσ εξειδικευμζνων ατόμων. 

 θ μεταβλθτι που ςχετίηεται με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κυβζρνθςθσ φαίνεται 

να μθν είναι ςτατιςτικά ςθμαντικόσ παράγοντασ. 

  Τζλοσ, από τθν τελευταία ομάδα ςυνιςτωςϊν που μελετικθκαν και ςχετιηόντουςαν με τθ 

γεωγραφικι και πολιτιςμικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ προζλευςθσ, προζκυψαν τα παρακάτω 

ςυμπεράςματα: 

 θ γεωγραφικι απόςταςθ από τουσ ςθμαντικότερουσ μεταναςτευτικοφσ 

προοριςμοφσ, φαίνεται ότι μειϊνει τουσ ρυκμοφσ τθσ μετανάςτευςθσ και αυξάνει 

το χάςμα ςτο εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι εξειδικευμζνοι μετανάςτεσ είναι λιγότερο 

ευαίςκθτοι ςτθν απόςταςθ. 

 θ προςβαςιμότθτα ςτθ κάλαςςα και θ απομόνωςθ από τισ διεκνείσ αγορζσ 

αποτελοφν τα κφρια χαρακτθριςτικά των landlocked αναπτυςςόμενων χωρϊν, 

γεγονόσ που περιορίηει το πόςο ανοιχτζσ είναι αυτζσ ςτθ μετανάςτευςθ. 

 το να είναι κάποια χϊρα πρϊθν αποικία, είναι ςθμαντικό ςτοιχείο που επθρεάηει το 

πόςο ανοιχτι είναι αυτι, αλλά δεν παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του 

εκπαιδευτικοφ χάςματοσ. 

  Επιπροςκζτωσ, θ Επιτροπι για τθ Διεκνι Μετανάςτευςθ των Ταλζντων μζςα από ζρευνά 

τθσ προςδιόριςε και μία άλλθ πλθκϊρα ςυνιςτωςϊν τθσ διαρροισ εξειδικευμζνου 

εργατικοφ δυναμικοφ, οι οποίεσ δεν ςχετίηονται με τθν οικονομία (Education and World 

Affairs, 1970).  

4.4.4 Η περύπτωςη τησ Ελλϊδασ 
 
  Ιςτορικά θ διαρροι επιςτθμονικοφ ανκρϊπινου δυναμικοφ από τθν Ελλάδα ξεκινάει από 

τθ δεκαετία του 1950. Σε ζρευνά τουσ οι Labrianidis και Vogiatzis, παρακζτουν τθν ιςτορικι 

εξζλιξι τθσ, όπωσ αυτι παρουςιάηεται μζςα από τθ βιβλιογραφία (Labrianidis and Vogiatzis 

2012; Λαμπριανίδθσ 2011).  
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  Διαχρονικά, υπάρχουν κάποια ςτατιςτικά ςτοιχεία που δείχνουν πϊσ εξελίχκθκε αυτό το 

φαινόμενο, αρχίηοντασ από τουσ Grubel και Scott (1966), οι οποίοι είδανε ότι ςτα τζλθ του 

’50 περίπου το 21% των Ελλινων μθχανικϊν μεταναςτεφανε ετθςίων προσ τισ ΘΡΑ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ο Coutsoumaris (Adams 2003) για τθν περίοδο 1957-61 αναφζρει ότι το 20% 

των πτυχιοφχων μθχανικϊν τθσ Ελλάδασ ζφυγαν ζχοντασ ωσ προοριςμό τισ ΘΡΑ, ενϊ 

ςθμαντικό ιταν και το ποςοςτό εκείνων που μετανάςτευςαν προσ διαφορετικοφσ 

προοριςμοφσ. Ο Κουβερτάρθσ αναλφοντασ δεδομζνα τθσ ΕΣΥΕ καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα 

ότι κατά τθν περίοδο 1961-65 εγκατζλειψαν τθ χϊρα ςε μόνιμθ βάςθ το 35% των 

πτυχιοφχων μθχανικϊν, περίπου το 27% πτυχιοφχων ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ και το 25% των 

πτυχιοφχων ςτισ ιατρικζσ ςχολζσ.  

  Για τθν πιο πρόςφατθ περίοδο από το 1998 ζωσ το 2007, μια εκτίμθςθ ςε ςυνολικοφσ 

αρικμοφσ ζγινε από τον ομπόλθ, ο οποίοσ υπολόγιςε ότι ο αρικμόσ των Ελλινων που 

μετανάςτευςαν ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ για να εργαςτοφν ςε κζςεισ υψθλισ εξειδίκευςθσ 

ανιλκε ςτισ 550.000. Επιπλζον, οι Χολζηασ και Τςακλόγλου εκτιμοφν ότι όλοι οι κλάδοι 

πλιττονται ςιμερα από το φαινόμενο αυτό και όςον αφορά τα νοφμερα, δθλϊνει ότι 8.000 

Ζλλθνεσ εργάηονται ςιμερα ωσ ερευνθτζσ και κακθγθτζσ ςε πανεπιςτιμια των ΘΡΑ και 

χωρϊν-μελϊν τθσ ΕΕ. Τζλοσ, ο Λαμπριανίδθσ (2011) ςε δικι του ζρευνα με βάςθ τα 

δεδομζνα τθσ ΕΣΥΕ, βρικε ότι κατά τθν περίοδο 1962-77 περίπου 7.700 πτυχιοφχοι 

εγκατζλειψαν τθν Ελλάδα για μόνιμα, 35.600 διλωςαν προςωρινι μετανάςτευςθ, ενϊ 

ςιμερα εργάηονται 110.000-135.000 Ζλλθνεσ πτυχιοφχοι (ι 8,5-10,5% του ςυνόλου των 

πτυχιοφχων που ηοφνε ςτθν Ελλάδα), οι οποίοι είναι υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου. 

 

4.5 Εςωτερική μετανάςτευςη 
 

4.5.1 Σύγκριςη εςωτερικόσ και διεθνούσ μετανϊςτευςησ 
 
  Ζνα αρκετά ςθμαντικό κομμάτι τθσ ζρευνασ ςχετικά με το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ, 

που ζχει αναπτυχκεί κυρίωσ τα τελευταία χρόνια, είναι θ ςυςχζτιςθ μεταξφ των 

μετακινιςεων εντόσ μίασ χϊρασ και πζραν των ςυνόρων τθσ.  

   Τα αρικμθτικά δεδομζνα που υπάρχουν για τουσ αρικμοφσ των μεταναςτϊν, φανερϊνουν 

τθ ςθμαςία που ζχουν αυτζσ οι δφο μορφζσ του φαινομζνου τθσ μετανάςτευςθσ. Σχετικά, 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

213 

λίγθ βιβλιογραφία υπάρχει πάνω ςε αυτό το αντικείμενο, θ οποία προςπακεί κυρίωσ να δει 

πϊσ ςυςχετίηονται οι δφο αυτζσ κινιςεισ, τθσ εςωτερικισ και τθσ διεκνοφσ μετανάςτευςθσ, 

Επιπλζον, ζνα άλλο βαςικό ερϊτθμα είναι το εάν είναι δυνατόν να προςαρμοςτοφν οι 

κεωρίεσ που αναπτφχκθκαν και ςτθρίχτθκαν πάνω ςτισ εςωτερικζσ μετακινιςεισ, ςε 

περιπτϊςεισ διεκνοφσ μετανάςτευςθσ και το αντίςτροφο (Pryor 1981).  

  Μία πρϊτθ αξιόλογθ προςπάκεια ςφνδεςθσ αυτϊν των δφο, ζγινε από τον Thomas (1973), 

ο οποίοσ χρθςιμοποίθςε τα δεδομζνα για τθ μετανάςτευςθ μεταξφ του Θνωμζνου 

Βαςιλείου και των ΘΡΑ. Ριο ςυγκεκριμζνα, όπωσ αναφζρει και ο Skeldon (2006) ςε άρκρο 

του, ο Thomas παρατιρθςε ότι ςε περιόδουσ όπου ο οικονομικόσ κφκλοσ ςτο Θνωμζνο 

Βαςίλειο βριςκόταν ςε άνοδο, θ τάςθ που επικρατοφςε ιταν αυτι των εςωτερικϊν 

μετακινιςεων, τθσ μετανάςτευςθσ από αγροτικζσ ςε αςτικζσ περιοχζσ. Αντίςτοιχα, ςε 

φάςεισ φφεςθσ του οικονομικοφ κφκλου, επικρατοφςαν μετακινιςεισ κατοίκων του 

Θνωμζνου Βαςιλείου προσ τισ ΘΡΑ - διεκνισ μετανάςτευςθ.  

  Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε μία ερευνθτικι εργαςία του Zelinsky (1971), ςχετικά με τισ 

διάφορεσ μορφζσ των μετακινιςεων που μπορεί να εμφανιςτοφν. Ειδικότερα, αναφζρει ότι 

θ χωρικι μετανάςτευςθ είναι μία μετακίνθςθ από μία κοινωνικι μονάδα ςε μία άλλθ, θ 

οποία δθμιουργεί ριξεισ ςτουσ δεςμοφσ που υπιρχαν μζχρι τότε. Επίςθσ, τθ χωρίηει ςε 

διεκνι και ςε διάφορα είδθ εςωτερικισ, κακζνα από τα οποία κεωρεί ότι εξελίςςεται 

ανεξάρτθτα από τα υπόλοιπα επθρεάηοντασ ςυγκεκριμζνα ςτάδια τθσ δθμογραφικισ και 

οικονομικισ ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ. 

  Ρροχωρϊντασ τθν επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ςε αυτόν τον τομζα, τα τελευταία 

χρόνια, ιδιαίτερθ ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτθ μελζτθ των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των διεκνϊν 

και εςωτερικϊν μετακινιςεων. Σφμφωνα με τον Skeldon (2006), τα δφο αυτά ςυςτιματα 

από τθ φφςθ τουσ μποροφμε να κεωριςουμε ότι είναι διακριτά μεταξφ τουσ, εφόςον 

λειτουργοφν ςε διαφορετικά πολιτικά και γεωγραφικά επίπεδα.  

  Κςωσ, θ πιο ολοκλθρωμζνθ δουλειά πάνω ςτον τομζα τθσ ςφγκριςθσ και ςυςχζτιςθσ των 

δφο φαινομζνων ζγινε από τουσ King, Skeldon  και Vulnerati (King, Skeldon, and Vullnetari 

2008; King and Skeldon 2010). Αρχικά, δίνουν ζμφαςθ ςε τρία ςθμεία-παρατθριςεισ: 

 ενϊ ςχεδόν όλεσ οι αρχικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςχετικά με τθ μετανάςτευςθ, 

είχαν ςαν βάςθ τουσ τισ εςωτερικζσ μετακινιςεισ, οι πιο πρόςφατεσ 
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χρθςιμοποιϊντασ τον όρο «μετανάςτευςθ» αναφζρονται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτθ 

διεκνι ςυνιςτϊςα τθσ.  

 όςον αφορά ςτα δεδομζνα που υπάρχουν διακζςιμα για ανάλυςθ, αυτά  

ςχετίηονται κυρίωσ με τθ διεκνι μετανάςτευςθ, εφόςον είναι αρκετά δφςκολο να 

ςυγκεντρωκοφν τα αντίςτοιχα για μετακινιςεισ ςτο εςωτερικό μιασ χϊρασ. 

   Σε ζνα επόμενο ςτάδιο, προςδιορίηουν όλουσ τουσ πικανοφσ τρόπουσ μζςα από τουσ 

οποίουσ μπορεί να αλλθλεπιδράςουν οι εςωτερικζσ και οι διεκνείσ μετακινιςεισ 

πλθκυςμοφ, οι οποίοι φαίνονται παρακάτω ςτο Σχιμα 1. Τελικά, καταλιγουν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι αυτζσ οι δφο μορφζσ κινθτικότθτασ δθμιουργοφν ζνα ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα, το οποίο μποροφμε να μελετιςουμε ςε διάφορεσ κλίμακεσ μεγεκϊν 

(οικογζνειασ/ νοικοκυριοφ, κοινότθτασ, εκνικό και ςχθματιςμοφ χωρϊν που ςυνδζονται με 

μεταναςτευτικζσ ροζσ). Μελετϊντασ μόνο το ζνα κομμάτι του ςυςτιματοσ, ςτθν ουςία είναι 

ςαν να κοιτάμε μόνο το ζνα μζροσ τθσ ιςτορίασ, οδθγϊντασ ςε μία μονομερι και όχι 

ιςορροπθμζνθ άποψθ. 

 

 

Σχιμα 1: Διαδρομζσ μετανάςτευςθσ. (Πθγι: King and Skeldon 2010) 
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4.5.2 Εςωτερικό διαρροό εγκεφϊλων 
 
  Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, μεταξφ τθσ διεκνοφσ και τθσ 

εςωτερικισ μετανάςτευςθσ υπάρχουν ουςιαςτικζσ διαφορζσ. Συνεπϊσ, λογικι ςυνζπεια 

τθσ διαπίςτωςθσ αυτισ είναι και θ αντίςτοιχθ διαφοροποίθςθ τόςο τθσ ςυμπεριφοράσ, όςο 

και των επιδράςεων του brain drain ςε εςωτερικό και διεκνζσ επίπεδο. 

  Γενικά, ςτθ διεκνι βιβλιογραφία είναι ςυχνζσ οι αναφορζσ ςτο κενό που παρουςιάηεται 

ςτθ μελζτθ τθσ εςωτερικισ μετανάςτευςθσ εξειδικευμζνων ατόμων. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο 

Skeldon ςε άρκρο του αναφζρει ότι «θ απϊλεια των περιςςότερο εξειδικευμζνων από 

αγροτικζσ περιοχζσ προσ τισ πόλεισ, δθλαδι το εςωτερικό brain drain, ςπάνια λαμβάνεται 

υπόψθ. Παρόλο που θ απϊλεια των εξειδικευμζνων από ζνα χωριό μπορεί να είναι ςχετικι 

και να περιλαμβάνει άτομα με λίγα χρόνια εκπαίδευςθσ, από ζνα ςφνολο πλθκυςμοφ που 

είναι ςε μεγάλο ποςοςτό αμόρφωτο, θ μετανάςτευςι τουσ ςε μία κωμόπολθ ι πόλθ 

ενδζχεται να υποβακμίςει τθν κοινωνικι, τθν οικονομικι και εν τζλει τθ δθμογραφικι 

βιωςιμότθτα τθσ κοινότθτασ» (Skeldon 2008).  

  Επίςθσ, ςτο ηιτθμα τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ εςωτερικισ διαρροισ εγκεφάλων από τθ 

διεκνι, αναφζρεται ςε κείμενό του ο Artz (2003) και οι Chandrasekhar και Sharma (HABITAT 

2013). Ο πρϊτοσ αναγνωρίηει τθν φπαρξθ του φαινομζνου αυτοφ και τονίηει ότι οι 

μθτροπολιτικζσ περιοχζσ είναι αυτζσ που επωφελοφνται ςε μεγαλφτερο βακμό, ενϊ οι 

Chandrasekhar και Sharma αςχολοφνται με τθν περίπτωςθ τθσ Ινδίασ και ειδικότερα με τισ 

περιπτϊςεισ εςωτερικισ μετανάςτευςθσ που προκαλείται από τθ μετακίνθςθ για 

εκπαίδευςθ και αναηιτθςθ εργαςίασ. Αναφζρουν ότι θ φπαρξθ εςωτερικισ μετανάςτευςθσ 

ζχει ςαν ςυνζπεια τθν άνιςθ κατανομι των ευκαιριϊν για εργαςία και άρα τθν αντίςτοιχα 

άνιςθ κατανομι των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων εντόσ τθσ χϊρασ. Αυτζσ οι επιπτϊςεισ 

οδθγοφν με τθ ςειρά τουσ ςτθ διατιρθςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων, που υπάρχουν 

μεταξφ των περιφερειϊν τθσ χϊρασ. 

  Μια προςπάκεια προςδιοριςμοφ του μεγζκουσ του εςωτερικοφ brain drain ζγινε από τον 

Waldorf (2007), ο οποίοσ αναφζρει ότι θ ζλλειψθ ανκρϊπινου δυναμικοφ γίνεται 

εντονότερθ κακϊσ πθγαίνουμε ςε μικρότερεσ χωρικζσ κλίμακεσ. Επιπλζον, κζτει δφο 

βαςικά ερωτιματα: 
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 Ρρϊτον, ποιά είναι θ ςφνκεςθ των εςωτερικϊν μεταναςτϊν που φτάνουν ςτισ 

διάφορεσ περιοχζσ με βάςθ το επίπεδο εκπαίδευςισ τουσ, και εάν το εκπαιδευτικό 

τουσ επίπεδο είναι υψθλότερο ι χαμθλότερο από αυτό των γθγενϊν κατοίκων. 

 Δεφτερον, εάν θ μετανάςτευςθ του εκπαιδευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ από 

μια περιοχι επθρεάηει και τθ ςφςταςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν που ειςρζουν 

προσ εκείνθ. 

  Μζςα από τθν ανάλυςι του, οδθγείται ςε κάποιεσ βαςικζσ παρατθριςεισ για τθ φφςθ των 

μεταναςτϊν, αυτϊν που παραμζνουν ςτο μζροσ τουσ και των ανιςοτιτων ςτισ κατανομζσ 

γενικότερα. Κάποια από τα ςυμπεράςματά του είναι τα εξισ: 

 Το εκπαιδευτικό επίπεδο των εςωτερικϊν μεταναςτϊν μζςα ςτθν ίδια πολιτεία 

είναι κατά βάςθ υψθλότερο από το αντίςτοιχο εκείνων που δεν μετακινοφνται και θ 

ςφςταςι τουσ αποτελείται κυρίωσ από τελειόφοιτουσ Αποφοίτουσ/ πτυχιοφχουσ;; 

Λυκείου και Ρανεπιςτθμίου.  

 Οι εςωτερικοί μετανάςτεσ που φτάνουν ςε μια περιοχι ζχουν υψθλότερο 

μορφωτικό επίπεδο από τουσ γθγενείσ κατοίκουσ τθσ.  

  Πταν οι ςυγκρίςεισ γίνονται ςε επίπεδο Ρολιτείασ τότε, οι ανιςότθτεσ μεταξφ 

αυτϊν που μεταναςτεφουν και αυτϊν που μζνουν πίςω είναι μεγαλφτερεσ από τθν 

περίπτωςθ όπουτθσ οι ςυγκρίςεισ γίνονται ςε επίπεδο χϊρασ, γεγονόσ που ενιςχφει 

τθν υπόκεςθ ότι θ κλίμακα του χϊρου παίηει κάποιο ρόλο ςε αυτζσ τισ ανιςότθτεσ. 

 Οι εςωτερικοί μετανάςτεσ μεταξφ διαφορετικϊν πολιτειϊν εμφανίηουν το 

υψθλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 Οι μετανάςτεσ από το εξωτερικό είναι αυτοί με τισ μεγαλφτερεσ διακυμάνςεισ. Σε 

μερικζσ περιπτϊςεισ πολιτειϊν ανικουν ςτο χαμθλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, 

ενϊ ςε άλλεσ είναι αρκετά πιο πάνω από το μζςο όρο του γθγενοφσ πλθκυςμοφ.  

 Τζλοσ, το ςυμπζραςμα που προκφπτει για τθν εξάρτθςθ των ροϊν από το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων, είναι ξεκάκαρο για όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

μετανάςτευςθσ που μελετικθκαν. Πςο υψθλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των γθγενϊν κατοίκων, τόςο πιο υψθλισ εξειδίκευςθσ κα είναι και οι μετανάςτεσ 

που κα φτάνουν ςτθν περιοχι. Θ χωρικι ςυνιςτϊςα ςτο μόνο που επιδρά είναι ςτο 

μζγεκοσ τθσ ςυςχζτιςθσ. Ειδικότερα, μία ποςοςτιαία αφξθςθ του αρικμοφ των 
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ατόμων που ζχουν τελειϊςει το πανεπιςτιμιο επιφζρει αφξθςθ 1,68 μονάδων του 

ποςοςτοφ των μεταναςτϊν από το εξωτερικό με αντίςτοιχθ εκπαίδευςθ, 0,77 

μονάδων αυτϊν που προζρχονται από άλλθ πολιτεία και 0,799 μονάδων των 

μεταναςτϊν με πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ από τθν ίδια πολιτεία. 

  Συνεπϊσ, καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι περιοχζσ με καλφτερο εκπαιδευτικό επίπεδο κα 

προςελκφουν και μετανάςτεσ υψθλότερθσ εξειδίκευςθσ. 

 

4.6 Συμπεράςματα και ερευνητικά ερωτήματα 
 
 
  Με βάςθ τθν βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ που ζγινε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ 

μποροφμε να δοφμε ότι το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ αποτελεί ζναν ςθμαντικό 

παράγοντα που επθρεάηει τόςο τθν περιφερειακι ανάπτυξθ, όςο και τισ περιφερειακζσ 

ανιςότθτεσ μζςα από ποικίλουσ μθχανιςμοφσ. Ενϊ περιςςότερεσ αναφορζσ γίνονται 

ςχετικά με τθ δθμιουργία και τισ επιπτϊςεισ τθσ διεκνοφσ μετανάςτευςθσ, τα τελευταία 

χρόνια ζχει τονιςκεί ιδιαίτερα και θ ςθμαςία των εςωτερικϊν μετακινιςεων των 

εκπαιδευμζνων ατόμων.  

  Διάφορα ερευνθτικά ερωτιματα προκφπτουν κατά τθ ςφγκριςθ αυτϊν των δφο 

εκφάνςεων του ίδιου φαινομζνου, ςχετικά με το πϊσ μποροφμε να μεταβοφμε από τθ 

μεγαλφτερθ κλίμακα ςτθ μικρότερθ. Ειδικότερα, οι πίνακεσ που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια 

παρουςιάηουν μία πρϊτθ αντιςτοίχιςθ των μεγεκϊν που κα ιταν ενδιαφζρον να 

μελετθκοφν ςτα πλαίςια τθσ ζρευνάσ μασ. Ο πρϊτοσ Ρίνακασ 5.1 αναφζρεται ςτουσ 

μθχανιςμοφσ που θ βιβλιογραφία επιςθμαίνει ότι λειτουργοφν ςτο διεκνζσ brain drain και 

τα αντίςτοιχα ερευνθτικά ερωτιματα που προκφπτουν για το περιφερειακό επίπεδο.  

 

Μθχανιςμοί 

Διεκνισ μετανάςτευςθ Εςωτερικι μετανάςτευςθ 

+ Εμβάςματα που μπορεί να ςτζλνουν ςτθ χϊρα προζλευςθσ 
οδθγοφν ςε αφξθςθ τθσ δυνατότθτασ επζνδυςθσ ςε 

εκπαίδευςθ. 

Υπάρχει μία αντίςτοιχθ εξιςορρόπθςθ τθσ 
μείωςθσ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ςε 
οριςμζνεσ περιοχζσ, από τθν αφξθςθ τθσ 
δυνατότθτασ επζνδυςθσ ςε εκπαίδευςθ 
μζςω τθσ αποςτολισ εμβαςμάτων ςτο 

εςωτερικό μιασ χϊρασ; 

- Μείωςθ του μζςου επιπζδου του ανκρϊπινου κεφαλαίου 
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ αποςτολισ. 
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+ Κζρδοσ για τθν οικονομία τθσ χϊρασ αποςτολισ, μζςω τθσ 
επιςτροφισ μεταναςτϊν, αφότου αυτοί ζχουν αποκτιςει 

πολφτιμθ εμπειρία και αξιόλογεσ ικανότθτεσ κατά τθν 
παραμονι τουσ ςτο εξωτερικό. 

Ραρατθρείται επιςτροφι εκπαιδευμζνων 
ατόμων ςτισ περιοχζσ καταγωγισ τουσ και 

ςυνδζεται κάπωσ αυτι θ κίνθςθ με τθν 
αφξθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ εκεί; 

+ Εξωτερικότθτεσ τθσ διαςποράσ: θ ςυμμετοχι των 
μεταναςτϊν ςτα εμπορικά δίκτυα μειϊνει τόςο το κόςτοσ 

των ςυναλλαγϊν, όςο και τα κόςτθ πλθροφόρθςθσ, 
διευκολφνοντασ ζτςι τισ μεταφορζσ όλων των μορφϊν, 

μεταξφ τθσ χϊρασ προοριςμοφ και τθσ χϊρασ προζλευςθσ. 

Τα μεταναςτευτικά δίκτυα εκπαιδευμζνων 
ατόμων που δθμιουργοφνται ςτθν 

περίπτωςθ τθσ εςωτερικισ μετανάςτευςθσ 
αποτελοφν κίνθτρα επενδφςεων ςε 

οριςμζνεσ περιοχζσ;  

Πίνακασ 5.1: Ερευνθτικά ερωτιματα που προκφπτουν από τθν αναγωγι των μθχανιςμϊν τθσ 

διεκνοφσ μετανάςτευςθσ ςε εςωτερικι.  

   

Αντίςτοιχα, ςτον Ρίνακα 5.2 φαίνονται κάποιεσ από τισ μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιοφνται 

ςτθ βιβλιογραφία για να ερμθνεφςουν το διεκνζσ brain drain και πϊσ κα μποροφςαν να 

μεταςχθματιςτοφν για να ταιριάηουν ςτθν προςπάκεια ερμθνείασ των εςωτερικϊν 

μετακινιςεων εκπαιδευμζνων ατόμων. 

 

 

 

Μεταβλθτζσ 

Επίπεδο αναφοράσ Διεκνισ μετανάςτευςθ Εςωτερικι μετανάςτευςθ 

Μζγεκοσ χώρασ 

προζλευςθσ 

Λογάρικμοσ του γθγενοφσ πλθκυςμοφ 

(κάτοικοι + όςοι ζχουν φφγει 

μετανάςτεσ) 

Λογάρικμοσ του γθγενοφσ πλθκυςμοφ 

(κάτοικοι + όςοι είναι εςωτερικοί μετανάςτεσ) 

Επίπεδο ανάπτυξθσ 

τθσ χώρασ αποςτολζα 

Λογάρικμοσ του ποςοςτοφ του 

γθγενοφσ πλθκυςμοφ που ζχει μζτα-

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Λογάρικμοσ του ποςοςτοφ του γθγενοφσ 

πλθκυςμοφ που ζχει μζτα-δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ 
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Λογάρικμοσ του κατά κεφαλι 

Ακακάριςτου Εκνικοφ Ειςοδιματοσ 

Λογάρικμοσ του κατά κεφαλι υποεκνικοφ 

Ακακάριςτου Ειςοδιματοσ τθσ περιοχισ 

Dummy μεταβλθτι για τισ λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ 

Dummy μεταβλθτι για τισ λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ 

Κοινωνικζσ και 

πολιτικζσ ςυνκικεσ 

ςτθ χώρα αποςτολζα 

Μεταβλθτι τθσ πολιτικισ 

ςτακερότθτασ και τθσ απουςίασ βίασ 

Μεταβλθτι τθσ ςυμμετοχισ ςτισ εκλογζσ και 

του επιπζδου εγκλθματικότθτασ 

 Δείκτεσ υγείασ τθσ περιοχισ 

Γεωγραφικι και 

πολιτιςμικι εγγφτθτα 

Μεταβλθτι τθσ απόςταςθσ από χϊρεσ 

με επιλεκτικι πολιτικι για τουσ 

μετανάςτεσ 

Μεταβλθτι τθσ απόςταςθσ από περιοχζσ 

όπου εφαρμόηονται πολιτικζσ ενίςχυςθσ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

Μεταβλθτι τθσ απόςταςθσ από τα 

μζλθ τθσ EU15 

Μεταβλθτι τθσ απόςταςθσ από τα ςφνορα 

 Dummy μεταβλθτι για τισ νθςιωτικζσ ι 

τουριςτικζσ περιοχζσ 

 

Πίνακασ 5.2: Αντιςτοίχιςθ μεταβλθτϊν για τον προςδιοριςμό των παραγόντων που επθρεάηουν τθν 

εςωτερικι μετανάςτευςθ εξειδικευμζνων ατόμων. 

  

 Ππωσ μποροφμε να δοφμε από τον πρϊτο πίνακα, ιδιαίτερο ενδιαφζρον κα παρουςίαηε 

μία ςφνδεςθ τθσ εςωτερικισ μετανάςτευςθσ και τθσ επιχειρθματικότθτασ που πικανότατα 

δθμιουργείται, μζςα από μθχανιςμοφσ όπωσ τα μεταναςτευτικά δίκτυα, τα εμβάςματα και 

τθν παλιννόςτθςθ. Αυτι θ ςφνδεςθ μπορεί να γίνει τόςο ςτισ περιοχζσ πρόελευςθσ όςο και 

ςτισ περιοχζσ προοριςμοφ  των μεταναςτευτικϊν ροϊν: 
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 τόςο από τθν πλευρά τθσ περιοχισ όπου πάει το εκπαιδευμζνο ανκρϊπινο 

δυναμικό και τθ δυναμικότθτα που προςδίδει εκεί ςυμμετζχοντασ ςτισ διαδικαςίεσ 

παραγωγισ και εφαρμογισ των νζων τεχνολογιϊν, 

 όςο και από τθν πλευρά τθσ περιοχισ αποςτολζα, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ζχουμε 

επιςτροφι μζρουσ των εκπαιδευμζνων ατόμων που είχαν φφγει νωρίτερα 

(παλιννόςτθςθ) και πϊσ αυτά εφαρμόηουν ςτισ τοπικζσ αγορζσ εργαςίασ τισ 

γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ που μπορεί να απζκτθςαν κατά τθ διάρκεια  τθσ 

μετανάςτευςισ τουσ. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


